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RESUMO 

 

As micro e pequenas empresas (MPEs) são de grande importância para o 
desenvolvimento da economia brasileira, pois são fortes geradoras de empregos, 
renda e inovação. Apesar da evidente relevância, estas organizações enfrentam 
barreiras quanto ao acesso a informações sobre instituições de fomento e 
financiamento à inovação e linhas de crédito, entre outras.  A constatação de falta de 
informações sobre as linhas de crédito às micro e pequenas empresas despertou 
interesse na proposta desta dissertação, qual tem por objetivo analisar os fatores 
condicionantes ao acesso de recursos governamentais e privados para o 
financiamento da inovação. Para tanto, realizou-se uma pesquisa com empresas do 
Parque Tecnológico de Itaipu, onde se constatou a necessidade de maior 
informação e orientação às MPEs sobre as linhas de fomento e financiamento à 
inovação e sobre a documentação e as garantias requeridas em cada uma. Assim, 
ao final da pesquisa, apresentou-se uma proposta de roteiro metodológico com 
parâmetros para qualificação das MPEs frente às exigências e condições impostas 
quando da análise e deferimento aos recursos ofertados.   

 

Palavra-Chave: Micro e Pequena empresa. Inovação. Crédito. 
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ABSTRACT  

 

Micro and small enterprises (MSE’s) have great importance for the Brazilian 
economy development, once they act strong generators of Jobs, income and 
innovation. Despite of this obvious importance, these organizations face barriers in 
access to information about development institutions, innovation financing and lines 
of credit, among others. The finding of a lack of information on credit lines and small 
enterprises awakened to this dissertation proposal, which aims to analyze the factors 
that influence the access to government and private resources to fund innovation. 
Therefore, we carried out a survey of companies from Itaipu Technological Park, 
which demonstrated the need for more information and guidance to MSE’s on the 
development lines and innovation financing, documentation and guarantees required 
in each case. Thus, at the end of the survey, it is presented a proposal for a roadmap 
with methodological parameters to qualify MSE’s facing the requirements and 
conditions imposed upon the analysis and granting for the resources.  

 

Key-words: Small Company. Innovation. Credit. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento sustentável de uma nação em todos os seus aspectos 

depende diretamente da geração de inovações tecnológicas, que resulta em 

oportunidades no âmbito econômico e social com consequências inevitáveis para 

qualquer tipo de organização. Diante da globalização dos negócios, o aumento da 

concorrência, a queda das fronteiras e o aumento das condições de incerteza e de 

risco definem também o processo decisório de inovar constantemente. 

Mas para que isto ocorra é necessário investir em pesquisa e 

desenvolvimento – P&D e, os dirigentes empresariais vêem-se diante da 

necessidade de adaptarem as empresas às novas condições impostas por essas 

alterações, revendo e reformulando suas estratégias para adquirir flexibilidade e 

ampliar cada vez mais suas competências como resposta às constantes mudanças 

do ambiente. 

A busca da empresa pelo diferencial competitivo implica em rever como são 

exercidas as atividades empresariais em reavaliar as relações entre a empresa e os 

agentes envolvidos em sua estratégia de ação. O resultado dessas estratégias e 

necessidades impostas é a configuração que a empresa deve assumir para manter-

se atuante no mercado. 

O movimento estratégico das grandes empresas em busca dessas 

inovações faz com que elas compartilhem as suas necessidades com as micro e 

pequenas empresas – MPEs, que estão posicionadas na economia de maneira a 

desempenhar um papel de complementação às grandes organizações, e contribuir 

para a oferta de emprego e renda e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento 

de competências para a instauração de novas trajetórias tecnológicas inovadoras. 

Analisando a incorporação da inovação pelas organizações, Maçaneiro 

(2008), 

 

Coloca as organizações em uma pirâmide de base extensa, onde se 
configuram as micro e pequenas empresas – MPEs, e topo cada vez mais 
afilado, composto pelas grandes corporações líderes de mercados. Quanto 
à incorporação de inovações tecnológicas, as organizações de topo mantêm 
estruturas próprias de P&D ou possuem amplas possibilidades de aquisição 
externa. Já o universo das MPEs compreende unidades essencialmente 
inovadoras, as chamadas empresas de base tecnológica – EBTs, além de 
uma grande maioria situada nos setores tradicionais da economia, que 
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operam em mercados relativamente estáveis, de baixo valor agregado e alta 
padronização. 

 

No cenário atual, a importância das MPEs destaca-se pela contribuição ao 

desenvolvimento econômico do país, pela capacidade de geração emprego, renda e 

inovação, que se constitui em diferencial competitivo para essas organizações. 

Destarte, as MPEs procuram estratégias de inovação que enfatizam especialização, 

customização e flexibilidade de produto, características que dependem de uma 

interação contínua entre a empresa e os seus clientes. 

Entretanto, apesar da grande importância para o desenvolvimento 

econômico do Brasil, as MPEs enfrentam dificuldades quanto ao acesso a 

financiamentos, informações sobre entidades de apoio à inovação e linhas de 

créditos, pessoal capacitado, máquinas e equipamentos, informação sobre 

mudanças tecnológicas, entre outras (BORGES, 2012). 

Salles-Filho e Albergoni (2006) mencionam que o problema é ainda maior 

quando se trata de empresas de base tecnológica – EBTs, de pequeno porte, pois,  

 

Além das incertezas geralmente associadas a novos negócios, as 
empresas de base tecnológica depara-se com incertezas inerentes ao 
processo inovativo, relacionadas ao risco técnico de desenvolvimento de 
novos produtos (processo de busca pelas firmas) e ao risco de mercado 
(mecanismo de seleção pelo mercado). Além disso, por se tratar de um 
novo empreendimento, essas firmas têm dificuldades de levantar o 
montante necessário ao investimento inicial, uma vez que, geralmente, 
não possuem recursos próprios e não têm garantias reais a oferecer se 
recorrerem ao sistema de crédito tradicional.  

 

A dificuldade de acesso à informação, os elevados níveis de informalidade e 

precariedade por parte dos pequenos negócios brasileiros, as questões do tipo 

“quando” “como” e “onde” acessar os recursos disponíveis, dificultam o 

desenvolvimento das MPEs. 

Este contexto despertou o desenvolvimento desta pesquisa, a qual se 

propôs a estudar as alternativas de fomento e financiamento à inovação nas MPEs. 
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1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo Geral  

 

Analisar os fatores condicionantes ao acesso de recursos governamentais e 

privados para o financiamento da inovação e desenvolver um roteiro metodológico 

para a qualificação a essas fontes de financiamento.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do estudo são: 

1. Identificar os principais mecanismos de financiamento para a inovação, 

analisando as suas disponibilidades de recursos; 

2. Analisar junto às instituições de fomento a organização e a 

operacionalização do instrumento de subvenção econômica subsidiada 

pelo governo; 

3. Identificar as exigências para o acesso aos recursos, e o processo de 

solicitação de financiamento à inovação; 

4. Investigar a percepção dos dirigentes das micro e pequenas empresas do 

Parque Tecnológico de Itaipu quanto à oferta e acesso aos recursos; 

5. Avaliar através de pesquisa descritiva, através dos dados coletados no 

questionário, a expectativa, percepções, fatores determinantes para a 

concessão de crédito; 

6. Modelar um roteiro metodológico para a qualificação das micro e pequenas 

empresas para o acesso aos recursos públicos e privados. 

 

1.2 PROPOSTA  
 

De acordo com Stiglitz e Weiss (1981), o acesso ao crédito é uma das mais 

importantes ferramentas ao desenvolvimento econômico de um país. Sem a 

obtenção de recursos as empresas diminuem sua capacidade produtiva e de 

investimento, reduzem os patamares de faturamento e de geração de emprego e 



16 
 

renda, o que acaba contribuindo para o aumento nas taxas de mortalidade das 

MPEs. 

Sabendo-se que a realidade em que vivem as MPEs, voltada a uma constante 

procura de recursos financeiros, a fim de suprir suas necessidades de capital de 

giro, observa-se que no Brasil estas empresas ainda buscam o sucesso de seus 

negócios e sua sobrevivência, num formato e modelo singular, dada à fragilidade 

corporativa dos pequenos negócios.  

A necessidade de uma mudança relevante pelo insucesso de muitos 

empreendimentos vinculados à falta de assimetria nas informações ao crédito 

despertou à proposta deste trabalho de estudar as principais alternativas de fomento 

e financiamento à inovação e com base em referencial teórico, nos resultados da 

pesquisa com MPEs  e em informações coletadas junto às entidades de crédito, 

construir um roteiro metodológico com parâmetros para qualificar as MPEs frente às 

exigências e condições impostas quando da análise e deferimento aos recursos 

ofertados. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  
 
O trabalho está estruturado em sete capítulos. No capítulo um apresenta-se 

a introdução a temática em estudo, os objetivos e a proposta de pesquisa.  

O capítulo dois, três e quatro constitui a fundamentação teórica do presente 

estudo, foram abordados aspectos sobre a inovação a luz da teoria do 

desenvolvimento, enfocando o desenvolvimento econômico, sistema nacional de 

inovação, políticas de incentivo à inovação e a lei da inovação tecnológica, as micro 

e pequenas empresas (MPEs) e a inovação tecnológica, caracterizando as 

empresas de base tecnológica, os mecanismos de financiamento e fomento à 

inovação no Brasil, políticas públicas de incentivo à inovação nas MPES e 

programas de financiamento e subvenção econômica de apoio à inovação.  

O capítulo 5 descreve a metodologia da pesquisa, ressaltando a abordagem 

metodológica do estudo, a especificação do problema e pergunta de pesquisa, 

coleta e tratamento dos dados, delimitação do estudo e limitações da pesquisa.  
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No capítulo 6 apresentam-se os resultados e discussão da pesquisa 

realizada com empresas do Parque Tecnológico de Itaipu enfocando a avaliação dos 

questionários e s conclusão sobre os resultados da pesquisa.  

No capítulo 7 são sintetizadas as principais conclusões e considerações 

finais do estudo.  

Por fim são apresentados as referências, bibliografias e apêndices. 
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2 A INOVAÇÃO E A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

 

Tradicionalmente, o desenvolvimento econômico é visto como um processo 

de sistemática acumulação de capital e de inclusão do progresso técnico ao trabalho 

e ao capital, que leva ao aumento da produtividade ou da renda.  

Furtado (1996), afirma que na base de toda a reflexão sobre o 

desenvolvimento estão os conceitos de eficiência e de riqueza, partindo da reflexão 

sobre o desenvolvimento, cujo marco inicial é a apreensão da realidade social. Tal 

realidade, por não ser estanque, advém de um processo histórico em constante 

mutação, sendo que a interferência do homem é fundamental para a existência 

deste processo. 

Para Bresser-Pereira (2008a) 

 
O desenvolvimento econômico é o processo de sistemática acumulação de 
capital e de incorporação do progresso técnico ao trabalho e ao capital que 
leva ao aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante e, 
em consequência, dos salários e dos padrões de bem-estar de uma 

determinada sociedade.  
 

Os economistas clássicos tinham consciência do papel das transformações 

e progresso técnico no crescimento econômico, na medida em que vivenciaram o 

surgimento da revolução industrial, assim: 

Conforme Tigre (2006) 
 
 

Adam Smith e David Ricardo colocaram a acumulação de capital no centro 
de suas análises sobre o processo de crescimento econômico. Smith 
atribuiu o crescimento da produtividade à introdução de maquinaria e à 
divisão do trabalho, enquanto Ricardo se dedicou principalmente à análise 
dos impactos da inovação sobre o emprego e a renda. Smith foi o primeiro a 
reconhecer a relação entre mudança tecnológica e crescimento econômico, 
para ele a inovação era resultado do aprender fazendo, ou seja, a busca 
pelo aperfeiçoamento das formas tradicionais de realizar tarefas produtivas 
por meio da observação da experiência. Ricardo trata a questão do 
progresso técnico, seguindo o postulado de Smith de que o aumento do 
capital constitui a principal fonte de crescimento.   
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Vale assinalar que as conclusões de Ricardo acabam por corroborar a visão 

de Smith de que os frutos do progresso técnico são distribuídos para a sociedade 

essencialmente pelo processo de queda de preços em relação ao rendimento 

nominal. 

No entendimento de Bresser-Pereira (2008b) o desenvolvimento econômico 

deve ser compreendido a partir de uma perspectiva histórico-estrutural e 

keynesiana: 

Histórico-estrutural porque nele as três instâncias básicas da sociedade – a 
econômica e social, a cultural e a institucional – são interdependentes e 
mudam dialeticamente; keynesiana, porque nesse processo não basta 
analisar o desenvolvimento econômico pelo lado da oferta; é também 
essencial vê-lo pelo lado da demanda. De acordo com a perspectiva 
histórica, o desenvolvimento econômico é um processo de acumulação de 
capital com incorporação sistemática de progresso técnico que se 
manifestou historicamente quando a organização da produção social 
assumiu a forma capitalista ou moderna. Apenas a partir desse momento 
passaram a ter existência histórica uma classe de trabalhadores 
assalariados que vendem sua força de trabalho no mercado, e uma classe 
de empresários capitalistas que investem e inovam. Apenas a partir daí o 
progresso técnico que se identifica inicialmente com a Revolução Industrial 
– o momento em que se completa a Revolução Capitalista – passou a 
ocorrer de forma acelerada, e o reinvestimento dos lucros com incorporação 
de tecnologias cada vez mais eficientes e sofisticadas tornou-se uma 
condição de sobrevivência dos empresários e de suas empresas.   

 
Como afirma Souza (1999), o desenvolvimento envolve mudanças 

quantitativas e qualitativas na estrutura produtiva, na produtividade do trabalho, nas 

instituições e no modo de vida das pessoas, com a melhoria de vida do conjunto da 

população.   

Neste contexto, Sen (2000) destaca a necessidade de o desenvolvimento 

estar relacionado, sobretudo, com a melhoria da vida das pessoas e a ampliação 

das liberdades que desfrutam.  

Portanto, conforme Lazarotto (2009). “A busca pelo desenvolvimento é uma 

ação que deve ser realizada em conjunto, onde o trabalho é tarefa fundamental e 

onde os progressos serão evidenciados ao longo do processo”.  

Na visão de Santos (2006) o desenvolvimento econômico de qualquer 

sociedade “[...] é determinado pela força de seus recursos físicos, humanos e 

financeiros”; sendo que ele ocorre quando um país apresenta “[...] contínuo 

crescimento de renda per capita, decorrente das mudanças ocasionadas pelo 

progresso tecnológico em relação ao sistema de produção”. Por conseguinte, 
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observa-se a ocorrência de transformações na estrutura econômica, social e política 

do país. 

A convergência entre desenvolvimento tecnológico e acesso à informação 

produziu uma mutação profunda na economia, onde o conhecimento, a informação e 

a inovação são os elementos mais preciosos. O salto triplo da tecnologia dos últimos 

anos possibilitou a era do toyotismo, um novo padrão de planejamento, de produção 

e de consumo, com uma obsessão por gestões empresariais mais flexíveis e 

competitivas, sempre, é claro, visando a conquista de novos espaços do globo 

(GASDA, 2011). 

Neste sentido Elorz (2012) assinala que, hoje todas as empresas são 

obrigadas a competir em um mercado cada vez mais global e que tem produzido o 

que tem sido chamado de "banalização das tecnologias." A inovação é uma das 

alternativas para manter-se competitiva. Isto significa que a inovação é uma forma 

de manter a sua quota de mercado, sem reduzir os níveis de benefícios. Isso 

permite que muitas empresas possam incorporar o conhecimento tecnológico no 

potencial competitivo. A inovação tecnológica tornou-se uma necessidade e, acima 

de tudo, está agindo como um fator limitante para a concorrência e sobrevivência 

para as empresas que não incorporem esse conhecimento. 

Bresser-Pereira (2008) esclarece que desenvolvimento econômico implica 

não somente “aumento da renda per capita, mas transformações estruturais da 

economia. Schumpeter foi o primeiro economista a assinalar esse fato, quando 

afirmou que o desenvolvimento econômico implica transformações estruturais do 

sistema econômico que o simples crescimento da renda per capita não assegura”. 

Lembra ainda Schumpeter (1982) que ocorre o desenvolvimento, na 

presença de inovações tecnológicas, por obra de empresários inovadores, 

financiados pelo crédito bancário. O processo produtivo deixa de ser rotineiro e 

passa a existir o lucro extraordinário. No fluxo circular, não existindo inovação, não 

há necessidade de crédito, nem de empresário inovador.  

 

2.2 SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO NO BRASIL  

 

A trajetória histórica da economia brasileira também se encontra em uma 

fase especial, segundo o Livro Azul (2010), 
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 Há inequívocas evidências de que nos últimos anos inaugurou-se um 
processo que tem grandes chances de se afirmar como um novo ciclo de 
desenvolvimento, com fôlego para o longo prazo: o crescimento com 
redistribuição de renda pela via da dinâmica da produção e consumo de 
massa. Trata-se de velho sonho da sociedade brasileira, que se apresenta 
no atual momento da vida nacional como tendência absolutamente 
promissora. Esse modelo virtuoso, entretanto, só pode ter continuidade em 
longo prazo se contiver, centralmente, dois outros elementos, que se 
interconectam: o concurso de um vigoroso processo de inovação, conduzido 
pelo setor empresarial, por instituições públicas e por outras instâncias da 
sociedade e apoiado em efetivo sistema nacional de C,T&I (ciência, 
tecnologia e inovação); e o concurso de uma decidida política de uso 
sustentável dos recursos naturais, que busque compatibilizar o progresso 
material da população com o máximo respeito ao meio ambiente e a 
conservação da natureza. Em síntese, inovação e sustentabilidade. 

 

De acordo com Robbins (2001), a inovação é uma forma de mudança mais 

especializada. “É uma nova ideia aplicada a iniciar ou melhorar um produto, 

processo ou serviço”. Assim consequentemente toda inovação envolve mudança, 

mas nem toda mudança é necessariamente uma inovação.  

No entendimento de Schumpeter (1982) a inovação é considerada como um 

conjunto de elementos combinados que impulsionam o desenvolvimento capitalista, 

caracterizando-se por um ou mais dos fatores expressos na figura 1. 

 
Figura 1 - Fatores característicos da inovação 

Fonte: Adaptado de Schumpeter (1982). 

 

 

1) Introdução de novo bem ou de nova funcionalidade 
de um bem 

2) Introdução de novo método de produção 

3) Abertura de novo mercado 

4) Conquista de nova fonte de matérias-primas ou de 
bens semimanufaturados 

5) Adoção de novidades na organização industrial 
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Drucker (1991) faz uma associação da inovação com o espírito 

empreendedor reforçando o conceito de Schumpeter, 

 
A inovação é o instrumento dos empreendedores, o meio pelo qual eles 
exploram a oportunidade para um negócio diferente ou um serviço diferente. 
[...] Os empreendedores precisam buscar com propósito deliberado as 
fontes de inovação, nas mudanças e seus sintomas que indicam 
oportunidades para uma inovação tenha êxito. E os empreendedores 
precisam conhecer e pôr em prática os princípios da inovação bem 
sucedida. 

 

Mattos e Guimarães (2005) consideram a inovação um processo econômico 

que pode ser o resultado de uma invenção. Mas pode igualmente envolver a 

exploração de novos recursos naturais, copiar uma ideia de um mercado distante ou 

descrever um velho produto de uma nova maneira. O empreendedorismo, ato de 

fazer inovações, não é algo relacionado à ciência e pesquisa; diz respeito a mudar 

as regras do jogo na competição econômica.     

Aguiar e Gonçalves (2000) ressaltam que a “inovação é essencial em toda 

uma ampla gama de produtos e serviços”. Ela pode ser alcançada através de 

melhorias incrementais - por isso, a grande importância dos esforços de difusão 

tecnológica - ou ela pode ser “resultado de uma nova estratégia adotada para 

processos e produtos bem conhecidos. Em qualquer dos dois casos, o 

conhecimento científico e tecnológico é essencial”.  

“A visão da inovação em nível mais alto, enfatiza a importância da 

transferência e difusão de ideias, habilidades, conhecimentos, informações” [...] 

(OCDE, 2005).  

Não esquecendo que a organização inovadora requer um ambiente de 

aprendizagem em toda a sua estrutura, cria e mantém um aprendizado contínuo, em 

nenhuma época alguém poderá considerar-se completado (DRUCKER, 2002).  

Também Mintzberg (2001) reforça a necessidade de uma organização 

inovadora reagir continuamente a um cenário competitivo e imprevisível, para isso 

ela não pode predeterminar e implantar modelos objetivos no seu trabalho, mas 

suas atuações devem ser definidas conforme as necessidades do momento. 

Portanto, para o autor não ocorre a formulação consciente da estratégia nestas 

organizações, mas sim a formação implícita dela por meio de ações específicas que 

são realizadas em setores da organização. 
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De acordo com o BNDES (2012) destacam-se a inovação que 

 
[...] pode ser radical quanto incremental, desde que seja relevante para criar 
valor, aumentar a competitividade ou a sustentabilidade do crescimento das 
empresas e que envolva esforço adicional ao requerido para aumento de 
capacidade produtiva, expansão ou modernização. 

 

Lembrando que a inovação incremental tem como principal característica 

melhoramentos e modificações cotidianas, a inovação radical apresenta saltos 

descontínuos nas tecnologias de produtos e processos. 

 “A inovação está no cerne da mudança econômica [...] inovações radicais 

provocam grandes mudanças no mundo, enquanto inovações ‘incrementais’ 

preenchem continuamente o processo de mudança” (OCDE, 2005). 

A inovação tecnológica impulsiona o desenvolvimento econômico de regiões 

e países. A história mostra que o desenvolvimento de novas tecnologias e ativos 

produtivos é muito mais importante para o crescimento econômico do que a mera 

acumulação de reservas de metais preciosos, como propunha o mercantilismo. O 

ouro e prata ibéricos acabaram se depreciando em relação aos produtos 

industrializados, que através da inovação, renovavam seu valor de mercado. A 

tecnologia permitiu a criação de vantagens comparativas por meio de novos 

produtos e processos que economizavam recursos escassos e desenvolviam o uso 

de novas fontes de materiais e energia (TIGRE, 2006).  

Pereira e Kruglianskas (2005) enfatizam que  

 
[...] a inovação tecnológica, submetida a uma concepção de 
desenvolvimento, deve resultar da interação entre pesquisadores, agentes 
econômicos, grupos sociais, indivíduos e órgãos estatais, configurando um 
ponto de convergência entre as potencialidades científicas e as 
necessidades econômicas e sociais.  

 
Segundo Szmrecsányi (2006), em balizas econômicas, a inovação 

tecnológica compreende a aquisição, introdução e aproveitamento de novas 

tecnologias, percebidas como o conjunto de conhecimentos técnicos, na produção 

e/ou distribuição de quaisquer bens ou serviços para o mercado.  

Todavia, a inovação tecnológica precisa de condições institucionais 

adequadas para se difundir, enquanto a ordem econômica e social influencia a 

direção assumida pelo desenvolvimento tecnológico. Neste sentido, pode-se dizer 
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que, o desenvolvimento tecnológico não é neutro, assumindo a direção apontada 

pelas forças econômicas e sociais em um processo de interação lógica (TIGRE, 

2006).  

No que se refere às políticas de inovação, merece destaque o Sistema de 

Inovação que pode ser definido, segundo Cassiolato e Lastres (2000)  como,  

 

[...] um conjugado de instituições distintas que conjuntamente e 
individualmente contribuem para o desenvolvimento e difusão de 
tecnologias. Tal noção envolve, portanto, não apenas empresas, mas, 
principalmente, instituições de ensino e pesquisa, de financiamento, 
governo, etc. Este conjunto constitui o quadro de referência no qual o 
governo forma e implementa políticas visando influenciar o processo 
inovativo. 

 

Sbicca e Pelaez (2006) consideram um Sistema de Inovação (SI) como, 

 

[...] um conjunto de instituições públicas e privadas que contribuem nos 
âmbitos macro e microeconômico para o desenvolvimento e a difusão de 
novas tecnologias. Dessa forma, o SI é um instrumental de intervenção 
através do qual os governantes de um país podem criar e implementar 
políticas de Estado a fim de influenciar o processo inovativo de setores, de 
regiões ou mesmo de nações. Esta definição envolve dois aspectos centrais: 
a idéia de sistema e o conceito de inovação.  

 

 
“O Sistema Nacional de Inovação é uma construção institucional, produto de 

uma ação planejada e consciente que impulsiona o progresso tecnológico em 

economias capitalistas complexas” (ALBUQUERQUE, 1996). 

Acrescenta ainda Albuquerque (1996) que, 

 
Esses arranjos institucionais envolvem firmas, redes de interação entre 
empresas, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa, 
laboratórios de empresas, atividades de cientistas, engenheiros. Arranjos 
institucionais que se articulam com o sistema educacional, com o setor 
industrial e empresarial, e também, com as instituições financeiras, 
completando o circuito dos agentes que são responsáveis pela geração, 
implementação e difusão das inovações. 

 

O conceito de Sistemas de Inovação foi principalmente difundido com a 

análise dos esforços japoneses em criar capacitações produtivas e inovativas, 

aproveitando a transmissão das novas tecnologias da informação e comunicações 

(TICs) (CASSIOLAT e LASTRES, 2008). 
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É notório que a economia mundial atravessa nas últimas décadas um 

período de intensa dinâmica tecnológica. O progresso técnico e a competição 

internacional passaram a demandar crescentes investimentos em Ciência, 

Tecnologia, e Inovação, para assegurar o desenvolvimento, o crescimento 

econômico, a geração de emprego qualificado e renda (LIVRO AZUL, 2010)  

De acordo com Cassiolato e Lastres (2000) as transformações no processo 

inovativo “[...] ao longo das últimas duas décadas acontecem no sentido de que ela 

passa a depender cada vez mais de processos interativos de natureza 

explicitamente social. [...] Pesquisa, desenvolvimento tecnológico e difusão 

constituem parte de um mesmo processo”.  

Assim, no Brasil, a inovação é o principal motor do processo de 

desenvolvimento. “Ela é favorecida por avanços científicos e tecnológicos e pela 

qualificação dos profissionais envolvidos no processo [...] A evolução acelerada da 

inovação se reflete nos novos modelos de negócios, onde o Brasil tem grande 

potencial de atuação” (LIVRO AZUL, 2010). 

 

2.3 POLÍTICAS DE INCENTIVO À INOVAÇÃO 

 

A maior conscientização da relevância da inovação fez que ela fosse 

incluída na agenda política da maioria dos países, especialmente os desenvolvidos.  

 

As políticas de inovação decorrem primordialmente das políticas de ciência 
e tecnologia, mas absorveram também aspectos significativos das políticas 
industriais. À medida que melhorava o entendimento da inovação, houve 
mudanças substanciais no desenvolvimento de políticas ligadas à inovação. 
(OCDE, 2005). 

 

No Brasil, com poucos precedentes na história brasileira anterior a 1999, 

pode afirmar-se que a partir de 1991 o Governo Federal começou a dar ênfase às 

políticas de incentivo.  

De acordo com Pacheco (2007) a nova política baseou-se em aspectos de 

inovação, seletividade e qualidade, com instrumentos de estímulos ao setor 

acompanhados de exigências de contrapartidas. 
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Dentre os estímulos criados e as exigências da Lei nº 8.248/91, destaca-se 

no Quadro 1:  

Quadro 1 - Estímulos e Exigências da Lei nº 8.248/91 

Estímulos Exigências até 1999 

Imposto sobre Produto Industrializado – IPI – 
isenção até 1.999 dos produtos fabricados de 
acordo com as regras do Processo Produtivo 
Básico (PPB); 

Investimentos em P&D – aplicação de pelo 
menos 5% do faturamento em atividades de 
P&D, sendo 2% em convênio com 
universidades, institutos de pesquisa ou 
Programas Prioritários em Informática; 

Imposto de Renda – IR - dedução de até 50% 
das despesas em atividades de P&D do IR. Este 
incentivo foi revogado em dezembro de 1.997; 

Industrialização - atendimento às regras do PPB 
(critério mínimo de industrialização para cada 
classe de produto); 

Capitalização – dedução de 1% do IR devido, 
na compra de ações novas de empresas 
brasileiras de capital nacional no setor de TI. 
Este incentivo foi revogado em dezembro de 
1.997. Preferência nas compras governamentais 
- em condições equivalentes de técnica e preço, 
o governo dá preferência para bens e serviços 
de desenvolvidos e produzidos no País. 

 
Qualidade - certificação ISO 9.000 dos Sistemas 
da Qualidade das empresas, em prazo não 
superior a dois anos. 

Fonte: Pacheco (2007) 

 
A partir de 1999 o Governo Federal vem despertando ações para a criação 

de instrumentos de promoção ao desenvolvimento e estruturas institucionais 

específicas para o apoio de micro, pequenas e médias empresas. Foram criados 

fundos setoriais e programas de fomento à ciência, tecnologia e inovação – CT&I, 

(MCT, 2011). De acordo com Pacheco (2007), 

 
A ênfase dada pelo Governo Federal do Brasil, no período 1.999 a 2.002, às 
políticas de incentivo à inovação tem poucos precedentes. Em um curto 
espaço de tempo ampliou-se o espaço da política de C&T. Se iniciativas 
legislativas anteriores tinham sido importantes para a regulação das 
atividades de C&T (Lei de Propriedade Industrial, Lei de Cultivares, Lei do 
Software e de Biossegurança), quase não haviam afetado sua estrutura de 
incentivos à inovação, fomento e financiamento à C&T, com exceção da 
criação do CTPetro, o Fundo Setorial do Petróleo, em 1.997.  
 

Em curto período, foi ampliada a política de Ciência e Tecnologia, abarcando 

cerca de 15 Leis no espaço de 1999-2002 (Quadro 2), além da posterior aprovação 

da Lei da Inovação (Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, comumente referida 

como a “Lei do Bem”, 2005) e da regulamentação do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT (2007) (PACHECO, 2007).  
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Quadro 2- Base legal de fomento a atividade de P&D 

Lei Objeto 

- Lei n° 9.478 de 06/08/97  Institui CTPetro - Fundo Setorial do Petróleo 

- Lei n° 9.991 de 24/07/00  Institui CTEnerg - Fundo Setorial de Energia 

- Lei n° 9.992 de 24/07/00  Institui CTTransp o Fundo Setorial de Transportes 

- Lei n° 9.993 de 24/07/00  Institui CTHidro o Fundo Setorial de Recursos Hídricos 

- Lei n° 9.994 de 24/07/00  Institui CTEspacial o Fundo Setorial de Atividades Espaciais 

- Lei n° 10.052 de 28/11/00  Institui FUNTTEL  Fundo Setorial de Telecomunicações 

- Lei n° 10.168 de 29/12/00 Institui o FVA - Fundo Verde Amarelo 

- Lei n° 10.176 de 11/01/01  Institui o CTInfo o Fundo Setorial de Informática e renova 
incentivos para o setor de informática, alterando a Lei n° 
8.248/1.991 

- MP n° 2.199-14 de 24/08/01  Autoriza, até o limite de 5%, despesas administrativas do Fundo 

- MP n° 2.159-70 de 24/08/01  Altera o Fundo Verde Amarelo e reduz o Imposto de Renda (IR) 
para remessas ao exterior que pagam a contribuição do FVA 

- Lei n° 10.197 de  19/12/01 Institui CTInfra - Fundo de Infra-estrutura para Pesquisa 

- Lei n° 10.332 19/12/01 Amplia a base de cálculo da contribuição do Fundo Verde Amarelo 
(FVA)  

- Lei n° 10.332 de  19/12/01 Institui CTBio - Fundo Setorial de Biotecnologia 

Lei n° 10.332  de 19/12/01 Institui CTAgro - Fundo Setorial de Agronegócios 

Lei n° 10.332 19/12/01 Institui CTSaude - Fundo Setorial de Saúde 

Fonte: Adaptado de Pacheco (2007)  

 

Analisando este conjunto de Leis, Pacheco (2007) afirma que,  

 
O primeiro grande conjunto de Leis se refere à criação dos Fundos Setoriais 
- receitas fiscais e para fiscais vinculadas - que têm como objetivo o 
desenvolvimento científico e tecnológico de um determinado setor. Medidas 
similares haviam sido sugeridas quando da privatização de parte do setor 
produtivo estatal, a partir da  preocupação do que fazer com seus centros 
de P&D. Em vários setores, como telecomunicações e petróleo, a 
capacitação tecnológica do país estava ancorada em institutos diretamente 
vinculados a essas empresas estatais. Assim, tanto no âmbito da quebra do 
monopólio estatal do petróleo, como quando da privatização do setor de 
telecomunicações, as respectivas legislações ensejaram a criação de 
receitas específicas para atividades de pesquisa relacionadas a estes 
setores. De forma um pouco distinta, fato similar foi realizado quando da 
privatização de parte do setor elétrico brasileiro. 

 

De acordo com Pereira (2005), a política de fundos setoriais tem sido um 

vetor na oportunidade de vincular recursos à ciência, tecnologia e inovação, 

tornando-se importante instrumento de fomento, pois cerca de 30% dos 

investimentos do Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT são destinados a essas 

atividades que compõem o processo de inovação. Todavia, a participação das MPEs 

tem sido pequena. 

Maldaner (2004) relata que o conjunto de fundos setoriais de apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico tinha por objetivo dotar o sistema de um 

mecanismo permanente de financiamento da atividade de P&D e de um novo 
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modelo gerencial que contemplava os seguintes aspectos: “gestão compartilhada e 

transparente através de comitês gestores; estabilidade das fontes de financiamento 

definidas por lei; incentivo à inovação tecnológica”.  

Em 2002 a Lei Federal nº 10.637 possibilitou às empresas o abatimento dos 

gastos realizados com pesquisa tecnológica e inovação de produtos e processos 

das bases de cálculo do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL).  

A Lei nº 11.196/2005, a Lei do Bem, dispõe, dentre outros aspectos, sobre 

incentivos fiscais para a inovação tecnológica. Esta norma prevê a dedução de 

despesas, com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovações, no Imposto 

de Renda, bem como a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 

incidente sobre equipamentos destinados às atividades de P&D (BRASIL, 2005). 

Em 2007 a Lei nº 11.540 criou o FNDCT, um fundo “[...] de natureza contábil 

e tem o objetivo de financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico 

com vistas em promover o desenvolvimento econômico e social do País. (art. 1º)” 

(BRASIL, 2007). 

Ainda, em 2007, após longo processo de articulação e discussão, o MCT 

apresentou Plano de Ação 2007-2010, o PACTI. Este Programa segundo Livro Azul 

(2010) 

 
[...] constitui importante instrumento de orientação das ações de Estado, na 
medida em que delineia programas e direciona o aporte de recursos 
necessários, numa abordagem sistêmica e estratégica. Concebido como 
elemento de destaque do conjunto do Programa de Governo, mobilizando e 
articulando competências, ações e recursos de órgãos do governo federal 
em cooperação com os governos estaduais, distrital e municipal, o PACTI 
apresenta metas ambiciosas que demandam forte empenho institucional 
para seu cumprimento. A qualidade da interação entre os atores do Sistema 
Nacional de CT&I e uma variável determinante do êxito do Plano  

 

O PACTI apresenta como prioridades: expansão, integração e consolidação 

do Sistema Nacional de C,T&I; fomento a inovação tecnológica nas empresas; 

fortalecimento das atividades de pesquisa e inovação em áreas estratégicas para o 

País; promoção da popularização e o aprimoramento do ensino de ciências nas 

escolas, bem como a transmissão de tecnologias para a inclusão e o 

desenvolvimento social (CARDOSO, 2008). 
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A introdução do PACTI como política pública no cenário brasileiro de CT&I 

trouxe avanços, tanto no que se refere à evolução dos níveis de investimento no 

setor quanto no aprimoramento dos instrumentos de incentivo e de apoio as 

atividades na área. 

De acordo com o Livro Azul (2010) 

 
Esses avanços têm gerado resultados como a ampliação da capacidade 
nacional de produção cientifica e tecnológica e o crescente 
comprometimento de governos estaduais no investimento e na execução de 
ações no setor, os quais, somados a implementação de mecanismos mais 
flexíveis e estáveis de financiamento, tem contribuído para a estratégia 
maior de expansão e consolidação do Sistema Nacional de CT&I e, 
consequentemente, de elevação dos impactos econômicos e sociais 
positivos das políticas públicas relacionadas. 

 

Estes avanços imprimiram uma renovação institucional ao sistema nacional 

de inovação, mas o Brasil ainda da carece de avanços para se consolidar no 

contexto CT&I. 

 

2.4 A LEI DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

O Brasil aprovou a Lei da Inovação Tecnológica (LIT), Lei Federal nº 10.973, 

em 2 de dezembro de 2004. Essa Lei entrou em vigor a partir de sua 

regulamentação por meio do Decreto nº 5.563, ocorrida em 11 de outubro de 2005. 

Com a entrada em vigor da Lei de Inovação Tecnológica, o Brasil “passou a 

contar com um novo instrumento de fomento à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da 

autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País” (PEREIRA; 

KRUGLIANSKAS, 2005).  

A Lei da Inovação “[...] estabelece medidas de incentivo à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e 

ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País [...]” 

(BRASIL, 2004).  

A lei está organizada em três grandes linhas: incentivos para interação entre 

universidades públicas, centros públicos de pesquisa e empresas privadas; 

incentivos para participação de instituições públicas de pesquisa no processo de 
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inovação; permissão para subvenção econômica a projetos de inovação em 

empresas privadas (RENAULT, 2008). 

De acordo com Pereira e Kruglianskas (2005),  

 
A Lei de Inovação Tecnológica do Brasil está orientada para: a criação de 
um ambiente propício a parcerias estratégicas entre universidades, 
institutos tecnológicos e empresas; o estímulo à participação de instituições 
de ciência e tecnologia no processo de inovação; e o incentivo à inovação 
na empresa. Ela também possibilita autorizações para a incubação de 
empresas no espaço público e a possibilidade de compartilhamento de 
infra-estrutura, equipamentos e recursos humanos, públicos e privados, 
para o desenvolvimento tecnológico e a geração de processos e produtos 
inovadores. 

 

Vale destacar que esta Lei estimula a criação de ambientes especializados e 

cooperativos de inovação, também entre os diversos mecanismos da lei, o 

instrumento da subvenção que prevê o aporte de recursos públicos não 

reembolsáveis diretamente às empresas, beneficiando especialmente as MPEs 

inovadoras. Porém os editais e textos para a candidatura não são fáceis de serem 

entendidos, e é preciso identificar qual o perfil adequado a cada oportunidade, o que  

não é tarefa comum ao dia-a-dia do administrador de um pequeno negócio. Os 

recursos estão disponíveis no mercado, o que falta é conhecimento e parâmetros 

para contratar. 

“A Lei de Inovação Tecnológica, ao tentar buscar estabelecer um diálogo 

cada vez mais intenso entre as instituições produtoras de bens de conhecimento e 

as produtoras de bens e serviços, surge como mais um instrumento para facilitar a 

criação de uma cultura de inovação no País” (PEREIRA; KRUGLIANSKAS, 2005).  

De acordo com Renault (2008) a Lei aprova processo de incubação em 

espaço público e o uso compartilhado com empresas privadas de laboratórios de 

pesquisa localizados em instituições públicas. Ainda conforme a Lei de Inovação, 

todas as universidades públicas devem ter um NIT – Núcleo de Inovação 

Tecnológica, responsável por gerenciar as políticas de inovação nestas instituições.  

Entretanto, Mattos e Guimarães (2005) destacam que a introdução da 

inovação tecnológica pelas empresas está sujeita aos objetivos próprios de 

desenvolvimento, aos recursos de que dispõem à natureza de mercado em que 

operam, ao conhecimento das opções tecnológicas disponíveis e à situação político-

econômica do país em que são sediadas.  
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Na área de gestão da inovação, Pereira e Kruglianskas (2005) afirmam que, 

 
A lei se restringe ao estabelecimento de regimes  de comercialização das 
inovações geradas nas instituições científicas e tecnológicas. Por sua vez, o 
processo de construção de competências tecnológicas e organizacionais, 
no interior das firmas exige, entretanto, que se viabilize um amplo e 
constante acesso às fontes de informação básica, visando transformar 
informações em conhecimento. Para que isso ocorra, é preciso que sejam 
gerados estímulos para as empresas criarem departamentos específicos de 
P&D. 

 

Desta forma, afirma Kampel (2010) que o Governo Federal prepara um 

arcabouço legal e “utiliza suas agências de fomento para direcionar esforços, no 

sentido de promover a inovação e incluí-la na agenda regular das organizações 

brasileiras”. De maneira equivalente, os governos estaduais “estruturam, reforçam e 

consolidam os sistemas estaduais de CT&I, promulgam suas leis da inovação locais 

e aportam recursos na mesma direção”.  

Este esforço tem dimensões econômica, social e política como ressalta 

Kampel (2010), 

 
Econômica em razão da geração de riqueza com produtos gerados por 
empresas de base tecnológica, visto que 60% do comércio internacional é 
dominado por produtos de alta tecnologia. Social uma vez que influi na 
rotina dos cidadãos desde questões simples até as mais complexas. Política 
porque não há país desenvolvido e emergente que não faça investimentos 
em CT&I. 

 

Portanto, a relevância das políticas de incentivo à inovação é inegável e, 

neste capítulo foram primeiramente introduzidas aquelas de alcance mais geral para 

a conjuntura da inovação tecnológica brasileira.  
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3 AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

3.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Empresa é “uma organização que se propõe a, regularmente, transformar 

insumos e/ou transacionar bens que considera úteis para a sociedade, sejam eles 

matérias primas, produtos semifabricados, bens industriais, bens de consumo ou 

serviços” (RICHERS, 1986). 

Diversos critérios podem ser usados para classificar uma empresa como 

pequena, média ou grande. Para efeitos deste estudo adota-se o critério descrito 

pelo SEBRAE, em que o porte do estabelecimento é definido em função do número 

de pessoas ocupadas e depende do setor de atividade, conforme Quadro 3: 

Quadro 3 - Classificação de empresas quanto ao número de empregados 

PORTE EMPREGADOS 

Pequena empresa No comércio e serviços de 10 a 49 empregados 
Na indústria de 20 a 99 empregados 

Média empresa No comércio e serviços de 50 a 99 empregados 
Na indústria de 100 a 499 empregados 

Grande empresa No comércio e serviços mais de 99 empregados 
Na indústria mais de 499 empregados 

Fonte: SEBRAE, (2011, p. 13) 

 
Portanto pequena empresa é aquela que possui de 10 a 49 empregados no 

comércio e prestação de serviços e de 20 a 99 na área industrial.  

Longenecker e colaboradores (1997) afirmam que, na micro e pequena 

empresa, o empreendedor-administrador caracteristicamente não dispõe de staff 

especializado em marketing, análise financeira, propaganda, gerenciamento de 

recursos humanos e outras áreas, para auxiliá-lo na gestão e tomada de decisão. Os 

administradores são em sua maioria generalistas e precisam tomar decisões 

envolvendo essas áreas individualmente, sem a orientação disponível em uma 

grande empresa.  

Quanto à caracterização destas organizações Antunes (2008) afirma que as 

MPEs, 

 
• Não consistem em grandes organizações miniaturizadas e não são 
organizadas e geridas de forma departamentalizada / segmentada; 
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• Via de regra, atuam em um mercado de bens, produtos e serviços com 
características de demanda elástica e com grandes flutuações no tempo, 
uma vez que seu mercado, em tese, se refere a bens de percepção 
imediata do consumidor; 
• Apresentam baixa resistência à sua entrada no mercado e com 
concorrência fortemente presente; 
• Constituem-se em mais de 99% do total de organizações formais 
existentes no Brasil.  
 

Neste sentido, segundo o IBGE (2001), as MPEs apresentam as 

características descritas na Figura 2:  

 

 
 

Figura 2 – Características das MPEs 
Fonte: Adaptado de IBGE (apud SANTOS, 2006) 

 

O desempenho da economia brasileira na década de 2000 a 2010 vem 

impulsionando a ampliação das micro e pequenas empresas (MPEs) no país. De 

acordo com o SEBRAE (2011), 

 

Entre 2000 e 2005, o crescimento médio chegou a 4,8% a.a., enquanto na 
segunda metade da década o ritmo de crescimento foi de 2,9% a.a. Em 2000, 
havia 4,2 milhões de estabelecimentos, chegando em 2010 a um total de 6,1 
milhões em atividade. Portanto, nos anos 2000, houve criação de 
aproximadamente 1,9 milhão de novos estabelecimentos 

 

As micro e pequenas empresas podem contribuir com o desenvolvimento de 

uma região, pois são fortes geradoras de empregos e renda. Neste sentido, 

Baixa intensidade de 
capital 

Altas taxas de natalidade 
e de mortalidade, 

demografia elevada 

Forte presença de 
proprietários, sócios e 
membros da família 
como mão-de-obra 

ocupada nos negócios 

Poder decisório 
centralizado 

Registros contábeis 
pouco adequados 

Utilização de mão-de-
obra não qualificada ou 

semi-qualificada 

Contratação direta de 
mão-de-obra 

Baixo investimento em 
inovação tecnológica 

Maior dificuldade de 
acesso ao financiamento 

de capital de giro 
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conforme SEBRAE (apud SANTOS, 2006), uma importante contribuição das micro e 

pequenas empresas no crescimento e desenvolvimento do País, 

[...] é a de servirem de suporte para amortecer o desemprego, ou seja, 
constituir uma alternativa de ocupação para uma pequena parcela da 
população que tenha condição de desenvolver seu próprio negócio, e em 
uma alternativa de emprego, formal ou informal, para uma grande parcela 
da força de trabalho excedente, em geral com pouca qualificação, que não 
encontra emprego nas empresas de grande porte.  

 

Para Garcia (2007) as MPEs apresentam elevada participação na geração 

de emprego (industrial e de serviços) e no processo de inovação, na redução dos 

desequilíbrios regionais e na melhora da distribuição de renda.  

Dados do SEBRAE (2011) indicam que no Brasil em 2010,  

 

[...] 6,1 milhões de estabelecimentos eram responsáveis por 14,7 milhões 
de empregos formais privados não-agrícolas. Com as mudanças 
tecnológicas e nos processos de trabalho que ocorrem nas grandes 
empresas, os micro e pequenos empreendimentos assumem papel 
significativo na geração de postos de trabalho. Na década de 2000, as 
MPEs geraram 6,1 milhões de empregos. Além disso, por se concentrarem 
nos setores do comércio e serviços, tendem a apresentar indicadores 
positivos imediatos com mudanças progressivas no padrão de distribuição 
de renda do país.  
 

Portanto, dos 12,6 milhões de empregos formais gerados nos 

estabelecimentos privados não agrícolas nos últimos 10 anos no Brasil, 6,1 milhões 

foram gerados por micro e pequenas empresas, como mostra a Figura 3: 

Figura 3 – Evolução dos níveis de emprego nas MPEs 
Fonte: SEBRAE (2011, p. 20). 
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O bom desempenho destas organizações na última década confirmou a sua 

importância na economia brasileira (SEBRAE, 2011). 

Contudo, a dificuldade norteia as MPEs, uma vez que, com necessidade de 

inovação para atender a velocidade das mudanças que atinge os produtos, 

processos e mercados, juntamente com a competitividade de novas formas de 

organização, o pequeno empresário não tem claramente em sua organização um 

planejamento adequado para inovar.   

Apesar de toda notória relevância das MPEs, Antunes (2008) ressalta que 

60% das MPEs formais com até quatro anos de existência encerram suas 

atividades; cerca de 56% com até três anos de existência; e  cerca de  50% das 

empresas encerram suas atividades com até dois anos de existência.  

Conforme Pelissari (2002) os principais problemas que micro e pequenas 

empresas enfrentam são: 

- Falta de conhecimento e orientação para o mercado;  

- Falta de planejamento empresarial; 

- Falta de controles formalizados; 

- Baixa especialização / política de motivação e treinamento; 

- Centralização no administrador; 

- Tomada de decisão empírica, baseada na experiência do proprietário; 

- Ausência de política de custos; 

- Limitação de recursos; 

- Dificuldade de acesso ao crédito. 

Na visão de Antunes (2008) as causas de maior ocorrência para 

encerramento das atividades das MPEs estão associadas à questão gerencial na 

condução de negócios, dentre as quais se destacam a falta de planejamento, 

problemas financeiros, falta de conhecimento gerencial. 

Pode-se constatar que a falta de apoio a essas organizações apresenta  

grande influência na  taxa de mortalidade, pois muitos destes problemas poderiam 

ter sido suprimidos. 

Assim, diante das características do ambiente das MPEs torna-se relevante, 

a necessidade de uma atuação conjunta e associada, compartilhando recursos 

(materiais, financeiros, tecnológicos e humanos), informação e conhecimento, entre 

outras possibilidades do contexto empresarial (ROBBINS, 2001). 
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3.2 AS MPEs DE BASE TECNOLÓGICA 

 

A denominação empresa de base tecnológica - EBT é um termo que se 

refere a um novo tipo de empresa que tem se desenvolvido na transição de um novo 

ciclo do sistema capitalista de nível mundial (ELORZ, 2012). 

As empresas de base tecnológica - EBTs “são as empresas de capital 

nacional que, em cada país, situam-se na fronteira tecnológica de seu setor e 

destacam-se pela criação de benefícios econômicos, sociais, tecnológicos e 

mercadológicos” (GONZALEZ, 2009). 

SEBRAE (2001, apud GONZALEZ, 2009) define as empresas de base 

tecnológica de menor porte como, 

 

[...] aqueles comprometidas com o projeto, desenvolvimento e produção de 
produtos e ou processos inovadores. Destacam ainda, que são 
organizações que se caracterizam pela aplicação sistemática do 
conhecimento técnico científico, usam novas tecnologias, têm uma alta 
proporção com P&D, alta proporção de ocupação de pessoal técnico e 
destinam-se a mercados pequenos e específicos. 

 

Segundo Cortes (2005, p. 2) as EBTs podem ser definidas como “empresas 

que: realizam esforços tecnológicos significativos e concentram suas operações na 

fabricação de "novos" produtos”. O Quadro 4 apoia o entendimento de como a 

combinação desses dois eixos de definição propicia uma segmentação do universo 

empresarial.  

Quadro 4 - Identificação das EBTs 

  
Maior inovação em produto 

 

 
Menor inovação em Produto 

Maior esforço tecnológico  
EBTS de alta intensidade e 
dinamismo tecnológico  

Empresas modernizadas e densas, 
mas não dinâmicas. 

Menor esforço tecnológico 
Empresas produtos, por 
exemplo, de bens de consumo 
leves não maduros. 

Empresas tradicionais em setores 
maduros 

Fonte: Cortes (2005) 

 
Este critério proposto por Cortes (2005) autor pode ser aplicado a diferentes 

espaços geográficos, considerando as especificidades dos conteúdos envolvidos.  
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Pequena empresa de base tecnológica (PEBT)  na acepção do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT, 2011): 

 
 É um empreendimento que fundamenta sua atividade produtiva no 
desenvolvimento de novos produtos ou processos, baseado na aplicação 
sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e utilização de 
técnicas avançadas ou pioneiras. As Empresas de Base Tecnológica têm 
como principal insumo o conhecimento e as informações técnico-científicas. 

 

Já Machado e colaboradores (2001) afirmam que, 

 

Micro e pequenas empresas de base tecnológica são empresas industriais 
com menos de 100 empregados, ou empresas de serviço com menos de 50 
empregados, que estão comprometidas com o projeto, desenvolvimento e 
produção de novos produtos e/ou processos, caracterizando-se, ainda, pela 
aplicação sistemática de conhecimento técnico-científico. Estas empresas 
usam tecnologias inovadoras, têm uma alta proporção de gastos com P&D, 
empregam uma alta proporção de pessoal técnico científico e de engenharia 
e servem a mercados pequenos e específicos. 

 

Com foco na definição do autor pode-se destacar que as características 

básicas das micro e pequenas empresas de base tecnológica são o porte da 

empresa e o grau de evolução da tecnologia e do mercado. 

De acordo com Gonzalez (2009) “Uma EBT é uma organização criada a 

partir de tecnologias desenvolvidas principalmente no interior da organização de 

onde origina esta empresa, podendo ser uma universidade, um centro de pesquisa 

ou uma empresa privada”. 

As EBTs apresentam as seguintes características conforme Pérez (apud 

ELORZ, 2012):  

1. Aumento da capacidade de adicionar novos caminhos para melhorar os 

produtos tradicionais, gerando novos desenvolvimentos de forma incremental. Tem 

uma capacidade maior de alterações na concepção de produtos e processos, com 

novas funcionalidades em termos de adaptabilidade, tamanho e versatilidade. Há 

rigidez da produção em massa. 

2. As características deste tipo de empresa são uma fonte de inovações 

radicais. 

3. A flexibilidade é uma ótima prática produtiva, haja vista  natureza 

programável das equipes de ultrapassar a rigidez das instalações antigas, reduzindo 

a importância de economias de escala com base em técnicas intensivas de 
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produção em massa, tornando a escala de produção independente da dimensão do 

mercado. 

4. A especialização do equipamento permite mudanças mais rápidas em 

planos de produção, alto nível de eficiência na fabricação de produtos diferentes, 

modelos diferentes e volumes variáveis. 

5. Ter maior dinamismo tecnológico, o desenho pode ser integrado ao 

processo de produção. Isto implica uma integração entre pesquisa, desenvolvimento 

e engenharia de projeto, desempenham um papel crucial na gestão estratégica da 

empresa. 

6. Adaptação da produção à procura, desenvolvendo as condições para a 

diversidade de oferta de produtos e a possibilidade de investimento, abrindo novos 

mercados, bem como a concepção de equipamentos e componentes, fatores 

impulsionando o crescimento. 

7. Têm uma nova estrutura organizacional. A organização tende a rede 

integrada de processos, com ênfase em ligações e sistemas de interação e 

coordenação orientada. 

Para Machado e colaboradores (2001), “As pequenas empresas de base 

tecnológica atuam em setores e tecnologias bastante específicos, com tecnologias 

ainda não padronizadas, ou seja, que têm uma grande variedade de alternativas de 

projeto e produto” sendo os de maior sucesso no Brasil: informática, 

telecomunicações, biotecnologia como mostra a Figura 4: 

 
Figura 4 - Setores que investem em inovação 

Fonte: Zammar (2010, p. 69) 
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Na visão de Cortes e colaboradores (2005) as EBTs têm importância como 

espaço de atuação profissional, pois exercem papel significativo nos processos de 

inovação nas economias contemporâneas.  

No entanto, existem quatro barreiras à criação e desenvolvimento das EBTs 

conforme Figura 5: 

 
Figura 5 - Barreiras à criação e desenvolvimento das EBTs 

Fonte: Andrades Junior (2002 apud GONZALEZ, 2009) 

 

Do mesmo modo, Costa, França e Teixeira (2012) citam como fatores que 

contribuem para o insucesso das EBTs: “dificuldade de transformar uma tecnologia 

em um negócio; os pesquisadores possuem habilidades para inovação, mas não 

possuem habilidades gerenciais por não serem empresários; e o alto grau de 

investimento que é necessário para esse tipo de empresa”.  

Além de estas barreiras serem os fatores que mais justificam a escassez de 

EBTs, outras como as culturais e legais e institucionais contribuem para este 

fenômeno, segundo ressalta Elorz (2012) as barreiras culturais mais importantes são 

a fraca cultura empresarial nacional e as ligações fracas entre a pesquisa e o setor 

empresarial. Dentro das barreiras legais e institucionais, encontram-se as regras que 

restringem a dedicação excessiva de professores e pesquisadores não acadêmicos. 

Para Cortes e colaboradores (2005) com a disseminação do entendimento 

de que muitas EBTs enfrentavam problemas no seu desenvolvimento se passou a 

dedicar-se mais ao tema, propondo-se modelos de gestão adaptados às suas 

•A escassez de capital é considerada como uma das maiores dificuldades para a 
criação e desenvolvimento de empresas de basetecnológica. 

Barreira Financeira 

•Falta de formação especializada de seus dirigentes, que é voltada tão  somente à 
elaboração do produto e suas especificidades técnicas. 

Dificuldade de gestão 

•Falta de estratégias adequadas para colocar os produtos das EBTs no mercado e à 
carência de profissionais de vendas que associem suas habilidades a produtos com 
grande especificidade técnica. 

Barreira Comercial 

•Três principais dificuldades: ignorando as técnicas de padronização de produção na 
fase de criação;  a falta de capital disponível para P&D, desenvolvimento de 
produtos, desenvolvimento de técnicas de produção;  falta de personalização do  
produto. 

Barreira de Produção 
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características, vinculados ao estímulo de valores e iniciativas empreendedoras e 

formação de parcerias (prática ainda pouco difundida no Brasil). 

Também, estas organizações, podem buscar apoio ao processo produtivo e 

formas de financiamentos específicas, que comportam aplicação no 

desenvolvimento gerencial da empresa, estratégias comerciais e de produção. Neste 

sentido, apontam Machado e colaboradores (2001) que, 

 
Dentre as principais funções de apoio ao processo produtivo da inovação 
tem-se o financiamento (governo, Venture Capital), treinamento 
(universidade, parques, pólos, e incubadoras) legislação (governo), serviços 
tecnológicos (governo, universidade, grandes empresas, parques, pólos e 
incubadoras), consultoria (universidade, parques, pólos e incubadoras), 
fornecimento de infra-estrutura urbana (governo, parques, pólos e 
incubadoras) apoio à gestão (universidade, pólos e incubadoras e Venture 
Capital), isenções e incentivos (governo), geração da invenção, geração de 
spin-offs, e transferência de tecnologia (universidade, grandes empresas, 
parques, pólos e incubadoras).  

 

Verifica-se que o apoio é essencial para sucesso de empresas de base 

tecnológica. Garnica e Jugend (2009) ressaltam a importância da 

 
[...] adoção de uma dinâmica interativa entre as organizações promotoras 
da inovação, a formulação de uma política industrial que contemple a 
criação de arranjos capazes de facilitar o surgimento da inovação, além de 
criar meios formais para a cooperação das diferentes instituições públicas e 
privadas que compõe o sistema nacional de inovação é fundamental. 

 

Nesse contexto, os parques tecnológicos atuam como mecanismos para dar 

apoio e sustentabilidade às micro e pequenas empresas.  De acordo com o MCT 

(2012), 

 

Os parques tecnológicos revelaram-se como importantes mecanismos no 
processo de inovação tecnológica, em especial por terem a capacidade de 
promover o desenvolvimento de empresas a partir de idéias e tecnologias 
geradas em instituições de ensino e pesquisa em parceria com seus 
profissionais, ou oriundos de incubadoras de empresas e de empresas que 
estavam fora desse contexto e resolveram se atualizar tecnologicamente de 
forma mais rápida, buscando melhorar sua competitividade. As políticas de 
apoio à criação e consolidação de parques tecnológicos, em áreas próximas 
a universidades e centros de pesquisa, se apresentam como importantes 
iniciativas de promoção da inovação tecnológica em nível regional.  
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Destarte, o parque tecnológico é o ambiente propício à implantação de 

empresas de base tecnológica. Neste aspecto, destacam-se os seguintes parques 

tecnológicos no estado do Paraná: 

- O Tecnoparque, Parque Tecnológico de Curitiba, que se encontra em 

operação desde 17/04/2008, tem por objetivo a geração e atração de novas  

empresas de tecnologia, estímulo para as empresas de Curitiba e região investirem  

em pesquisa e inovação, contribuindo para a criação em Curitiba e região de um 

sistema regional de inovação (ZAMMAR, 2010). 

- O Parque Tecnológico de Itaipu - PTI, está em operação desde 09/12/2003, 

possuindo uma área física total de 11.610.000m. Este parque tecnológico vem se 

consolidando como referência para o setor elétrico brasileiro, para diversos órgãos 

governamentais, universidades e entidades da iniciativa privada e como um de 

habitat de inovação sustentável, indutor do desenvolvimento da região (ZAMMAR, 

2010). 

No âmbito do estado paranaense, merece destaque ainda, a Rede de 

Tecnologia do Paraná – RETEC-PR, que visa “integrar a demanda e a oferta 

tecnológica entre os diversos agentes econômicos, sociais e institucionais, 

contribuindo nos processos de capacitação e de competitividade desses agentes” 

(MCT, 2012). O segmento das MPEs constitui-se no principal mercado dos serviços 

da RETEC-PR. 
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4 MECANISMOS DE FINANCIAMENTO E FOMENTO À INOVAÇÃO NO BRASIL 

 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À INOVAÇÃO NAS MPEs 

 

As Políticas Públicas de incentivo e financiamento podem “[...] ser fator 

determinante para a inovação em MPEs, que não raro carecem de fundos próprios 

para conduzir projetos de inovação e enfrentam muito mais dificuldades para obter 

financiamento externo do que as empresas maiores.” (OCDE, 2005). 

Nesse aspecto, a Lei da Inovação prevê, em seu art. 21, que “as agências 

de fomento deverão promover, por meio de programas específicos, ações de 

estímulo à inovação nas micro e pequenas empresas, inclusive mediante extensão 

tecnológica realizada pelas ICT.” (BRASIL, 2004). 

A Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, denominada 

Estatuto da Empresa de Pequeno Porte estimula a inovação, determinando em seu 

capítulo X que pelo menos 20% dos recursos reservados à inovação de órgãos e 

entidades públicas, agências de fomento e núcleos de inovação tecnológica deverão 

ser destinados às micro e pequenas empresas (BRASIL, 2006).  

Existem diversos programas federais que estimulam o desenvolvimento 

tecnológico nas MPEs no Brasil, dentre estes, destacam-se: 

1.  O Programa ALFA (Programa de Cooperação Acadêmica entre a União 

Européia e a América Latina) procura estimular o processo de inovação nas 

micro e pequenas empresas, com realce a elaboração de Estudos de 

Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) de projetos  de  desenvolvimento de   

inovações tecnológicas. Este programa é amparado por repasses federais, 

em parceria com instituições estaduais e locais. Os financiamentos assumem 

valores de até R$ 10 mil por projeto (GARCIA, 2007). 

2. O Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas (PNI) visa a 

promoção do desenvolvimento de micro e pequenas empresas inovadoras, 

com o objetivo de gerar e difundir o progresso técnico, com foco na 

competitividade econômica e  na qualidade de vida da população.  O objetivo 

deste programa é de “fomentar o surgimento e a consolidação de incubadoras 

de empresas de base tecnológica, mistas e tradicionais caracterizadas pela 

inovação tecnológica, pelo conteúdo tecnológico de seus produtos, processos 
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e serviços [...]” (MCT, 2011). O Programa é Coordenado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação-SETEC,  do Ministério da Ciência e 

Tecnologia - MCT, e supervisionado por um Comitê Consultivo.  

3. Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades 

Estratégicas RHAE Inovação, que objetiva melhorar as condições de 

competitividade do País no ambiente internacional, mediante a elevação da 

capacidade tecnológica em áreas de sua relevância estratégica conforme 

abordado anteriormente. 

Priorizam-se projetos cooperativos liderados por micro, pequenas ou médias 

empresas, os quais envolvam a participação de universidades e institutos de 

P&D (GARCIA, 2007). 

Importa destacar que os principais programas de promoção do 

desenvolvimento tecnológico para micro e pequenas empresas acima apresentados 

envolve a esfera federal. Sendo que, os programas das esferas estaduais e locais, 

em sua maioria, apresentam-se como decorrência dos programas federais citados.  

No que se refere a utilização de um instrumento de apoio governamental à 

inovação no âmbito das MPEs, a PINTEC (2010) mostra que no período 2006-2008  

atingiu-se o número de cerca de 9,2 mil empresas que utilizaram algum incentivo 

público federal para inovar. Entre as empresas industriais inovadoras, 22,8% (8,7 mil 

empresas) obtiveram ao menos um benefício do governo para desenvolver suas 

inovações de produto e/ou processo de 2006 a 2008. 

Já nas empresas de serviços selecionados, 15,3% usaram algum 

mecanismo de apoio do governo, como evidencia a Figura 6: 

Como se pode observar na Figura 6, o principal instrumento utilizado pelas 

micro e pequenas empresas inovadoras da indústria foi o financiamento para 

compra de máquinas e equipamentos (14,3%), (PINTEC, 2010). 

Importante destacar que quase a totalidade das empresas de P&D recebeu 

algum tipo de apoio governamental de 2006 a 2008, o que evidencia que esse setor 

teve proporção bem superior à da indústria e dos outros serviços selecionados. 

O principal destaque foi projetos de inovação em parceria com universidades 

e institutos de pesquisa (71,8%) (PINTEC, 2010). 
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Figura 6 - Participação das empresas inovadoras que usaram programas do governo, por faixas 

de pessoal ocupado - Brasil - período 2006-2008 
Fonte: PINTEC (2010) 
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Outro aspecto observado nas empresas pesquisadas, é que elas geralmente 

introduzem inovações tecnológicas no mercado, não compram P&D externo nem 

fazem produtos industriais. Suas principais motivações para inovar são aumentar a 

qualidade do produto e manter participação no mercado. Este ponto demonstra que 

a difusão de inovações é condicionada por uma postura reativa das empresas que 

buscam apenas não perder o mercado para a concorrência.  

 

4.2 FINANCIAMENTO E FOMENTO À INOVAÇÃO 

 
Coral, Ogliari e Abreu (2009) afirmam que o bom funcionamento de um 

Sistema de  Inovação depende “da consistência e da capacidade de atuação de sua 

base institucional que se ancora no tripé governo, instituições de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico e empresas”. 

De acordo com Weisz (2006) em todas as economias, mesmo aquelas vistas 

como as mais liberais, onde predomina a ideia do Estado mínimo, 

 
[...] as ações dos governos são pautadas por políticas públicas com vistas à 
consecução de determinados objetivos e para atingir metas. No regime de 
livre-iniciativa, os governos concretizam suas políticas industriais, de modo 
geral, e suas políticas tecnológicas, em particular, buscando induzir 
empresas a seguirem um curso de ação na direção desejada. Essa indução 
é obtida por meio de mecanismos de fomento, cuja função é estimular 
empresas a cumprirem um papel que lhes foi atribuído nas políticas públicas 
ou nos programas governamentais.  

 

Estes mecanismos de fomento podem ser classificados em dois tipos como 

mostra a Figura 7: 

 
Figura 7 - Mecanismos de fomento 

Fonte: Weisz (2006) 

Mecanismos técnicos ou 
não-financeiros 

 

•São aqueles que têm um impacto 
direto sobre a gestão da empresa. 
Como exemplos de mecanismos 
técnicos ou não-financeiros, pode-se 
mencionar a infra-estrutura de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
oferecida pelo Estado para gerar 
conhecimento e soluções técnicas 
para empresas. 

Mecanismos financeiros 

 

•Dividem-se em incentivos financeiros 
e incentivos fiscais. O mecanismo 
mais tradicional de fomento ao 
desenvolvimento tecnológico 
praticado no Brasil é o financiamento 
reembolsável em condições 
vantajosas em termos de encargos 
financeiros e de prazos de 
amortização e de carência, quando 
comparado com as oferecidas pelo 
mercado financeiro. 



46 
 

Neste contexto, cabe ressaltar que “o financiamento à inovação consiste em 

toda a estruturação, formal ou não, de recursos disponíveis para serem aplicados 

em pesquisa, desenvolvimento e incentivo à inovação” (MAÇANEIRO, 2008, p. 50).  

No mesmo sentido destacam Chesnais e Sauviat (2006, apud MAÇANEIRO; 

CHEROBIM, 2009) que,  

 
O financiamento da inovação no contexto atual diz respeito à alavancagem 
do desenvolvimento dos sistemas nacionais de inovação dos países. Esses 
sistemas dependem de fontes de financiamento, não apenas para P&D, 
mas também para investimentos de longo prazo em equipamentos e 
instalações, assim como no treinamento de pessoal qualificado  

 

Para Corder (2006) “[...] os mecanismos de financiamento devem atender às 

demandas específicas e distintas, relacionadas ao processo inovativo, o que requer 

fontes e instrumentos variados”. Por isso, novos programas vêm sendo criados tanto 

nas modalidades de financiamento reembolsável, como não reembolsável e de 

investimento (CORAL; OGLIARI; ABREU, 2009).   

Corder (2006) chama atenção para o fato de que, 

 
 
Independentemente de onde vêm os recursos, seja do setor público, seja do 
setor privado, os mecanismos destinados a financiar investimentos em 
inovação tecnológica são diferentes daqueles voltados ao financiamento 
convencional, principalmente por conta dos riscos envolvidos e do tempo de 
retorno, que tendem a ser maiores do que aqueles normalmente vinculados 
aos investimentos em modernização ou em expansão de capacidade 
produtiva em condições de tecnologias preexistentes ou dadas.  

 

Bastos (2003) relata que quando se trata de financiamento à inovação, 

 

[...] dado o alto grau de incerteza que encerra, não é possível prescindir 
totalmente de arranjos estatais e seus mecanismos de funding compulsório, 
principalmente na ausência de mercados de capitais desenvolvidos. 
Alternativamente, nos países com sistemas de financiamento baseados no 
mercado de capitais, as empresas podem contar com mecanismos de 
venture capital como fonte de recursos para seus investimentos em 
inovação.  

 
 

Neste aspecto, destaca-se que no cenário atual, duas fontes de recursos 

destinados ao financiamento da inovação se destacam como mostra a Figura 8: 
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Figura 8 - Fontes de financiamento 

Fonte: Autor (2012) 

 
O capital empreendedor é caracterizado segundo Maçaneiro e Cherobim 

(2009), 

 
[...] por uma forma de apoio baseada em investimentos por meio de 
participação, como aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, 
entre outros. São investimentos em produção, processo ou serviço 
inovador, em empresas de grande potencial de crescimento e rentabilidade 
associados aos altos riscos. Esse tipo de investimento é caracterizado por 
participação acionária relevante, porém minoritária (até 40% do capital 
total), fornecendo suporte especializado à gestão, contatos e relações de 
mercado.  

 

O capital empreendedor é uma relevante alternativa para levantamento de 

recursos, entretanto, no Brasil, esse tipo de financiamento ainda está se desen-

volvendo e tal opção é mais utilizada pelas grandes empresas. Por isso, a ênfase no 

financiamento da inovação no país é para os fundos e programas governamentais. 

O foco das políticas públicas brasileira de financiamento da inovação de 

acordo com Corder (2006), 

 

Tem se concentrado no incentivo à geração de conhecimento visando a dar 
continuidade ao processo de expansão da fronteira científica, até mesmo 
alimentando constantemente as áreas mais tradicionais da ciência (pois 
ambas trazem impactos econômicos importantes) e no incentivo à inovação, 
fator indispensável para a competitividade das empresas. A política de 
inovação articula-se à política industrial (que é, nos dias de hoje, ao mesmo 

Capital 
Empreendedor 

(Venture Capital) 

Fundos e 
Programas 

Governamentais 

FONTES DE 
FINANCIAMENTO 



48 
 

tempo, a de competitividade), e procura oferecer um conjunto de 
orientações para os programas de governo desses países com base na 
abordagem dos Sistemas Nacionais de Inovação (SNI).  

 
 

No âmbito público federal, existem instituições que oferecem programas de 

financiamento específicos para a inovação nas empresas, “seja para projetos de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico, para a construção de laboratórios ou para 

a compra de novos equipamentos” (MCT, 2012).  

Nesse sentido, destaca-se que medidas importantes ocorreram no Brasil, 

com a estruturação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT), destinado ao financiamento de pesquisas científicas e tecnológicas. “O 

FNDCT se tornou o principal instrumento de fomento às atividades de C&T na 

década de 70 e na primeira metade dos anos 80” (VALLE; BONACELLI; SALLES-

FILHO, 2002). 

Pereira (2005) observa que,  
 

A capacidade de investimento do MCT, exclusivamente em CT&I, 
apresentava tendência à baixa desde 1996, de modo que o R$ 1,53 bilhão 
aportado pelos fundos setoriais até 2003 serviu mais para recompor essa 
capacidade para seus patamares históricos do que propriamente para 
aumentar as inversões desse órgão governamental no Sistema Nacional de 
Inovação. 

 

A criação dos fundos setoriais, desde 1998, deu início à inauguração de 

novo instrumento de política científica e tecnológica no Brasil. De acordo com 

Maçaneiro e Cherobim (2009), 

 

A partir da instituição desses fundos, diversos programas governamentais 
foram sendo criados para alavancar o desenvolvimento do país, por meio do 
apoio a projetos de inovação e tecnologia. Podem ser apoiados projetos que 
estimulem toda a cadeia de conhecimento, desde a ciência básica até as 
áreas mais diretamente vinculadas. Os recursos são disponibilizados por 
órgãos dos governos Federal e Estaduais, gerenciados por agências de 
fomento. Essas agências tratam de todo o processo de disponibilização de 
recursos, desde a abertura de inscrições até o repasse e acompanhamento 
da sua utilização. 

 

Gartner (1998) acredita que a criação de órgãos públicos de fomento adveio 

em função da crescente busca por um desenvolvimento econômico mais acelerado, 

o qual visava uma maior aproximação aos estágios de desenvolvimento alcançados 

pelo primeiro mundo. 
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No Brasil, a política de fundos setoriais tem se pautado na oportunidade de 

vincular recursos à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e “vem se tornando 

importante instrumento de fomento, visto responsabilizar-se por cerca de 30% dos 

investimentos em CT&I do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) nessas 

atividades” (PEREIRA, 2005). 

Na visão de Maçaneiro e Cherobim (2009) 

 

Os fundos setoriais e programas governamentais criados no contexto bra-
sileiro têm importante papel não somente no financiamento, mas também no 
rumo que podem prover ao desenvolvimento da pesquisa aplicada, ou seja, 
a importância do setor público e das políticas está no incentivo a 
investimentos em inovação tecnológica, fornecendo incremento em setores 
considerados críticos na política de desenvolvimento do país. 

 

“A principal vantagem, usualmente associada ao financiamento público às 

atividades de P&D das empresas, é, a possibilidade de uma participação mais 

efetiva do poder público na orientação do esforço de P&D das empresas” 

(GUIMARÃES, 2010). 

Bell e Pavitt (1995) destacam a necessidade das atividades de P&D estar 

intimamente associadas à produção. Institutos de pesquisa podem dar importantes 

contribuições para a mudança tecnológica, todavia a transferência do conhecimento 

para o setor produtivo depende profundamente da captação da empresa para 

absorver e transformar o conhecimento em produtos, processos e serviços.  

O apoio governamental às atividades de inovação visa assim, basicamente, 

segundo Guimarães (2010) 

 

[...] a reduzir o custo relativo e/ou o risco associados a essas atividades, 
seja pela participação de setor público no financiamento direto de pesquisas 
realizadas pela, ou para, as empresas (mediante transferência financeira a 
fundo perdido, financiamento à taxa mais favorável que as de mercado ou 
de participação acionária), seja por meio da concessão de benefícios fiscais 
que reduzam a carga tributária incidente sobre as empresas. 

 

Feitas estas considerações sobre o financiamento à inovação, no próximo 

tópico analisam-se os programas de financiamento a inovação no Brasil. 
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4.3 PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO E SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE APOIO 
À INOVAÇÃO  
 

Segundo Maçaneiro e Cherobim (2009), as agências de fomento que têm 

destaque no crédito à inovação em nível federal, são: a Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Esses órgãos atuam vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), na forma de subvenção, financiamento, promoção do capital empreendedor 

ou de concessão de bolsas de pesquisa. 

A FINEP, desde 2000, vem promovendo uma estrutura institucional para a 

criação e o desenvolvimento de empresas de base tecnológica no Brasil, por meio 

do Projeto Inovar (MAÇANEIRO, 2008). 

De acordo com Maldaner (2004),  

  

A FINEP opera com os mais variados tipos de organizações, desde 
universidades, instituições de ensino e pesquisa, empresas nascentes de 
base tecnológica, incubadoras, empresas e até entidades governamentais. 
O que varia é a modalidade de financiamento para esses diversos  públicos.  
 
 

Entre seus programas e linhas de atuação estão àqueles relacionados à 

inovação de produtos, serviços e processos. Dois programas foram criados para 

esse fim – Linha Capital Inovador, cujo foco é a empresa, e Linha Inovação 

Tecnológica, cujo foco é o projeto (MCT, 2012).  

O Conselho Nacional de Pesquisa, segundo Maldaner (2004), é a entidade 

mais antiga na área de pesquisa em Ciência e Tecnologia no Brasil. Seu principal 

foco é, 

[...] a formação de recursos humanos qualificados ao desenvolvimento da 
pesquisa. A sua atuação esta baseada principalmente na concessão de 
bolsas de estudo para pós-graduação, mestrado e doutorado, num 
programa vinculado tanto no país quanto no exterior. 

 

Os principais programas governamentais voltados ao fomento da inovação 

em empresas brasileiras, atuados pelo CNPq e FINEP, estão expressos no Quadro 

5: 
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Quadro 5 - Principais programas governamentais de incentivo à inovação em empresas 

Programa Agência 

responsável 

Anos operados Objetivo 

Subvenção (recursos não reembolsáveis) 

RHAE- Inovação  

Programa de 

Capacitação de 

Recursos Humanos 

para Atividades 

Estratégicas 

CNPq A partir de 2002 Atender a demanda de empresas brasileiras em 

relação ao engajamento e à capacitação 

tecnológica de recursos humanos necessários às 

suas atividades de P&D, visando à melhoria das 

condições de competitividade nos mercados 

externo e interno. 

PAPPE Finep A partir de 2004 Financiar atividades de P&D de produtos e 

processos inovadores, empreendidos por 

pesquisadores que atuem diretamente ou em 

cooperação com empresas. 

Subvenção 

econômica 

Finep A partir de 2006 Ampliar as atividades de inovação, 

desenvolvimento de processos e produtos 

inovadores e incrementar a competitividade das 

empresas e da economia do país. Compartilhar 

custos, diminuindo o risco tecnológico da inovação, 

estimulando a ampliação das atividades. 

Subvenção 

pesquisador na 

empresa 

Finep A partir de 2006 Apoiar atividades de pesquisa tecnológica e de 

inovação, mediante a seleção de propostas para 

apoio financeiro a projetos que visem estimular a 

inserção de mestres e doutores nas empresas. 

Financiamento (recursos reembolsáveis) 

Pró-inovação Finep A partir de  

2004 

Financiamento com encargos reduzidos para 

projetos de pesquisa e desenvolvimento realizados 

por empresas brasileiras com faturamento acima de 

R$ 10,5 milhões. 

Juro zero Finep A partir de 

2004 

Estimular o desenvolvimento de MPEs inovadoras 

nos aspectos gerenciais, comerciais, de processo 

ou de produtos/serviços, viabilizando o acesso ao 

crédito por parte dessas empresas. 

Capital empreendedor 

Projeto inovar Finep A partir de  

2000 

Promover o desenvolvimento das pequenas e 

médias empresas brasileiras de base tecnológica, 

por meio do desenvolvimento de instrumentos para 

o seu financiamento, especialmente o capital 

empreendedor. 

Tecnova Finep 2012 Apoiar as microempresas, pequenas empresas e 

empresas de pequeno porte em projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. 

Fonte: Adaptado de Maçaneiro e Cherobim (2009) 

 

Conforme mostra o Quadro 5, são três grandes estratégias de fomento à 

inovação: 1) subvenção, recursos não reembolsáveis; 2) financiamentos, recursos 

reembolsáveis com prazos e taxas especiais, menor que as praticadas no mercado 

financeiro; 3) capital empreendedor, Projeto Inovar do Finep, especifico para 

empresas de base tecnológica. 
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Acrescentam ainda Maçaneiro e Cherobim (2009) que os diversos 

programas de subvenção no país estabelecem critérios para repasse de recursos e 

os contemplados – empresas e instituições de pesquisa – não carecem fazer a 

compensação financeira do recurso recebido, isto é, são recursos públicos aplicados 

a fundo perdido. 

 

4.4 O PROJETO INOVAR E O INSTRUMENTO DO VENTURE CAPITAL 

 

O Projeto Inovar foi criado em 2000, para apresentar uma alternativa às 

pequenas e médias empresas com dificuldade em obter crédito para investir na 

expansão de seus negócios. A atuação do projeto se dá por meio de um programa 

estruturado de fomento ao Venture Capital, ou seja, investimento privado. Uma 

empresa de Venture Capital é uma associação de pessoas ou uma financeira que 

busca altos retornos através do investimento direto e o acompanhamento da gestão 

de uma carteira de empreendimentos promissores, com prazo maior de maturação e 

sem garantias de retorno. 

O Projeto conta com basicamente duas vertentes: em um primeiro momento 

as empresas inovadoras previamente selecionadas passam por um processo de 

preparo e capacitação de empreendedores para que participem do Venture Forum, 

um encontro de negócios no qual esses empresários serão apresentados aos 

possíveis futuros investidores. 

Podem participar do Projeto Inovar empresas inovadoras, entretanto, a decisão por 

procurar por investimentos dessa natureza para sua empresa deve ser muito bem 

pensada. Cada programa e tipo de negócio tem uma característica diferente que se 

adapta aos momentos diferenciados dos negócios. “O capital de risco não é para 

qualquer empreendimento em qualquer momento. Existe uma lógica não só teórica, 

como empírica de uma empresa que tenha perfil para esse tipo de recurso”. 

Para optar por esse tipo de investimento, uma empresa precisa preencher 

uma série de características especificas, tanto para o investidor e quanto para o 

empreendimento. Em primeiro lugar o empresário deve refletir se realmente quer um 

sócio capitalista para seu negócio. “Para você permitir a entrada de um sócio, 

mesmo que sua empresa seja pequena, você precisa fazer o seu negócio funcionar 

como uma empresa grande”. 
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Ao optar por abrir o capital de seu negócio para investidores externos um 

empresário precisa preencher uma série de requisitos, entre eles ter transparência, 

conselho e governança  

O site da Finep disponibiliza informações para MPEs  que queiram consultar 

quais fundos de investimento participam do programa, históricos e se inscrever para 

participar do programa. O Programa tem prazo limitado.  

Neste sentido, os principais programas governamentais de subvenção à 

inovação (recursos não responsáveis) são descritos na Figura 9: 

 

Figura 9 - Principais programas governamentais de subvenção à inovação 
Fonte: Autor (2012) 

 

Vale assinalar que dos programas de apoio à inserção de pesquisadores nas 

empresas, o RHAE-Inovação que tem por objetivo central oferecer um apoio 

complementar melhorando as condições de competitividade dos recursos humanos 

das organizações, proporcionar o desenvolvimento e o fortalecimento dessas 

organizações, com prioridade para micro e pequenas empresas, públicas ou 

privadas. O Programa é caracterizado pela modalidade de bolsas concedidas a 

pesquisadores. 

APOIO À INSERÇÃO 
DE PESQUISADOR 

NA EMPRESA – 
RHAE –INOVAÇÃO   

PROGRAMA DE 
SUBVENÇÃO 

ECONÔMICA FINEP 
INOVAR 

 

PROGRAMA DE 
APOIO À PESQUISA 

EM EMPRESAS – 
PAPPE SUBVENÇÃO 

SUBVENÇÃO 
PESQUISADOR NA 

EMPRESA 
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O Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas foi criado na  modalidade de 

subvenção à micro e pequenas empresas – PAPPE Subvenção, ordenado pela 

Finep em parceria com fundações de amparo à pesquisa (FAPs) regionais, 

estaduais ou locais, que são as executoras, visando a adequação de recursos às 

necessidades locais. 

“O PAPPE Subvenção visa ao apoio financeiro a atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e/ou inovação (P,D&I) realizados por MPEs, individualmente ou em 

consórcio” (MCT, 2012). 

Lembrando que, as FAPs constituem hoje fonte de políticas públicas 

nacionais, instituindo redes de pesquisa entre si e em parceria com agências 

federais ligadas a vários ministérios, como os da Ciência e Tecnologia (LIVRO 

AZUL, 2010). 

“O programa opera por meio de editais (chamadas públicas). É exigida 

contrapartida das empresas, equivalente a um percentual sobre o valor do projeto, a 

ser definido em cada edital” (MCT, 2012).  

Conforme Maçaneiro e Cherobim (2009, p. 302) “A operação desse 

Programa é baseada no apoio direto ao pesquisador, associado a uma empresa já 

existente ou em criação, pelo financiamento de seu projeto de pesquisa que esteja 

em fase que precede a comercialização”. Assim, cada FAP lança chamadas 

públicas, em conformidade com os objetivos e diretrizes gerais do Programa.  

Já o Programa de Subvenção Econômica é visto como instrumento de 

estímulo à inovação tecnológica nas empresas. Segundo o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (2012), 

 
A Subvenção Econômica é um instrumento de estímulo à inovação 
tecnológica nas empresas, mediante o qual a União, por intermédio das 
agências de fomento de ciência e tecnologia, promove e incentiva a 
implementação de atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
com a concessão de recursos financeiros.  
 

O marco legal que viabiliza a concessão de subvenção econômica no Brasil 

foi estabelecido a partir da aprovação da Lei 10.973/2004, abordada no capítulo 

anterior do presente estudo, que estabelece que os recursos devam ser aplicados 

no custeio das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de produtos e 

processos inovadores nas empresas nacionais.  



55 
 

Segundo Maçaneiro e Cherobim (2009) “este programa está sob a 

administração da Finep, com recursos oriundos do FNDCT. O objetivo do Programa 

é Apoiar o desenvolvimento de processos e produtos inovadores em empresas 

brasileiras através de subvenção econômica (recursos não reembolsáveis)”.  

Os recursos são distribuídos para projetos das áreas de tecnologias da 

informação e comunicação, biotecnologia, saúde, defesa nacional e segurança 

pública, energia e desenvolvimento social (MCT, 2012). 

Outra modalidade de subvenção é a de “estímulo à contratação, pelas 

empresas, de mestres e doutores para trabalhar em atividades de inovação 

tecnológica” [...]. Neste caso, a subvenção é de “até 60% da remuneração dos 

pesquisadores, para empresas situadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro 

Oeste, e de até 40% nas demais regiões (MCT, 2012)”. 

No que se refere aos programas de financiamento reembolsáveis, segundo 

Maçaneiro e Cherobim (2009), 

 

O destaque está nas facilidades em relação àqueles tradicionais, em que os 
juros são subsidiados, como é o caso do Programa Juro Zero. Este 
Programa é destinado especificamente ao apoio de MPEs inovadoras, sem 
juros e com facilidades no parcelamento e nas garantias.  
 
 

O Programa Juro Zero é modalidade de financiamento para apoio a projetos 

ou plano de negócios desenvolvidos por MPEs inovadoras, “[...] em um período 

máximo de 18 meses e que representem uma inovação em seu setor de atuação, 

seja nos aspectos comerciais, de processo ou de produtos e serviços” (MCT, 2012). 

Além do Juro Zero, outros programas de financiamento reembolsáveis 

também viabilizam o apoio à inovação em empresas, que é o caso do Programa de 

Inovação Tecnológica e do Programa Capital Inovador, que visam apoiar projetos 

tecnológicos voltados a produtos, processos e infraestrutura física. 

Vale assinalar que o apoio governamental à inovação expande-se também 

na forma de infraestrutura para alavancar o desenvolvimento do capital 

empreendedor no Brasil. Neste sentido, merece relevo o Projeto Inovar, 

instrumentalizado pela Finep. “Os mecanismos viabilizados por esses programas 

objetivam estimular a cultura de investimentos em capital empreendedor viabilizando 

assim o surgimento de novos empreendimentos, além do apoio direto com recursos 
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dos Fundos Setoriais”. Assim, pode-se observar que este Projeto procura construir 

um elo entre “empreendedores e investidores que estimule a cultura da utilização do 

capital de risco em empresas nascentes de base tecnológica, ajudando a completar 

o ciclo da inovação, desde a pesquisa até o mercado” (MCT, 2012). 

Outra relevante agência de fomento a inovação é o BNDES, que desde 1982 

oferece apoio às empresas brasileiras,  

Conforme BNDES (apud MAÇANEIRO, 2008), 
 

Sob a forma de capital de risco,  com a instituição da BNDES Participações 
S.A. – BNDESPAR, que é uma sociedade por ações. A partir do início dos 
anos 1990, foi criado o Programa de Capitalização de Empresas de Base 
Tecnológica – CONTEC, constituindo-se em apoio direto a pequenas e 
médias empresas de base tecnológica. O apoio se configura no processo de 
capitalização e no desenvolvimento de empresas nacionais, com 
participações societárias de caráter minoritário e transitório. Além de 
oferecer apoio financeiro às empresas, busca estimular o fortalecimento e a 
modernização do mercado de valores mobiliários brasileiro.  

 

Destarte, ”o apoio à inovação é prioridade estratégica para o BNDES. O 

objetivo é fomentar e apoiar operações associadas à formação de capacitações e ao 

desenvolvimento de ambientes inovadores” (BNDES, 2012). 

As linhas de financiamento voltadas para investimento em inovação 

instrumentalizadas pelo BNDES são expressas no Quadro 6: 

 
Quadro 6 – Linhas de Financiamento 

Linha Características 

Linha Capital Inovador (Foco na 
Empresa) 
 

Apoio a empresas no desenvolvimento de capacidade para 
empreender atividades inovativas em caráter sistemático, por 
meio de investimentos tanto nos capitais intangíveis quanto nos 
tangíveis, incluindo a implementação de centros de pesquisa e 
desenvolvimento. 

Linha Inovação Produção Apoio a pesquisa e desenvolvimento ou inovação que apresentem 
oportunidade comprovada de mercado ou a  projetos de 
investimentos que visem à modernização da capacidade produtiva 
necessária à absorção dos resultados do processo de pesquisa e 
desenvolvimento ou inovação. O valor mínimo de apoio para esta 
linha é de R$ 3 milhões. 

Linha Inovação Tecnológica 
(Foco no Projeto)  
 

Apoio a projetos de inovação de natureza tecnológica que 
busquem o desenvolvimento de produtos e/ou processos novos 
ou significativamente aprimorados (pelo menos para o mercado 
nacional) e que envolvam risco tecnológico e oportunidades de 
mercado. 

Fonte BNDES (2012) 
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Atualmente, estão em vigor no BNDES os programas para apoio à inovação 

apresentados no Quadro 7: 

 
Quadro 7 - Programas de apoio à inovação 

Programa Características 

BNDES P&G  
 

Apoio a empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento da Cadeia 
de Fornecedores de Bens e Serviços relacionados ao setor de Petróleo e Gás 
Natural (P&G), incluindo projetos de inovação. 

BNDES Proaeronáutica 
 

Financiamento de longo prazo para apoiar investimentos realizados por micro, 
pequenas e médias empresas (MPMEs) integrantes da cadeia produtiva da 
indústria aeronáutica brasileira. 

BNDES Proengenharia Financiamento à engenharia nos setores de Bens de Capital, Defesa, 
Automotivo, Aeronáutico, Aeroespacial, Nuclear e na cadeia de fornecedores 
das indústrias de Petróleo e Gás e Naval. 

BNDES Profarma Financiamento a investimentos de empresas sediadas no Brasil, inseridas no 
Complexo Industrial da Saúde. 

BNDES Proplástico - 
Inovação 
 

Apoio a empresas da cadeia produtiva do plástico voltado a projetos de 
inovação de natureza tecnológica e ao desenvolvimento da capacidade 
inovativa de forma contínua e estruturada nesta cadeia. 

BNDES Prosoft Apoio ao desenvolvimento da indústria nacional de software e serviços de 
Tecnologia da Informação (TI). 

BNDES PSI - Inovação 
 

Apoio às empresas e projetos que podem ser enquadrados nas linhas de 
financiamentos destinadas à Inovação, com taxas de juros reduzidas. 

PROTVD Apoio à implementação do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. 

BNDES Qualificação 
 

Apoio à capacitação profissional de trabalhadores, por meio do financiamento 
a investimentos em implantação, expansão, ampliação do número de vagas e 
modernização de infraestrutura destinados à Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação em instituições de ensino que ofereçam cursos de formação 
profissional inicial e continuada,  educação profissional técnica de nível médio 
e educação tecnológica. 

Fonte BNDES (2012) 

 
Como se observa, os produtos do BNDES visam fomentar projetos de 

investimentos que visa o aumento da competitividade das empresas brasileiras, 

levando sempre em consideração as finalidades e condições especificas. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 MATERIAIS 
 

5.1.1 Parque Tecnológico Itaipu (PTI) 

 

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) é um empreendimento criado em 2003 pela 

Itaipu Binacional o PTI, com o objetivo de promover a criação, a instalação e o 

desenvolvimento de empresas e de instituições de ensino e pesquisa 

comprometidas com o processo de inovação tecnológica, com a geração de 

conceitos, fundamentados em conhecimentos científico-tecnológicos, e sua 

transformação em produtos inovadores e competitivos no mercado mundial. (PTI, 

2012). 

O Parque conta com uma área de 116 hectares, que será ampliada em mais 

40 hectares. Neste ambiente, o PTI reúne ações em duas vertentes como mostra a 

Figura 10: 

 

 
Figura 10 - Vertentes de atuação do PTI 

Fonte: Autor (2012) 
 

O PTI destaca-se por ser um ambiente de constantes avanços científicos e 

tecnológicos e, dessa forma, participa do desenvolvimento regional e também atua 

no processo de modernização da Usina de Itaipu. Todas as ações são executadas 

Desenvolvimento Regional  

O PTI coordena ações 

voltadas às áreas de 

Educação, Ciência & 

Tecnologia e 

Empreendedorismo 

Retorno à Itaipu 

O PTI, em parceria com a 
Universidade Corporativa 
Itaipu (UCI), vinculada à 

Universidade Corporativa do 
Sistema Eletrobras (Unise), 

opera em três pilares: 
Educação Corporativa, 

Pesquisa & Desenvolvimento 
e Gestão do Conhecimento 
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de maneira integrada, o que faz do PTI um ambiente favorável para a inovação, o 

desenvolvimento científico-tecnológico e a geração de novos empreendimentos. 

Este ambiente inovador é constituído por meio de parcerias estratégicas com 

entidades governamentais, empresas privadas e instituições de ensino e pesquisa 

(PTI, 2012).  

O PTI utiliza um sistema de gerenciamento amplo e efetivo, que, dado às 

características do ambiente, deve ser inovador, auxiliando na produção de 

resultados de: 

- retorno à mantenedora; 

- fortalecimento dos parceiros; 

- prestação de contas e transparência. 

Esse direcionamento tem o intuito de conceber, fomentar e gerir relações, 

programas e projetos que estruturam e operam o PTI, dando continuidade e 

longevidade aos resultados, promovendo o fortalecimento dos parceiros. 

 

5.1.2 Questionário  

 

O questionário de coleta de dados ilustrado no Apêndice A desta pesquisa 

foi composto de questões fechadas, nas quais o entrevistado poderia escolher entre 

uma ou mais alternativas entre a lista de opções fornecidas pelo pesquisador, e 

questões abertas onde o entrevistado fica livre para expressar o conteúdo, forma e 

extensão da sua resposta. 

Para apresentação da pesquisa e validação foi realizado um contato inicial 

presencial com empresários instalados no Parque Tecnológico de Itaipu em 25 de 

maio de 2012. Na discussão, foi apresentado o problema e os objetivos da pesquisa 

da Dissertação de Mestrado, sendo a proposta recebida pelos empresários que 

iniciaram uma discussão sobre o tipo de pergunta que seria abordado no 

questionário, visto que os presentes gostariam de destacar as várias dificuldades 

relacionadas à MPE para o acesso às linhas de financiamento. 

A escolha do questionário e entrevista como fonte de evidência se justifica, 

pois parte essencial neste estudo é a obtenção de informações e percepções dos 

agentes integrantes do processo de financiamento da inovação bem como dos 

profissionais e dirigentes das MPEs no papel de obter informações sobre o 
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entrevistado, empresa, crédito, fontes de financiamento e prazos, totalizando 24 

questões divididas em quatro blocos conforme ilustrado em anexo no Apêndice A:  

I - Informações do perfil do entrevistado: 

Neste bloco foi importante solicitar o cadastro com informações que definem 

o perfil do candidato facilitando a identificação da amostra pesquisada. 

Dados cadastrais:  

Nome: _____________________________________________________________ 

Empresa:___________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________ 

e-mail do entrevistado: ________________________________________________ 

II - Informações da empresa: 

Neste segundo bloco procurou investigar na pesquisa a atividade 

empresarial do entrevistado, sua receita bruta anual e o seu tempo de atuação no 

mercado e quantidade de empregados com a intenção de poder identificá-la como 

Micro, Pequena, Média ou Grande empresa. 

- Qual é sua atividade empresarial? 

(  ) Produto 

(  ) Tecnologia da Informação 

(  ) Educação 

(  ) Outros 

(  ) Serviço, especifique: 

- Qual é a receita bruta anual da empresa? (Base: Lei complementar 123/06 da Lei 

Geral da Micro e Pequena Empresa). 

(  ) Igual ou inferior a R$ 360.000 

(  ) De R$ 360.001 até R$ 3,6 milhões 

(  ) Acima de R$ 3,6 milhões 
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- Qual é a classificação quanto ao porte de sua empresa? (Critério utilizado pelo 

SEBRAE) 

(  ) Micro empresa 
No comércio e serviços até 9 empregados / Na indústria 

até 19 empregados 

(  ) Pequena empresa 
No comércio e serviços de 10 a 49 empregados / Na 

indústria de 20 a 99 empregados 

(  ) Média empresa 
No comércio e serviços de 50 a 99 empregados / Na 

indústria de 100 a 499 empregados 

- Há quanto tempo sua empresa  atua no mercado? 

(  ) Menos de 01 ano 

(  ) Entre 01 e 02 anos 

(  ) Entre 02 e 03 anos 

(  ) Mais que 03 anos 

III - Informações relacionadas ao mercado de crédito: 

Neste terceiro bloco a pesquisa pretendeu identificar se o empresário ou 

profissional utilizou recursos próprios ou de terceiros, qual foi a linha de 

financiamento utilizada e se recebem informações atualizadas sobre linhas de 

créditos ofertadas. Também o interesse em saber se o entrevistado já utilizou algum 

tipo de consultoria para subsídio nos trâmites burocráticos e se tiveram alguma 

dificuldade no acesso ao crédito, e por fim a sua opinião caso a MPE tivesse acesso 

a uma guia com as informações necessárias para ajudá-la no pleito ao 

financiamento. 

- Em algum momento você utilizou alguma forma de financiamento para um projeto 

de sua empresa? 

(  ) Sim. Qual (is): 

(  ) Bolsa de pesquisa 

(  ) Recursos próprios 

(  ) Lucros retidos 

(  ) Recursos públicos (subvenção econômica) 

(  ) Família/amigos 

(  ) Empréstimos / Outros 
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– A empresa tem conhecimento de linhas de crédito específicas para a sua 

atividade? 

(  ) Não 

(  ) Sim, Quais? _____________________________________________________ 

– Você recebe informações atualizadas das linhas de créditos ofertadas pelas 

Instituições de fomento e financiamento? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Qual Instituição?______________________________________________ 

– Quando à candidatura a uma chamada pública ou edital lançado pelo Agente de 

crédito. A empresa obteve algum tipo de assessoria para o encaminhamento da 

documentação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

– Você já utilizou algum serviço de consultoria empresarial para subsidiá-lo nos 

trâmites burocráticos das Instituições de financiamento e/ou fomento? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

- Quais foram as razões empregadas para não ter acesso ao crédito? 

(  ) Encargos 

(  ) Burocracia 

(  ) Demora na análise do processo 

(  ) Garantias 

(  ) Muita Exigência 

(  ) Outras, Qual (is)____________________________________________________ 

- Como você analisa a posição da instituição de financiamento público e privado em 

relação à concessão de crédito para a micro e pequena empresa? 

(  ) Tratamento igual às grandes empresas 

(  ) Não possui comprometimento com o pequeno empresário 

(  ) Não existe auxílio frente às dúvidas relacionadas ao processo de financiamento 

(  ) O atendimento para a empresa nem sempre é realizado 
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– Qual é a sua contribuição adicional para facilitar o acesso ao crédito para as micro 

e pequenas empresas? 

___________________________________________________________________ 

– Qual é sua opinião se a micro e pequena empresa tivesse acesso a uma cartilha 

com as informações necessárias para qualificá-la, no sentido de antecipar o tempo 

de espera, em razão dos trâmites de documentos a serem enviados ao Agente de 

Crédito? 

(  ) Excelente 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

IV Informações de empresas que foram contempladas com 

financiamento e/ou subvenção: 

Foi solicitado para as empresas que foram contempladas com crédito junto 

aos agentes de financiamento se encontraram alguma dificuldade no levantamento 

na documentação, os riscos encontrados durante a análise e se houve muito tempo 

de espera entre o pedido e a análise do Agente. 

Também foi importante explorar se a taxa de juros foi atrativa para o 

empresário e quais foram as garantias exigidas para o pleito daquele financiamento 

específico. 

– Qual foi à linha de crédito que atendeu sua necessidade? 

(  ) Linhas BNDES 

(  ) Linhas Finep 

(  ) Subvenção Econômica (políticas públicas dos governos) 

(  ) Nenhuma 

(..) Outras / Qual?____________________________________________________  

– Encontrou alguma dificuldade no levantamento da documentação exigida pelo 

Agente? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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– Qual foi o tipo de dificuldade encontrada durante o processo de levantamento da 

documentação? 

(  ) Volume de documentos 

(  ) Nível Hierárquico 

(  ) Comunicação 

(  ) Outros 

(  ) Nenhuma 

- Qual foi a média de tempo de espera para a finalização da análise e provável 

liberação do crédito para a empresa? 

(  ) 01 a 06 meses 

(  ) 07 a 12 meses 

(  ) Maior que 01 ano 

(  ) Não conseguiu 

- Quais foram os riscos encontrados durante o processo de análise dos documentos 

pela Agência? 

(  ) Falta de disponibilidade de informações 

(  ) Falta de garantias sólidas 

(  ) Informalidade 

(  ) Restrições cadastrais  

(  ) Outros 

- Qual foi à taxa de juros cobrada pela instituição? 

(  ) de 1 a 5% 

(  ) de 5,1 a 10 % 

(  ) maior que 10%  

(  ) não cobrada, foi subvenção econômica 

– Qual a sua opinião sobre a taxa de juros ofertadas para as micro e pequenas 

empresas? 

(  ) Alta 

(  ) Moderada 

(  ) Adequada ou (  ) não opina 
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– Quais foram as garantias exigidas para o aporte de recursos? 

(  ) Hipoteca 

(  ) Alienação fiduciária 

(  ) Garantias Pessoais 

(  ) Aval 

(  ) Outras 

– Quanto à publicação das informações constantes na pesquisa, você autoriza a sua 

publicação no meio acadêmico? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

A aplicação do questionário às empresas foi realizada via Google doc 

(http://pt.surveymonkey.com/mp/take-a-tour) – uma ferramenta livre e gratuita do 

Google, em que se pode criar questionários online que podem ser acessados de 

qualquer lugar.  

A ferramenta disponibilizada pelo Google Docs para a realização do 

questionário foi adequada aos propósitos de colher dados junto aos empresários do 

PTI. A possibilidade de acesso online, o layout amigável, a tabulação automática dos 

dados, a dinamicidade proporcionada e o tempo de retorno das respostas foram 

pontos que favoreceram a escolha do software. 

 

5.2 MÉTODO 
 

Para a realização desta Dissertação de Mestrado foi necessário obter as 

informações através do processo exploratório. Então, antes de iniciar qualquer 

atividade exploratória, é importante que se defina o objeto da pesquisa, o que se 

pretende determinar ou validar, a população e a amostra que será pesquisada e qual 

o procedimento a utilizar para obter as informações necessárias para validar ou não 

o objeto da pesquisa. 

A pesquisa é focada em MPEs que atuam no Parque Tecnológico de Itaipu, 

de Foz do Iguaçu, Paraná, num total de 30 empresas, sendo 12 de tecnologia da 

informação, quatro de serviços tecnológicos de energia, sete de gestão ambiental e 

sete de Gestão, engenharia e outros.  

http://pt.surveymonkey.com/mp/take-a-tour/


66 
 

O trabalho visa conhecer a opinião do entrevistado através de discussões 

envolvendo o assunto em pauta sendo coordenado e concluído pelo pesquisador 

através de observações individuais no dia da entrevista, anotando os dados e 

fazendo algumas interferências nos eventos reais. 

Desta forma, o presente estudo é descritivo à medida que se propôs a 

coletar dados que revelem um contexto real, uma situação que ocorre junto a 

empresa pesquisada, também procura ilustrar a complexidade da situação e os 

aspectos nela envolvidos. E é exploratório, uma vez que além de descrever a 

situação identificada, dá uma nova compreensão ao tema, com a proposta de um 

roteiro metodológico para a qualificação da micro e pequena empresa na obtenção 

de crédito.  

Esta metodologia, também, foi considerada a mais adequada à coleta de 

dados no presente estudo, uma vez que proporciona mais liberdade e flexibilidade 

aos entrevistados que poderiam responder ao questionário conforme sua 

disponibilidade, dentro do período determinado para tal. 

O questionário foi disponibilizado aos empresários via Google doc (survey) 

em 12 de junho de 2012. O prazo delimitado para aplicação do questionário foi de 30 

dias, assim, foram considerados válidos para esta pesquisa os questionários 

respondidos através do sistema até 13 de julho de 2012, totalizando 11 

questionários válidos recebidos. Portanto, a amostra de pesquisa foi formada por 11 

empresas do PTI. 

 

5.2.1 Especificação do Problema e Pergunta da Pesquisa 
 

Conforme abordado ao longo do estudo, as MPEs enfrentam diversos 

obstáculos ao sucesso de seus negócios e a própria sobrevivência, sendo a uma 

delas, a dificuldade na obtenção de crédito nas instituições públicas e privadas. Esta 

barreira, normalmente, decorre da burocracia no acesso às linhas de financiamento.  

Sabendo-se desse problema, o estudo orientou-se pelas seguintes questões 

de pesquisa: 

- Quais os fatores condicionantes ao acesso de recursos governamentais e 

privados para o financiamento da inovação paras as MPEs? 
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- Quais os principais mecanismos de financiamento público e privado para a 

inovação, vigentes atualmente? 

- Quais as principais exigências para o acesso aos recursos e o processo de 

solicitação de financiamento à inovação? 

- Quais as expectativas e percepções das empresas pesquisadas sobre os 

fatores determinantes para a concessão de crédito? 

Além das questões orientadas neste estudo de campo, foram obtidas 

informações do entrevistado sobre os processos de financiamento e fomento, as 

dificuldades encontradas e suas barreiras procurando aprofundar as questões 

relacionadas ao procedimento de gestão atual, com o objetivo de levantar os seus 

processos, a forma como as solicitações estão sendo realizadas na prática e 

identificar as falhas que ocorrem no atendimento ao Agente de Crédito.  

Apresentadas as questões de pesquisa, a seguir descreve-se a forma de 

coleta e tratamento dos dados.  

 

5.2.2 Coleta e Tratamento de Dados  
 

No que se refere aos procedimentos adotados para a coleta de dados, 

ressalta-se que este estudo foi alicerçado, na pesquisa bibliográfica onde foi 

possível conhecer a visão dos autores da área, servindo de sustentação a pesquisa 

prática junto a empresários que fizeram parte do estudo.  

A análise bibliográfica para o acesso aos recursos constantes dos 

instrumentos lançados por agências de fomento, os contatos informais com os 

analistas de financiamento das Instituições de Crédito responsável pela concessão 

de recursos e projetos de inovação, se configura como objeto de compreensão dos 

aspectos formais e legais constantes no processo de análise ao pleito do 

financiamento ou subvenção. 

O levantamento das informações através da pesquisa survey com aplicação 

de questionário juntos aos empresários do Parque Tecnológico de Itaipu tornou-se 

possível a proposição de um Manual para a MPE de base tecnológica seguir ao 

buscar recursos governamentais e privados para o financiamento da inovação. 

. 
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5.2.3 Limitações da Pesquisa 

 

A limitação principal do estudo consiste no tamanho da amostra. A amostra 

de pesquisa contou com 11 empresas do Parque Tecnológico de Itaipu, de Foz do 

Iguaçu, Paraná. No entanto, é importante ressaltar, que todas as empresas do 

Parque conheceram a proposta da pesquisa, na reunião preliminar, e foram 

convidadas a participar, contudo, dentro do prazo de 30 dias determinado para 

coleta de dados houve retorno somente de 11 questionários, mas com 

representatividade das áreas de atuação do Parque, o que minimiza possíveis 

vieses. 

A questão do tempo também pode ser considerada como limitação da 

pesquisa, uma vez que forma investigados fatos ocorridos anteriormente. Isso faz 

com que, no momento da entrevista, as respostas dependam da capacidade dos 

sujeitos em lembrar-se de acontecimentos passados, podendo prejudicar a 

inferência de conclusões a respeito dos dados. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O capítulo demonstra a análise dos dados e informações coletadas no 

questionário, tratando do processo de financiamento à inovação em micro e 

pequenas empresas bem como  a proposta do Roteiro para o pleito ao 

financiamento e/ou subvenção. 

 

6.1 AVALIAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS  
 

Esta seção traz os resultados da pesquisa realizada com empresas do  

Parque Tecnológico Itaipu. Participaram da pesquisa 11 empresas de diversos 

ramos de atividades.  

Portanto, quanto ao ramo de atividade empresarial exercida pelas empresas 

pesquisadas, o Gráfico 1 mostram  que cinco empresas exercem atividades na área 

de serviços, três tecnologia da informação, duas produtos e uma educação, 

evidenciando uma predominância das empresas de serviços, na amostra 

pesquisada. 

 

Gráfico 1 – Atividade das empresas pesquisadas 
Fonte: Autor (2012) 

 

A receita bruta anual da maioria das empresas pesquisadas (9 ao todo) é 

igual ou inferior a R$ 360.000,00, o que evidencia que elas são enquadradas como 

microempresas, na classificação da Lei complementar 123/06 - Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Enquanto que duas empresas  
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informaram auferir de  R$ 360.000,00 a 3.600.000,00 ( três milhões e seiscentos mil 

reais) classificando-se, portanto, como empresa de pequeno porte de acordo com a 

norma. O Gráfico 2 expressa estes resultados.  

 

Gráfico 2 – Receita bruta 
Fonte: Autor (2012) 

 

No que se refere à classificação quanto ao porte da empresa no critério 

estabelecido pelo SEBRAE, que considera o número de empregados da empresa, o 

Gráfico 3 evidencia que nove empresas são classificadas como pequena empresa, 

uma vez que empregam entre 10 a 49 funcionários, duas empresas pesquisadas 

são micro empresa, tendo até nove empregados. Lembrando que segundo o referido 

critério no comércio e serviços são consideradas micro empresa aquelas com até 

nove empregados e pequena empresa de 10 a 49 empregado, e na indústria são 

consideradas micro empresas aquelas com até 19 empregados e pequena empresa 

aquelas 20 a 99. 

 

Gráfico 3 - Classificação quanto ao porte da empresa 
Fonte: Autor (2012) 
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Quanto ao tempo de atuação no mercado, as empresas apresentaram 

informações conforme exposto no Gráfico 4. Os resultados mostram que seis 

empresas atuam há mais de três anos, enquanto duas há menos de um ano, já duas 

empresas relataram que atuam de dois a três anos e uma atua entre um e dois 

anos.  

Vale destacar que as empresas que se instalam no PTI, são definidas ao 

longo do tempo em três modalidades: 

Pré-incubada: As empresas pré-incubadas são aquelas que já foram aceitas 

no processo seletivo do Parque ou de alguma incubadora parceira, mas que estão 

em fase de assinatura contratual ou em adequação para ingresso no programa, a 

permanência nesta modalidade é de até um ano. 

Incubada: São aquelas que já passaram do estágio inicial como pré-

incubada e necessitam de uma estrutura configurada para estimular, agilizar, ou 

favorecer a transferência de resultados de pesquisa para atividades produtivas. Para 

isso a Incubadora oferece apoio gerencial e técnico (serviços de recepção e 

secretaria, salas de reunião, Internet , telefone, etc. ). A empresa incubada pode 

permanecer até três anos. 

Empresa integrante do Condomínio: É a empresa que já participou de todas 

as etapas da incubadora, se graduou e está pronta para enfrentar a realidade de 

mercado. Nesta etapa, a empresa pode permanecer no Parque contando com seus 

próprios recursos por tempo indeterminado. 

 

Gráfico 4 – Tempo de atuação no mercado 
Fonte: Autor (2012) 
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A pesquisa buscou verificar se as empresas pesquisadas utilizam alguma 

forma de financiamento, constatou-se que oito empresas já utilizaram 

financiamentos para projetos, enquanto três empresas que fizeram parte da 

pesquisa informaram que nunca recorreram a esta prática (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5 – Utilização de financiamento 
Fonte: Autor (2012) 

 

Quanto a origem dos recursos, das empresas que já recorreram a 

financiamentos, o Gráfico 6 mostra que três empresas utilizam recursos públicos 

(subvenção econômica), duas utilizam empréstimos privados, duas bolsas de 

pesquisa e uma empresa utiliza recursos próprios do(s) sócio(s) da empresa.  

 

Gráfico 6 – Tipo de financiamento utilizado 
Fonte: Autor (2012) 
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A pesquisa questionou se as empresas têm conhecimento de linhas de 

crédito específicas para a sua atividade, como evidencia o Gráfico 7, a maioria da  

empresas, seis delas informaram que conhecem alguma linha, enquanto que cinco 

indicaram não ter qualquer informação sobre linhas de créditos especificas ao seu 

ramo.  

Neste ponto cabe ressaltar que as atividades desenvolvidas pelas empresas 

são contempladas por linhas de crédito, o que de fato evidência o desconhecimento 

dos empresários sobre estas.  

 

Gráfico 7 – Conhecimento sobre as linhas de crédito 
Fonte: Autor (2012), 

 

No entanto, quando indagadas sobre as linhas de crédito que têm 

conhecimento, as empresas pesquisadas citaram somente o nome dos agentes 

financiadores da inovação, não as linhas de crédito de cada agente: FINEP, BB Giro 

Rápido, FINTEC - Agência de fomento, CNPQ, BNDES e SEBRAE. 

 

No que alude qual instituição forneceu informações sobre as linhas de 

crédito especificas às empresas pesquisadas, o Gráfico 8 mostra que para três 

empresas foi a Administração do Parque Tecnológico, para duas os Bancos 

Privados, uma, Agência de Fomento do Paraná, uma a FINEP e duas outras, sem 

especificar qual.  
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Além disso, duas empresas informaram que nenhuma instituição prestou 

informações sobre esta questão.  

 

Gráfico 8 - De quem você recebe estas informações sobre as linhas de crédito 
Fonte: Autor (2012) 

 

Questionadas se a empresa já obteve algum tipo de assessoria para a 

preparação da documentação necessária a uma chamada pública ou edital de 

financiamento lançado pelo agente de crédito, o Gráfico 9 explicita que, seis 

empresas não tiveram assessoria, enquanto que cinco afirmaram terem tido ajuda 

com a documentação. 

 
Gráfico 9 - Assessoria para a preparação da documentação necessária a uma chamada pública ou 

edital de financiamento 
Fonte: Autor (2012) 
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Gráfico 10 mostra que nove empresas pesquisadas nunca recorreram a este 

serviço, enquanto que duas empresas já buscaram tal consultoria.  

 

Gráfico 10 - Utilização de serviço de consultoria empresarial 
Fonte: Autor (2012) 

 

De acordo com o Gráfico 11, uns totais de oito empresas indicaram que 

após análise final de suas propostas de projeto para o aporte a financiamentos, 

receberam esclarecimento razoável em relação ao resultado obtido por parte da 

instituição financiadora, enquanto que três empresas responderam que não 

receberam nenhuma informação sobre esse assunto.  

 

Gráfico 11 - Esclarecimentos da instituição financeira 
Fonte: Autor (2012) 
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acesso ao crédito das micro e pequenas empresas, já duas destacaram como razão 

a demora na análise do processo e uma citou como outras razões, sem especificar 

quais eram (Gráfico 12).  

 

Gráfico 12 - Dificuldades de  acesso ao crédito 
Fonte: Autor (2012) 

 

Solicitadas a analisar a posição das instituições de financiamento público e 

privado em relação à concessão de crédito às micro e pequenas empresas, a 

maioria das empresas pesquisadas, seis no total afirmaram que estas  instituições 

não têm comprometimento com os empreendimentos de pequeno porte, visto que 

não são oferecidos serviços de créditos específicas para este público, de maneira a 

facilitar o acesso ao crédito à inovação pelas micro e pequenas empresas. Já duas 

empresas citaram que as exigências em relação as garantias reais são exorbitantes 

para uma pequena empresa, ainda uma empresa pesquisada complementou que o 

tratamento recebido é igual ao destinado às grandes empresas, o que inibe o micro 

e pequeno empresário. Para duas empresas citaram outras questões sem 

especificá-las (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 - Posição das instituições de financiamento relação à concessão de crédito 
Fonte: Autor (2012) 
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A pesquisa buscou levantar a visão das empresas pesquisadas sobre a 

importância de um roteiro metodológico para as micro e pequenas empresas com 

informações necessárias para preparação e qualificação ao crédito, neste sentido, o 

Gráfico 14 evidencia, que sete empresas consideraram excelente a criação de um 

roteiro metodológico, a qual iria minimizar o tempo de espera, em razão dos trâmites 

de documentos a serem enviados, localização rápida do agente de crédito e as 

linhas disponíveis, já três empresas acharam ótima a proposta, enquanto que uma 

empresa considerou boa esta sugestão.  

 

Gráfico 14 – Avaliação sobre um roteiro metodológico às pequenas empresas com informações 
necessárias para qualificação ao crédito 

Fonte: Autor (2012) 

 

Questionadas sobre a linha de crédito das quais tem conhecimento, que  

mais atende as necessidades das empresas pesquisadas, seis empresas citaram as 

linhas de subvenção econômica, quatro empresas apontaram as linhas do BNDES e 

uma empresa citou as linhas da FINEP. O Gráfico 15 ilustra estes resultados: 

 
Gráfico 15 – Linha de crédito que mais atenderia as necessidades das pequenas empresas 

Fonte: Autor (2012) 

7 

3 

1 

Excelente 

Ótimo 

Bom 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Subvenção Econômica 
(Políticas públicas dos 

governos) 

Linhas do BNDES Linhas da Finep 



78 
 

Chamadas a relatar se tiveram dificuldades no levantamento da 

documentação exigida pelo agente financiador, caso já tenham recebido crédito 

(financiamento) ou fomento (subvenção), o Gráfico 16 mostra que, três empresas 

apontaram que apresentaram dificuldades com o levantamento de documentação, já 

três afirmaram que não encontraram dificuldades e cinco destacaram que nunca 

receberam crédito ou fomento, de qualquer modalidade.   

 

Gráfico 16 – Dificuldade no levantamento da documentação para financiamento 
Fonte: Autor (2012) 

 

Quanto ao tipo de dificuldade encontrada durante o processo de 

levantamento da documentação, seis empresas citaram o grande volume de 

documentos exigidos pelo agente financiador, uma informou que foi a comunicação 

com o agente financiador, uma citou outras sem esclarecê-las, já três empresas 

afirmaram que não tiveram dificuldades com a documentação, como expressa o 

Gráfico 17. 

 

Gráfico 17 – Tipo de dificuldade no levantamento da documentação para financiamento 
Fonte: Autor (2012) 
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Em seguida, questionaram-se as seis empresas que admitiram já ter 

solicitado financiamento, sobre a média de tempo de espera entre a análise da 

documentação e a liberação do crédito, o Gráfico 18 mostra que três empresas 

citaram o tempo médio de 7 a 12 meses, para duas o tempo foi de 1 a 6 meses e 

uma indicou mais de um de um ano. 

 

Gráfico 18 – Média de tempo de espera entre a análise e a liberação do crédito 
Fonte: Autor (2012) 

 

Quanto a média de taxa de juros cobrada para financiamentos, o Gráfico 19 

evidenciam que três empresas pesquisadas, que obtiveram recursos não pagaram 

juros, pois tratava-se de subvenção econômica, duas empresas citaram taxa de 

juros  1% a 5% ao ano, e uma empresa relatou mais de 10% ao ano.  

 
Gráfico 19 – Média de taxa de juros cobrada 

Fonte: Autor (2012) 
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Os principais problemas encontrados pelas empresas pesquisadas durante o 

processo de análise dos documentos para obtenção de crédito foram: falta de 

garantias sólidas citadas por duas empresas, já uma empresa citou as restrições 

cadastrais, uma a falta de informações básicas disponíveis, uma a informalidade, 

também uma empresa citou a opção outros problemas, sem detalhar qual, como 

mostra o gráfico 20. 

 
Gráfico 20 – Principais problemas encontrados durante o processo de análise dos documentos 

Fonte: Autor (2012) 
 

As seis empresas que já solicitaram crédito na modalidade financiamento 

foram questionadas sobre as garantias exigidas para o aporte de recursos, neste 

sentido, o Gráfico 21 evidencia que três empresas citaram garantias pessoais (como 

aval e fiança), uma citou garantias reais e duas citaram outras, sem especificar o 

tipo de garantia.  

 
Gráfico 21 – Garantias exigidas para o aporte de recursos ao financiamento 

Fonte: Autor (2012) 
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Por fim, questionou-se as micro e pequenas empresas pesquisadas que 

utilizaram linhas de crédito específicas para o segmento, sobre o nível da taxa de 

juros ofertada, o Gráfico 22 mostra que cinco empresas pesquisadas consideraram 

alta a taxa, quatro moderada e duas não quiseram opinar neste questionamento.  

 
 

Gráfico 22 – Taxa de juros ofertadas para as micro e pequenas empresas 
Fonte: Autor (2012) 

 

6.2 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
 

Conforme resultados levantados na pesquisa realizada com as empresas do 

PTI a maioria delas são micro e pequenas empresas, que já atuam no mercado a 

mais de dois anos. 

Vale assinalar que as organizações pesquisadas já utilizaram alguma forma 

de financiamento para seus projetos de inovação, seja público ou privado.  Contudo, 

quase metade da amostra pesquisada não tem conhecimento sobre as linhas de 

crédito específicas para a sua atividade e nem dos agentes financiadores.  

Também, constatou-se que as empresas não sabem, ao certo, onde recorrer 

para conseguir informações sobre as linhas de crédito, sendo que algumas buscam 

informações na própria Administração do PTI, que indica algumas linhas ou agente 

financiador.  

Outro ponto que chamou atenção é que algumas empresas têm ou tiveram 

dificuldades com a preparação da documentação exigida para chamada pública ou 

edital de financiamentos, tendo, inclusive que recorrer à assessoria de terceiros, om 
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que acaba encarecendo o processo e até desencorajando muitas MPEs a buscarem 

crédito. Muitas empresas apontaram o grande volume de documentos, garantias 

exigidas e dificuldades de comunicação com o agente financiador como principais 

problemas na busca de crédito. Além disso, o tempo de espera para liberação do 

financiamento também é um ponto que desmotiva as empresas. A média de tempo 

de espera entre a análise da documentação e a liberação do crédito é de até um 

ano, segundo as empresas pesquisadas, o que contribui para que muitas pequenas 

empresas desistam de buscar financiamento para execução de seus projetos, visto 

que estas organizações dificilmente fazem um planejamento em longo prazo para 

tal.  

De fato, a questão burocrática na busca de financiamento junto aos agentes 

de crédito é importante como balizador nas operações complexas, mas também é 

um dos aspectos mais ressaltados pelas empresas pesquisadas, dificultando assim 

o acesso ao crédito, uma vez que para algumas empresas há distinção entre 

grandes e pequenas empresas quando se refere às garantias exigidas pelas 

instituições que oferecem linhas de crédito. 

As empresas pesquisadas, apontaram ainda, que não há esclarecimento 

adequado dos agentes financiadores sobre as linhas de crédito e nem mesmo sobre 

o resultado do processo de análise final de suas propostas de projeto para o aporte 

ao financiamento, o que as deixa sem certeza  sobre o que motivou a não aprovação 

de sua proposta, por exemplo. Além disso, a maioria das empresas pesquisadas 

relataram que há alta de interesse das instituições de financiamento público e 

privado em relação à concessão de crédito às micro e pequenas empresas, visto 

que as exigências de garantias deveriam ser de forma diferenciadas das grandes 

empresas.  

As principais dificuldades apontadas pelas empresas pesquisadas no estudo 

são: 

- Dificuldade para levantar os documentos para a participação nos editais de 

subvenção; fomento e linhas de financiamento, os dirigentes alegam falta de 

instruções claras; 

- A falta que corrobora a apresentação de um roteiro técnico por parte dos 

agentes de crédito para apresentar o projeto nos padrões e exigências adequadas; 
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- Dificuldade para administrar o tempo em relação aos documentos que são 

solicitados; 

- Durante o processo de análise dos documentos, os Agentes da Finep e/ou 

BNDES não acompanham ou auxiliam o empresário nas dificuldades que aparecem; 

- As informações que constam no site dos agentes de crédito (Finep; BRDE, 

e/ou BNDES, etc.) dificultam o entendimento tendo em vista a quantidade de 

informações e várias links dentro das páginas; 

- Quando conseguem informações junto aos agentes, elas não são claras e 

consistentes; para os questionamentos apontados; 

- Os empresários não recebem informações de novas linhas de subvenção 

ou financiamento que são criadas pelos Agentes. Muitas vezes são informados pelo 

próprio Parque Tecnológico quando alguém descobre e vai atrás de informações;. 

No site aparece, mas ninguém é informado; 

- Alguns empresários procuram os bancos do mercado (Itaú, Caixa 

econômica, Banco do Brasil, etc.). Para lhe auxiliarem no processo de 

encaminhamento do projeto junto aos bancos de fomento; (o problema é que são 

cobradas taxas e “honorários” pelos bancos). Parte dos empresários desconhece as 

condições de empréstimos ou se perde diante de tanta burocracia e exigências; 

- Alguns relatam que tentam financiamento diretamente nos bancos 

privados, tendo em vista a complexidade e demora em conseguir o subsídio para o 

seu investimento; 

- O processo de análise dos documentos dos agentes de crédito são 

extremamente demorados, ou seja se você não possuir um bom capital de giro ou 

reserva técnica para o seu investimento e/ou manutenção. Infelizmente passará por 

dificuldades e até o abandono do propósito; 

- Após a finalização dos documentos e a expectativa de aprovação do seu 

financiamento ou subvenção. Os agentes não justificam o porquê da reprovação ou 

aprovação de seu projeto, simplesmente negam ou aprovam e ponto final;  

- Também quando da Prestação de Contas do valor recebido da Instituição, 

as dificuldades são imensas para a comprovação, pois falta orientação dos agentes 

para dirimir as dúvidas que aparecem nos relatórios.  

Diante dos resultados da pesquisa, constata-se que as micro e pequenas 

empresas precisam, além, de linhas de crédito adequadas ao seu porte/atividade, de 
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exigências cadastrais e garantias diferenciadas, mais próximas da sua realidade, 

com maior orientação sobre as linhas de financiamentos, a documentação e as 

garantias requeridas em cada agente.  

Assim, a grande maioria das empresas pesquisadas considera de total 

relevância a necessidade de um Roteiro para as micro e pequenas empresas com 

as informações necessárias para preparação e qualificação ao crédito, o qual 

contribuiria para esclarecimentos sobre as linhas de crédito existentes, exigências e 

garantias, facilitando o processo de busca de crédito das pequenas organizações  

 
6.3 PROPOSTA DE ROTEIRO METODOLÓGICO 
 

No Apêndice B desta pesquisa apresenta-se a proposta do roteiro “Acesso 

às Fontes de Recursos para a Inovação: Um Roteiro para as Micro e Pequenas 

Empresas (MPEs)” elaborado a partir dos resultados constatados na pesquisa, o 

qual descreve os tipos de financiamento, condições, prazos para financiamento 

reembolsáveis e não reembolsáveis para subsidiar as micro e pequenas empresas 

na obtenção de crédito que poderá servir de fonte de orientação e informações aos 

empresários das micro e pequenas no momento de buscar recursos à inovação. 

Também como objetivo demonstrar a importância do roteiro como ferramenta de 

planejamento para obtenção de crédito adequado ao desenvolvimento das micro e 

pequenas empresas.  

Através da interação com as Instituições de Financiamento e Fomento por 

meio de contatos telefônicos, encontros informais e análise de documentos permitiu 

a estruturação do roteiro necessário para cumprir as exigências e trâmites que 

envolvem o pleito ao financiamento tendo em vista a enorme quantidade de 

informações e documentos que intermediam o processo, por esta razão este 

documento foi dividido em três fases para um melhor entendimento da burocracia: 

A Fase da Decisão: 

Relata a importância do planejamento para a obtenção de crédito, descreve 

os pontos principais a influenciar na decisão de financiamento e os fatores 

relevantes sobre o processo de obtenção de crédito, pois neste momento o 

profissional e/ou empresário definirá o aporte de capital necessário para seu projeto 

de investimento para modernizar suas operações, diversificar seu setor de atuação 
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ou para atender necessidades emergentes através da modalidade de financiamento 

que irá atender as suas necessidades.  

No mercado de crédito existem duas modalidades de recursos disponíveis 

que podem ser divididas através de financiamento não reembolsável que é a 

modalidade em que o valor oferecido não precisa ser devolvido, porém é liberado 

em parcelas conforme o avanço físico da realização de seu projeto de investimento 

que é acompanhado periodicamente durante toda a sua realização. É destinada à 

cobertura das despesas de custeio das atividades de inovação, incluindo pessoal, 

matéria prima, serviço de terceiros, patentes, e ainda despesas de conservação e 

adaptação de bens imóveis com destinação específica para inovação (Subvenção 

da Lei da Inovação 10.973/2004), e também ao ressarcimento de parte do valor da 

remuneração de pesquisadores titulados como Mestres ou Doutores que venham a 

ser contratados pelas empresas (Subvenção da Lei do Bem 11.196/2005): 

A outra modalidade concedida de recursos é a modalidade de financiamento 

com juros concedidos a empresas que demonstrem capacidade de pagamento e 

condições para desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e Inovação de 

bens, serviços ou para capacitação tecnológica de empresas brasileiras. As 

operações de crédito nesta modalidade são praticadas com encargos financeiros 

que dependem das características dos projetos, os prazos de carência e 

amortização variam de acordo com a modalidade de financiamento do projeto da 

tomadora do crédito.  

A Fase da Análise: 

Uma dificuldade apontada na pesquisa bibliográfica e na conversa com os 

Agentes de Crédito para o crescimento das pequenas empresas de base tecnológica 

situa-se na falta de experiência em determinar qual a linha mais interessante para o 

seu projeto de investimento. A análise tem como objetivo levantar os montantes de 

financiamentos que essas instituições direcionam às micro e pequenas empresas de 

base tecnológica, assim como avaliar as condições para o acesso das mesmas às 

linhas de crédito, como as taxas de juros, os limites de porte de empresas, o público-

alvo, as garantias exigidas, entre outras condições e benefícios previstos nas 

normas dos programas de financiamento.  



86 
 

Dada a importância dos sistemas institucionais de crédito para o incentivo à 

pesquisa e à inovação tecnológica nas empresas, o estudo procurou ainda avaliar se 

as diretrizes que orientam as aplicações de crédito nas instituições citadas preveem 

a oferta de financiamentos para a inovação tecnológica nas MPEs, bem como os 

montantes de crédito que aplicam nessa modalidade.  

Diversos critérios podem ser usados para classificar uma empresa ao aporte 

de recursos e são realizadas em várias etapas para a escolha da fonte de 

financiamento mais adequada para os projetos de inovação para as MPEs. A 

exigência para o pleito ao recurso não reembolsável é o mesmo para o recurso 

reembolsável, excetuando apenas na exigência de garantias, pois na subvenção não 

há necessidade de garantias ao pagamento do financiamento. 

É importante uma boa análise de agentes de crédito e das taxas praticadas 

por outros setores do mercado financeiro, como os bancos. Para isso, o Banco 

Central do Brasil oferece em sua página web estatísticas das taxas praticadas pelos 

bancos em território nacional, estando esse serviço à disposição de todos os 

cidadãos.  

A Fase de Contratação: 

Após a análise da linha de financiamento disponível que atende as 

expectativas do seu projeto, é importante iniciar o processo de contratação que 

devem ser iniciadas com uma Consulta Prévia conforme modelo próprio e 

característico de cada Instituição. A Consulta Prévia deve ser preenchida segundo 

as orientações do Roteiro de Informações e divide-se em três partes: 

- A empresa: 

Para avaliar a solicitação de financiamento para as linhas de inovação, as 

instituições de crédito levam em consideração dados cadastrais, regularidade com 

as obrigações financeiras, fiscais e previdenciárias por parte da empresa e seus 

sócios. Além disso, é analisada a viabilidade econômica do projeto e a capacidade 

de pagamento da empresa proponente. 

- Plano de Investimentos em atividades de inovação: 

Nesta etapa as instituições de crédito solicitam a descrição do plano de 

investimentos em atividades de inovação, o Quadro de Usos e Fontes detalhados 
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anualmente e separados em itens financiáveis e não financiáveis, a estratégia de 

inserção no mercado bem como os riscos e desafios associados ao projeto. 

- Garantias: 

Enfim, ao contratar um financiamento reembolsável, a empresa assume a 

responsabilidade de pagamento do empréstimo perante o agente financeiro, 

considerando a necessidade das MPEs em ofertar garantias às instituições 

financeiras para pleitear operações de crédito e as dificuldades encontradas na 

obtenção de recursos por haver formatos alternativos de complemento das 

garantias, o roteiro visa simplificar os mecanismos de garantia disponíveis no 

mercado e identifica a estrutura mais apropriada para uma garantia pessoal e real a 

serem oferecidas com respectiva estimativa de valores, voltado para o segmento 

das MPEs, como alternativa de acesso e redução de custos aos serviços 

financeiros. 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

As empresas, independente do seu porte, precisam dominar um grupo de 

competências essenciais para ter sucesso, entre as quais está a habilidade de 

inovar. Por esta razão, a inovação é uma das características importantes 

encontradas no universo das micro e pequenas empresas, enfatizando a capacidade 

de seu investimento em P&D.  

No presente estudo através da pesquisa realizada nas empresas do Parque 

Tecnológico de Itaipu constatou-se que as MPEs têm potencial para programar e 

levar adiante projetos de inovação de forma competitiva, todavia, muitas barreiras se 

apresentam ao processo de inovação, algumas estão atribuídas ao fracasso 

administrativo, a problemas com pessoal qualificado e ao uso da tecnologia obsoleta 

e outras aos recursos financeiros escassos e principalmente as dificuldades de 

acesso ao crédito para inovar, especialmente devido à burocracia e a dificuldade de 

comunicação com as instituições financiadoras que se constitui em um dos 

principais obstáculos para o seu desenvolvimento. 

 No caso de pequenas empresas inovativas, este processo torna-se ainda 

mais difícil devido à grande incerteza envolvida, as MPEs precisam além, de linhas 

de crédito especificas ao seu porte/atividade, de exigências cadastrais e garantias 

diferenciadas mais próximas da sua realidade, pois tantas exigências impõem 

dificuldades à tomada de crédito para concluir a operação.  

A aplicação dos novos instrumentos de apoio representa um grande desafio 

para as instituições públicas e privadas que partilham essa responsabilidade, seja 

porque as obriga a adaptar suas formas de operação, uniformizar conceitos e 

fortalecer seus quadros técnicos, seja porque lhes impõe a necessidade de definir 

prioridades, estratégias de ação e resultados esperados. 

Como forma de incentivo, o governo poderia oferecer às micro e pequenas 

empresas, um núcleo de orientação principalmente ligado as linhas de créditos, 

deste modo as instruções para a qualificação passa a ser um tarefa central e 

permanente, articulada com unidades mais próximas das MPEs, com o objetivo de 

uniformizar procedimentos e agilizar o processo para a redução das barreiras 

impostas pela insuficiência das garantias e pela assimetria de informações entre os 

agentes financeiros e as MPEs. 
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O conhecimento construído com este estudo certamente possibilitará maior 

compreensão sobre a questão do acesso de recursos governamentais e privados 

para o financiamento da inovação nas micro e pequenas empresas, contudo, este 

assunto não termina nem se esgota em determinado momento, mas deverá 

continuar com a construção de novos estudos. Assim, recomenda-se a títulos 

trabalhos futuros: 

- Aplicar o Roteiro Metodológico proposto nesta pesquisa às Micro e 

Pequenas Empresas e avaliar sua eficácia como ferramenta facilitadora ao acesso 

as fontes de recursos à  inovação;  

- Replicar o estudo estendo o escopo da pesquisa a outras empresas, fora da 

extensão do Parque Tecnológico estudado;  

- Desenvolver um guia através de um aplicativo de dispositivo móvel com os 

principais agentes de fomento no país, para qualificar on-line as micro e pequenas 

empresas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AGUIAR, A. C.; GONÇALVES, C. A. Política de desenvolvimento científico e 
tecnológico: qual a realidade de Minas Gerais? Perspect. Cienc. Inf., Belo 
Horizonte, v. 5, n. 2, p. 151 - 166, jul./dez.2000 

ALBUQUERQUE, E. M. Sistema Nacional de Inovação o Brasil: uma análise 
introdutória a partir de dados disponíveis sobre ciência e tecnologia. Revista de 
Economia Política. V. 16. N. 3. Rio de Janeiro: Nobel, jul/Nov., 1996 

ANTUNES, A. Estudo setorial: o ambiente tecnológico e de inovação no setor de 
biotecnologia do estado do Rio de Janeiro. nov./2007. In: P&D e inovação para 
micro e pequenas empresas do Estado do Rio de Janeiro - como criar um 
ambiente de inovação nas empresas. Rio de Janeiro, Rede de Tecnologia do Rio de 
Janeiro, 2008, p. 194-206. 

BASTOS, V. D. Fundos públicos para ciência e tecnologia. Revista do BNDES, Rio 
de Janeiro, v. 10, n. 20, p. 229-260, dez. 2003. 

BRASIL. Lei n. 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos 
àinovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras 
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 03 dez. 2004. Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8477.html>. Acesso em: 10 nov. 
2011. 

_____. Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005. Dispõe sobre incentivos fiscais 
para a inovação tecnológica e dá outras providências. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 nov. 2005. Seção 1, p. 1. 
Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8586.html >. Acesso 
em: 10 nov. 2011. 

_____. Lei n. 11.540, de 12 de novembro de 2007. Dispõe sobre o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento  Científico e Tecnológico - FNDCT; altera o Decreto-Lei no 719, 
de 31 de julho de 1969, e a Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras 
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 13 nov. 2007. Seção 1, p. 1. Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/64365.html>. Acesso em: 10 nov. 
2011 

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Portaria n. 
176, de 1º de outubro de 2002. Dispõe sobre os valores de referência para 
classificação do porte de empresas. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/ 
arquivo/legislacao/portarias/ministeriais/pt176de2002Camex.pdf> Acesso em: 15 jan. 
2012. 

_____. Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. Institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Disponível 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/64365.html


91 
 

em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leiscomplementares/2006/leicp123.htm
> Acesso em: 11 fev. 2012. 

_____. Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005. Dispõe sobre incentivos fiscais 
para a inovação tecnológica e dá outras providências. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 nov. 2005. Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8586.html> Acesso em: 11 fev. 2012. 

BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.  Apoio às Micro, 
Pequenas e Médias Empresas. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Navegacao_Supl
ementar/Perfil/Micro_Pequena_e_Media_Empresa_e_Pessoa_Fisica/cartilha_MPME
.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2012. 

BRESSER-PEREIRA, L. C. O processo histórico do desenvolvimento 
econômico. 2006.. Disponível em: <www.bresserpereira.org.br>. Acesso em: 29 
ago. 2011. 

_____. Desenvolvimento, crescimento e salários. Texto para Discussão EESP/FGV 
n.169. Versão de 14 ago. 2008. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/1896/TD169.pdf?seque
nce=1>. Acesso em: 20nov. 2011a. 

_____. Desenvolvimento econômico e revolução capitalista. Texto para Discussão 
170, set. 2008. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/1960/TD170.pdf?seque
nce=1>. Acesso em: 15 fev. 2012b.  

CARDOSO, V. Estudos de Setores Estratégicos para o estado do Rio de Janeiro. In: 
P&D e inovação para micro e pequenas empresas do Estado do Rio de Janeiro 
- como criar um ambiente de inovação nas empresas. Rio de Janeiro, Rede de 
Tecnologia do Rio de Janeiro, 2008. 

CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. M. Sistemas de inovação: políticas e 
perspectivas. Maio, 2000. Disponível em: 
<http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/99/92>. 
Acesso em 20 dez. 2011. 

CARVALHO, C. E.; ABRAMOVAY, R. O difícil e custoso acesso ao sistema 
financeiro.  In:  SANTOS, C. A. dos, (Org). Sistema Financeiro e as micro e 
pequenas empresas - Diagnósticos e perspectivas. SEBRAE,  Brasília, 2004. p. 
17-45. 

CORAL. E.;  OGLIARI, A.; ABREU, A. F. Gestão Integrada da Inovação. 
Estratégia, organização e desenvolvimento de produtos. São Paulo: Atlas, 2009. 

CORDER, S. Políticas de inovação tecnológica no Brasil: experiência recente e 
perspectivas. Texto para Discussão n. 1244. Brasília, 2006. Disponível em: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leiscomplementares/2006/leicp123.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leiscomplementares/2006/leicp123.htm
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Micro_Pequena_e_Media_Empresa_e_Pessoa_Fisica/cartilha_MPME.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Micro_Pequena_e_Media_Empresa_e_Pessoa_Fisica/cartilha_MPME.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Micro_Pequena_e_Media_Empresa_e_Pessoa_Fisica/cartilha_MPME.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/1896/TD169.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/1896/TD169.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/1960/TD170.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/1960/TD170.pdf?sequence=1
http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/99/92


92 
 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1244.pdf>. Acesso em: 
20 jan. 2012. 

CORTES, M. R. et al . Cooperação em empresas de base tecnológica: uma primeira 
avaliação baseada numa pesquisa abrangente. São Paulo Perspec.,  São Paulo,  v. 
19,  n. 1, Mar.  2005.  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
88392005000100007&script=sci_arttext>. Acesso em:  28 mar. 2012. 

COSTA, L. F. S. da; FRANÇA, M. C. L.; TEIXEIRA, R. M. Apoio gerencial na 
incubação de empresas de base tecnológica: o caso da incubadora CISE.  
Disponível em: <http://www.uff.br/rpca/Volume%208/Incubadoras.pdf>. Acesso em:  
28 mar. 2012. 

DE NEGRI, J. A.; KUBOTA, L. C. (coord.). Políticas de Incentivo à Inovação 
Tecnológica.  Brasília: IPEA, 2008. 

DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor: entrepreneurship – prática e 
princípios. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1991.  

_____.  Introdução à Administração. Pioneira, São Paulo, 2002. 

ELORZ, K. S. La creación de empresas de base tecnológica: una experiencia 
práctica. disponível em: Acesso em: 
<http://www.ceeiaragon.es/ceeiaragon/ceeiaragon.nsf/0/8334d4acd9b752c7c1256f4
6004104f8/$FILE/eibt.pdf>. 20 fev. 2012. 

FACHIN, O. Fundamentos da metodologia. São Paulo: Atlas, 2003. 

FURTADO, C. Obra autobiográfica. 3 vol. São Paulo, Paz e Terra, 1997. 

______. O Mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996. 

______. Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1986. 

GARCIA, J. R; A importância dos Instrumentos de Apoio à Inovação para Micro 
e Pequenas Empresas para o Desenvolvimento Econômico. Rev. FAE, Curitiba, 
v.10, n.2, p.131-144, jul./dez. 2007 Disponível em: 
<http://www.fae.edu/publicacoes/fae_v10_2/10_junior_ruiz.pdf>. Acesso em: 28 mar. 
2012.  

GARNICA, L. A.; JUGEND, D.  Estímulo à inovação em empresas de base 
tecnológica de pequeno porte: uma análise da lei federal brasileira de inovação. 
Revista da Micro e Pequena Empresa, Campo Limpo Paulista, v.3, n.1, p.82-98, 
2009. Disponível em: 
<http://www.faccamp.br/ojs/index.php/RMPE/article/view/62/52>. Acesso em:  28 
mar. 2012. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1244.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392005000100007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392005000100007&script=sci_arttext
http://www.uff.br/rpca/Volume%208/Incubadoras.pdf
http://www.ceeiaragon.es/ceeiaragon/ceeiaragon.nsf/0/8334d4acd9b752c7c1256f46004104f8/$FILE/eibt.pdf
http://www.ceeiaragon.es/ceeiaragon/ceeiaragon.nsf/0/8334d4acd9b752c7c1256f46004104f8/$FILE/eibt.pdf
http://www.fae.edu/publicacoes/fae_v10_2/10_junior_ruiz.pdf
http://www.faccamp.br/ojs/index.php/RMPE/article/view/62/52


93 
 

GARTNER, I. R. Análise de Projetos em Bancos de Desenvolvimento. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 1998. 

GASDA, É. E. Trabalho e capitalismo global. Atualidade da doutrina social da 
igreja. São Paulo: Paulinas, 2011. 

GONZALEZ, R. K.; GIRARDI S.; SEGATTO, A. P. Processo de criação de 
empresas de base tecnológica – o caso de uma indústria de automação 
paranaense. 2009. Disponível em: 
<http://www.simpoi.fgvsp.br/arquivo/2009/artigos/E2009_T00327_PCN62520.pdf>. 
Acesso em: 12 mar. 2012. 

GUIMARÃES, E. A. Políticas de inovação: financiamento e incentivos. In: DE 
NEGRI, J. A.; KUBOTA, L. C. (coord.). Políticas de Incentivo à Inovação 
Tecnológica.  Brasília: IPEA, 2008. p. 149-226. 

KAMPEL, M. A lei de inovação tecnológica como instrumento de 
desenvolvimento no INPE: oportunidades de interação direta do sensoriamento 
remoto com o setor produtivo. Trabalho de Conclusão de Curso. MBA em Gestão 
Estratégica da Ciência e Tecnologia em IPP’s de Pós-Graduação latu sensu, Nível 
de Especialização, do Programa FGV in company. São José dos Campos, 2010. 
Disponível em: <http://mtc-m19.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-
m19/2011/04.15.11.29/doc/MILTON%20KAMPEL.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2012. 

LASTRES, H. M. M; CASSIOLATO, J. E. Ambientes produtivos baseados em 
inovação: uma discussão sobre a experiência de políticas para sistemas produtivos 
e inovativos locais no Brasil. In: P&D e inovação para micro e pequenas 
empresas do Estado do Rio de Janeiro - como criar um ambiente de inovação nas 
empresas. Rio de Janeiro, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, 2008, p. 92-99. 

LAZAROTTO,  R. E. Distribuição de renda no Brasil: uma análise pós plano real. 
Dissertação. Mestrado em Economia. Curso de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Econômico. da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2009 

LIVRO AZUL. 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para 
o Desenvolvimento Sustentável. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia/ 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010. 

LONGENECKER,  J. G. et al. Administração de pequenas empresa: ênfase na 
gerência empresarial. São Paulo: Makron Books, 1997. 

MAÇANEIRO, M. B. Fontes de financiamento à inovação: incentivos e óbices às 
micro e pequenas empresas – estudo de casos múltiplos no estado do Paraná. 
Mestrado em Administração, Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências 
Sociais Aplicadas. Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração, 
Curitiba, 2008. 

MAÇANEIRO, M. B.;  CHEROBIM, A. P. M. O financiamento da inovação 
tecnológica por meio de programas governamentais de apoio às empresas 
brasileiras. RACE, Unoesc, v. 8, n. 2, p. 291-324, jul./dez. 2009. 

http://www.simpoi.fgvsp.br/arquivo/2009/artigos/E2009_T00327_PCN62520.pdf
http://mtc-m19.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m19/2011/04.15.11.29/doc/MILTON%20KAMPEL.pdf
http://mtc-m19.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m19/2011/04.15.11.29/doc/MILTON%20KAMPEL.pdf


94 
 

MACHADO, S. A. et al. MPEs de Base Tecnológica: conceituação, formas de 
financiamento e análise de casos brasileiro. Relatório de Pesquisa. São Paulo: 
SEBRAE-SP. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, jul. 
2001. 

MALDANER. L. F. O Sistema Nacional de Inovação: um estudo comparado 
Brasil X Correia do Sul.  Dissertação em Administração. Universidade Vale dos 
Sinos. São Leopoldo, 2004.  

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2001. 

MATTOS, J. R.; GUIMARÃES, l. s. Gestão da Tecnologia e Inovação. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

MCT. Ministério da Ciência e Tecnologia. Consolidação das recomendações da 4ª 
Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para o 
Desenvolvimento Sustentável; Conferências nacional, regionais e estaduais e 
Fórum Municipal de C,T&I – Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia / Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos, 2010. 

_____.  Guia Prático de Apoio à Inovação. Onde e como conseguir apoio para 
promover a inovação em sua empresa. Programa Nacional de Sensibilização e 
Mobilização para Inovação - Pró-Inova/ MCT. Ministério da Ciência e Tecnologia – 
MCT e Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento – ANPEI. 2011. 
Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ve
d=0CGYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fproinova.anpei.org.br%2FClickDownload.asp%
3Farquivo%3D%2FDownloads%2FGuia_Inovacao_Empresas.pdf&ei=p0uxT-
yTOc3sggfX56yNCQ&usg=AFQjCNHtNPXTyTU8UWkaLPK5-
QXDG_P21A&sig2=mLn-d50En8v-8GlOBmxGUg>. Acesso em:  09 mar. 2012. 

______. Subvenção econômica. Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/6067.html>. Acesso em: 25 fev. 2012. 

______. O Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques 
Tecnológicos – PNI. Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5228.html>. Acesso em: 29 dez. 
2011. 

MINTZBERG, H. A Estruturação das organizações. IN: MINTZBERG, H.; QUINN, J. 
B. O processo estratégia. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

OCDE.Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.  Manual de 
Oslo: diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3. ed. Trad. 
FINEP. Rio de Janeiro: OCDE; Eurostat; FINEP, 2005. Disponível em: 
<http://www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf>.. Acesso 
em: 09 nov. 2011 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CGYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fproinova.anpei.org.br%2FClickDownload.asp%3Farquivo%3D%2FDownloads%2FGuia_Inovacao_Empresas.pdf&ei=p0uxT-yTOc3sggfX56yNCQ&usg=AFQjCNHtNPXTyTU8UWkaLPK5-QXDG_P21A&sig2=mLn-d50En8v-8GlOBmxGUg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CGYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fproinova.anpei.org.br%2FClickDownload.asp%3Farquivo%3D%2FDownloads%2FGuia_Inovacao_Empresas.pdf&ei=p0uxT-yTOc3sggfX56yNCQ&usg=AFQjCNHtNPXTyTU8UWkaLPK5-QXDG_P21A&sig2=mLn-d50En8v-8GlOBmxGUg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CGYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fproinova.anpei.org.br%2FClickDownload.asp%3Farquivo%3D%2FDownloads%2FGuia_Inovacao_Empresas.pdf&ei=p0uxT-yTOc3sggfX56yNCQ&usg=AFQjCNHtNPXTyTU8UWkaLPK5-QXDG_P21A&sig2=mLn-d50En8v-8GlOBmxGUg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CGYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fproinova.anpei.org.br%2FClickDownload.asp%3Farquivo%3D%2FDownloads%2FGuia_Inovacao_Empresas.pdf&ei=p0uxT-yTOc3sggfX56yNCQ&usg=AFQjCNHtNPXTyTU8UWkaLPK5-QXDG_P21A&sig2=mLn-d50En8v-8GlOBmxGUg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CGYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fproinova.anpei.org.br%2FClickDownload.asp%3Farquivo%3D%2FDownloads%2FGuia_Inovacao_Empresas.pdf&ei=p0uxT-yTOc3sggfX56yNCQ&usg=AFQjCNHtNPXTyTU8UWkaLPK5-QXDG_P21A&sig2=mLn-d50En8v-8GlOBmxGUg
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/6067.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5228.html
http://www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf


95 
 

PACHECO, C. A. As Reformas da Política Nacional de Ciência, Tecnología e 
Inovação no Brasil (1999-2002). Comissão Econômica para América Latina e 
Caribe – CEPAL. Santiago de Chile, dez. 2007. Disponível em: < 
http://www.cepal.org/iyd/noticias/paginas/5/31425/carlosamericop.pdf>. Acesso em: 
12 mar. 2012. 

PELISSARI, A. S. O Perfil de Qualificação Profissional dos Empresários das 
Pequenas Empresas do Ramo de Confecções da Glória, Vila Velha – ES. 2002. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-graduação 
em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 
2002. 

PEREIRA, N. M. Fundos setoriais: avaliação das estratégias de implementação e 
gestão. Texto para Discussão, n. 1136. Brasília, DF: IPEA, 2005. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/pub/td/2005/td_1136.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2012. 

PEREIRA, J. M.; KRUGLIANSKAS, I. Gestão de inovação: a lei de inovação 
tecnológica como ferramenta de apoio às políticas industrial e tecnológica  do Brasil. 
RAE - Eletrônica - v. 4, n. 2, jul./dez. 2005. Disponível em: 
<http://www.inovforum.org.br/arquivos/publicacoes/leidainovacao.pdf>. Acesso em: 
12 mar. 2012. 

PINTEC. Pesquisa de inovação tecnológica : 2008 / IBGE, Coordenação de 
Indústria. – Rio de Janeiro : IBGE, 2010. Disponível em: 
<http://www.pintec.ibge.gov.br/downloads/PUBLICACAO/Publicacao%20PINTEC%2
02008.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2012. 

PTI. Parte Tecnológico de Itaipu.  Disponível em: http://www.pti.org.br>. Acesso 
em: 28 jul. 2012. 

RÉGNIER, K.; CARUSO, L.A.C.; TIGRE, P. Pesquisa e desenvolvimento no 
Senai: Impactos na indústria e na educação profissional. Papeles de La Oficina 
Técnica, 11. Cintefor, OIT, 2001. 

RENAULT, T. Como incorporar técnicas modernas de apoio à comercialização e 
como o modelo de incubação fomenta o surgimento de empresas de base 
tecnológica - Universidades, estrutura organizacional da pesquisa e a transferência/ 
comercialização de conhecimentos no Brasil. In: P&D e inovação para micro e 
pequenas empresas do Estado do Rio de Janeiro - como criar um ambiente de 
inovação nas empresas. Rio de Janeiro, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, 
2008, p. 166-177. 

RICHERS, P. Pequena empresa. São Paulo: Atlas, 1986. 

ROBBINS, S. P. Administração. Mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 
2001. 

SANTOS, V. S. O Microcrédito como Mecanismo de Fomento para o 
Desenvolvimento Socioeconômico. Dissertação. Mestrado em Gestão e 

http://www.cepal.org/iyd/noticias/paginas/5/31425/carlosamericop.pdf
http://www.ipea.gov.br/pub/td/2005/td_1136.pdf
http://www.inovforum.org.br/arquivos/publicacoes/leidainovacao.pdf
http://www.pintec.ibge.gov.br/downloads/PUBLICACAO/Publicacao%20PINTEC%202008.pdf
http://www.pintec.ibge.gov.br/downloads/PUBLICACAO/Publicacao%20PINTEC%202008.pdf
http://www.pti.org.br/


96 
 

Desenvolvimento Regional do Departamento de Economia, Contabilidade e 
Administração. Universidade de Taubaté. Taubaté,  SP, 2006. 

SBICCA, A.; PELAEZ, V. Sistemas de inovação. In: PELAEZ, V.; SZMRECSÁNYI, T. 
(Orgs.). Economia da Inovação Tecnológica. São Paulo: Hucitec - Ordem dos 
Economistas do Brasil, 2006 . cap. 17. p. 415-448.  

SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação 
sobre lucros, capital, crédito, juros e o ciclo econômico. São Paulo: Abril Cultural, 
1982. 

SEBRAE. Estudos da Pequena Empresa. 2007. Disponível em < 
http://www.sebrae.com.br>. Acesso em:  28 dez. 2010. 

_____.  Anuário do trabalho na micro e pequena empresa: 2010-2011. 4. ed.  
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Org.); Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos . Brasília, DF; DIEESE, 2011. 

SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia da letras, 2000. 

SOUZA, M. L. Desenvolvimento de Comunidade e Participação. 7. ed. São 
Paulo: Cortez, 1999. 

STIGLITZ, J.; A. WEISS.  Credit Rationing in Markets  with Imperfect 
Information. American Economic Review 71(3): 393-410, 1981. 

SZMRECSÁNYI, T. A herança schumpeteriana. In: PELAEZ, V.; SZMRECSÁNYI, T. 
(Orgs.). Economia da Inovação Tecnológica. São Paulo: Hucitec - Ordem dos 
Economistas do Brasil, 2006 . cap. 5. p. 112-134. 

TIGRE, P. B. Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de 
Janeiro: Campus, 2006. 

VALLE, M. G.; BONACELLI, M. B. M.; SALLES FILHO, S. L. M. Os fundos setoriais e 
a política nacional de ciência, tecnologia e inovação. Simpósio de Gestão da 
inovação tecnológica, 22, 2002, Salvador. Conhecimento, Tecnologia e Inovação: 
integrando competências regionais, nacionais e globais. São Paulo: ANPAD, 2002. 1 
CD-ROM. 

WEISZ, J. Mecanismos de apoio à inovação tecnológica / Joel Weisz.  3. ed. 
Brasília: SENAI/DN, 2006. 

ZAMMAR, G.  Infraestrutura para implantação de empresas de base tecnológica 
– parque  tecnológico de Ponta Grossa. 2010.  Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) - Programa de  Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2010.  

 

 

http://www.sebrae.com/


97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

QUESTIONÁRIO 

 
Pesquisa exploratória sobre o mercado de crédito para as Micro e Pequenas 
Empresas instaladas no Parque Tecnológico de Itaipu – Pr. 

 
Esta é uma pesquisa acadêmica que tem por objetivo ampliar a compreensão sobre 
os mecanismos de financiamento à inovação; especificamente sobre as dificuldades 
do acesso ao crédito nas instituições públicas e privadas. 
 
O estudo está sendo realizado dentro do âmbito do Programa de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia (PRODETEC) do Instituto 
de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC).  
 
Ao final do trabalho, todos os entrevistados receberão um exemplar com os 
resultados da pesquisa. 
 
 
Data:_____/_____/_____ 
 
 
I - Informações do perfil do entrevistado: 

1 – Dados cadastrais:  

Nome: _________________________________________________________ 

Empresa:________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________ 

e-mail do entrevistado: _____________________________________________ 

II - Informações da empresa: 

2 – Qual é sua atividade empresarial? 
(  ) Produto 
(  ) Tecnologia da Informação 
(  ) Educação 
(  ) Outros 
(  ) Serviço, especifique: 

_______________________________________________________________ 

3 – Qual é a receita bruta anual da empresa? (Base: Lei complementar 123/06 da 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa). 
(  ) Igual ou inferior a R$ 360.000 
(  ) De R$ 360.001 até R$ 3,6 milhões 
(  ) Acima de R$ 3,6 milhões 
 



100 
 

4 – Qual é a classificação quanto ao porte de sua empresa? (Critério utilizado pelo 
SEBRAE) 

(  ) Micro empresa 
No comércio e serviços até 9 empregados / Na 
indústria até 19 empregados 

(  ) Pequena empresa 
No comércio e serviços de 10 a 49 empregados / 
Na indústria de 20 a 99 empregados 
 

(  ) Média empresa 
No comércio e serviços de 50 a 99 empregados / 
Na indústria de 100 a 499 empregados 
 

5 - Há quanto tempo sua empresa  atua no mercado? 
(  ) Menos de 01 ano 
(  ) Entre 01 e 02 anos 
(  ) Entre 02 e 03 anos 
(  ) Mais que 03 anos 

III - Informações relacionadas ao mercado de crédito: 

6 - Em algum momento você utilizou alguma forma de financiamento para um projeto 
de sua empresa? 
(  ) Sim. Qual (is): 
(  ) Bolsa de pesquisa 
(  ) Recursos próprios 
(  ) Lucros retidos 
(  ) Recursos públicos (subvenção econômica) 
(  ) Família/amigos 
(  ) Empréstimos 
(  ) Outras 

7 – A empresa tem conhecimento de linhas de crédito específicas para a sua 
atividade? 
(  ) Não 
(  ) Sim, Quais?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 

8 – Você recebe informações atualizadas das linhas de créditos ofertadas pelas 
Instituições de fomento e financiamento? 
(  ) Não 
(  ) Sim. Qual Instituição? 
_______________________________________________________________ 
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9 – Quando à candidatura a uma chamada pública ou edital lançado pelo Agente de 
crédito. A empresa obteve algum tipo de assessoria para o encaminhamento da 
documentação? 
(  ) Sim 
(  ) Não 

10 – Você já utilizou algum serviço de consultoria empresarial para subsidiá-lo nos 
trâmites burocráticos das Instituições de financiamento e/ou fomento? 
(  ) Sim 
(  ) Não 

11 - Quais foram as razões empregadas para não ter acesso ao crédito? 
(  ) Encargos 
(  ) Burocracia 
(  ) Demora na análise do processo 
(  ) Garantias 
(  ) Muita Exigência 
(  ) Outras, Qual (is) 
_______________________________________________________________ 

12 - Como você analisa a posição da instituição de financiamento público e privado 
em relação à concessão de crédito para a micro e pequena empresa? 
(  ) Tratamento igual às grandes empresas 
(  ) Não possui comprometimento com o pequeno empresário 
(  ) Não existe auxílio frente às dúvidas relacionadas ao processo de financiamento 
(  ) O atendimento para a empresa nem sempre é realizado 
(  ) Outras questões. Qual (is)?  
_______________________________________________________________ 

13 – Qual é a sua contribuição adicional para facilitar o acesso ao crédito para as 
micro e pequenas empresas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

14 – Qual é sua opinião se a micro e pequena empresa tivesse acesso a uma 
cartilha com as informações necessárias para qualificá-la, no sentido de antecipar o 
tempo de espera, em razão dos trâmites de documentos a serem enviados ao 
Agente de Crédito? 
(  ) Excelente 
(  ) Ótimo 
(  ) Bom 
(  ) Regular 
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IV Informações de empresas que foram contempladas com financiamento e/ou 
subvenção: 

 

15 – Qual foi à linha de crédito que atendeu sua necessidade? 
(  ) Linhas BNDES 
(  ) Linhas Finep 
(  ) Subvenção Econômica (políticas públicas dos governos) 
(  ) Nenhuma 
(  ) Outras 
Qual?__________________________________________________________  

16 – Encontrou alguma dificuldade no levantamento da documentação exigida pelo 
Agente? 
(  ) Sim 
(  ) Não 

17 – Qual foi o tipo de dificuldade encontrada durante o processo de levantamento 
da documentação? 
(  ) Volume de documentos 
(  ) Nível Hierárquico 
(  ) Comunicação 
(  ) Outros 
(  ) Nenhuma 

18 - Qual foi a média de tempo de espera para a finalização da análise e provável 
liberação do crédito para a empresa? 
(  ) 01 a 06 meses 
(  ) 07 a 12 meses 
(  ) Maior que 01 ano 
(  ) Não conseguiu 

19 - Quais foram os riscos encontrados durante o processo de análise dos 
documentos pela Agência? 
(  ) Falta de disponibilidade de informações 
(  ) Falta de garantias sólidas 
(  ) Informalidade 
(  ) Restrições cadastrais  
(  ) Outros 

20 - Qual foi à taxa de juros cobrada pela instituição? 
(  ) de 1 a 5% 
(  ) de 5,1 a 10 % 
(  ) maior que 10%  
(  ) não cobrada, foi subvenção econômica 
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21 – Qual a sua opinião sobre a taxa de juros ofertadas para as micro e pequenas 
empresas? 
(  ) Alta 
(  ) Moderada 
(  ) Adequada 
(  ) Não opina 

22 – Quais foram as garantias exigidas para o aporte de recursos? 
(  ) Hipoteca 
(  ) Alienação fiduciária 
(  ) Garantias Pessoais 
(  ) Aval 
(  ) Outras 

23 – Quanto à publicação das informações constantes na pesquisa, você autoriza a 
sua publicação no meio acadêmico? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
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APÊNDICE B - ROTEIRO 
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Empresas 

 

Eron Luis Paluski 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

As Micro e Pequenas empresas são de grande importância para o desenvolvimento 

da economia, pois são fortes geradores de emprego, renda e inovação tecnológica, 

os empreendedores vislumbram participar deste crescimento e demonstram grande 

interesse em progredir, mas infelizmente estas pequenas organizações enfrentam 

dificuldades quanto ao acesso aos recursos disponíveis no mercado de crédito, 

muitas vezes pela falta de informações dos gestores das empresas, dos 

procedimentos e normativos por parte das instituições financeiras. 

 

Ao se inteirar dos procedimentos e atender as solicitações normativas da instituição 

escolhida, certamente haverá uma possibilidade de maior sucesso na obtenção dos 

recursos pleiteados, por esta razão este Roteiro foi confeccionado para tratar do 

assunto de maneira prática e realista, colocando à disposição dos empresários e 

gestores, informações de alguns dos mecanismos de apoio das instituições 

financeiras e do governo no que ser refere à pesquisa, desenvolvimento e inovação 

tecnológica, bem como sobre os requisitos necessários para o acesso ao crédito 

com todos os seus benefícios e riscos. 

 

As informações divulgadas neste guia consistem na publicidade dos critérios 

utilizados pelos agentes de fomento para acesso aos programas e linhas de 

recursos disponíveis. 
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Quais são as Fases para obtenção de crédito? 

Para conseguir a aprovação do crédito é necessário cumprir as exigências e trâmites 

dos agentes nas seguintes fases: 

 

 

 

O que é indispensável saber sobre cada fase? 

Todas as fases são importantes na hora da escolha do financiamento do seu projeto 

de investimento ou custeio. Abaixo os critérios decisivos para o pleito. 

 

 

A fase de decisão é muito importante, pois os fatores definem a necessidade e o tipo 

de financiamento para o aporte aos recursos ofertados: 

 

Crédito de Curto Prazo 

(Capital de Giro) 

 Crédito de Longo Prazo 

(Investimento) 

● Eventuais déficits de caixa  ● Expansão e Modernização. 

● Pagamento de despesas 

correntes. 

 
● Desenvolvimento tecnológico. 

● Aquisição de mercadoria e 

insumos. 

 
● Inovação. 

● Situação de emergência.  ● Pesquisa. 

 

Ainda nesta fase deve-se eleger a modalidade de financiamento a operar junto às 

instituições de crédito. Existem duas modalidades de aporte aos recursos para o 

pleito à inovação, pesquisa e desenvolvimento: 

 

DECISÃO ANÁLISE CONTRATAÇÃO 

A FASE DA DECISÃO 
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- O Financiamento não reembolsável 

Esta modalidade de financiamento é concedida por meio de um agente de fomento 

que permite a aplicação de recursos públicos não reembolsáveis diretamente nas 

Micro e Pequenas Empresas - MPEs, para compartilhar com elas os custos e riscos 

inerentes a atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação.  

Existem dois tipos de subvenção econômica a empresas: uma relacionada à Lei da 

Inovação e outra relacionada à chamada Lei do Bem: 

 

A subvenção da Lei da Inovação (10.973/2004):  

É destinada à cobertura das despesas de custeio das atividades de inovação, 

incluindo pessoal, matéria prima, serviço de terceiros, patentes, e ainda despesas de 

conservação e adaptação de bens imóveis com destinação específica para 

inovação. 

A Lei de Inovação estabelece a necessidade de medidas de incentivo à pesquisa 

cientifica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação, ao alcance 

da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País. Sancionada em 

2005 pelo Decreto 5.563, a nova lei está organizada em torno de três eixos: 

 

 

 

Neste sentido, a Lei estabelece que as agências de fomento deverão promover, por 

meio de programas específicos, ações de estímulo à inovação nas micro e 

pequenas empresas, inclusive mediante extensão tecnológica realizada pelas ICTs.  

Para maiores informações, acessar a página da internet do ministério da Ciência e 

Tecnologia referente à Lei 10.973/2004 

 
 

 A constituição de ambientes propícios a parcerias entre empresas, 
universidades e institutos tecnológicos. 

O estímulo à participação de institutos de ciência e tecnologia no 
processo de inovação.  

O estímulo à inovação na empresa. 

http://www.mct.gov.br 



109 
 

A subvenção da Lei do Bem (11.196/2005): 

É destinada ao ressarcimento de parte do valor da remuneração de pesquisadores 

titulados como Mestres ou Doutores que venham a ser contratados pelas empresas. 

A Lei do Bem consolidou os incentivos fiscais que as pessoas jurídicas podem 

usufruir de forma automática desde que realizem pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento de inovação tecnológica. Os benefícios da Lei do Bem são 

baseados em incentivos fiscais, tais como: 

 
 

Para maiores informações, acessar a página da internet do ministério da Ciência e 

Tecnologia referente à Lei 11.196/2005: 

. 

 

Como solicitar subvenção econômica? 
 

Deverá ser preenchido o Formulário Eletrônico, que será analisado por especialistas 

da FINEP. Uma vez aceita a proposta, a FINEP entra em contato com a empresa 

para o envio dos documentos necessários.  

Deduções de IR e da 
CSLL de dispêndios 

efetuados em 
atividades de P&D.  

Redução do IPI na 
compra de 
máquinas e 

equipamentos para 
P&D. 

isenção do IR nas 
contratações de 

pesquisadores, que 
realizam atividades de 
P&DI,regulamentada 
Portaria MCT nº 557. 

Redução do IR incidente 
sobre remessa ao exterior 
resultantes de contratos 

de transferência de 
tecnologia. 

Depreciação 
acelerada desses 

bens e amortização 
acelerada de bens 

intangíveis.  

http://www.mct.gov.br 
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Quando posso me candidatar para o acesso à 

subvenção econômica? 
 

As propostas para projetos de pesquisa e inovação são aceitas para análise 

somente em resposta a encomendas ou a chamadas públicas por meio de editais, 

que estabelecem condições de elegibilidade e prazos. Para maiores informações a 

respeito da realização de eventos conforme calendário divulgado na seção FINEP 

em Programas e Linhas, acessar a página da internet da Financiadora de Estudos e 

Projetos – Finep no endereço: 

 
 

 

- O Financiamento reembolsável 
 

Esta modalidade é concedida a empresas que demonstrem capacidade de 

pagamento e condições para desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

Inovação de bens, serviços ou para capacitação tecnológica de empresas 

brasileiras.  

As operações de crédito nesta modalidade são praticadas com encargos financeiros 

que dependem das características dos projetos, os prazos de carência e 

amortização variam de acordo com a modalidade de financiamento do projeto da 

tomadora do crédito. Existem inúmeras condições de financiamento para projetos de 

inovação. Os agentes de créditos não apresentam padronização nas exigências ou 

pré-requisitos a serem cumpridos, porém, notam-se itens básicos que veremos 

adiante como: 

 

http://www.finep.gov.br 

Cadastro da empresa e dos sócios. 

Proposta de financiamento.  

Documentação das garantias 
a serem oferecidas.  

Documentos econômico 
financeiros que  demostram a 

solvência da MPE. 

Orçamentos e propostas dos 
itens a serem adquiridos . 
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Como solicitar financiamento? 
 

Deverá ser preenchido o Formulário Eletrônico, que será analisado por especialistas 

da FINEP. Uma vez aceita a proposta, a FINEP entra em contato com a empresa 

para o envio dos documentos necessários.  

 

Quando posso me candidatar ao financiamento? 
 
Os Fóruns FINEP consistem em programas de capacitação empresarial que 
culminam em eventos nos quais empresários participantes têm a oportunidade de se 
apresentar a potenciais investidores de Venture Capital. 
 
O papel da FINEP nestes programas é selecionar as empresas com perfil para 
serem investidas, orientá-las em seus planos de negócios e treiná-las para negociar 
com gestores de fundos, investidores anjos etc. 

As empresas serão orientadas pelos analistas da Finep quanto aos aspectos 
estratégicos do negócio e quanto à estruturação de uma proposta de valor sólida 
para o investidor. 

 

As empresas terão a oportunidade de fazer uma apresentação com duração de 
10 minutos cada perante os potenciais investidores no dia do evento. Depois das 
apresentações haverá um espaço aberto para possíveis negociações e 
networking entre os participantes 

Existem programas e linhas específicas com vigência determinada e também 
programas permanentes que podem ser acessados a qualquer momento. 
 
Para maiores informações a respeito da realização de eventos conforme calendário 
divulgado na seção FINEP em Programas e Linhas, acessar a página da internet da 
Financiadora de Estudos e Projetos – Finep no endereço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finep.gov.br 
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A Análise de um processo de aporte de recursos é realizada em várias etapas que 

serão demonstradas através de um roteiro para a escolha da fonte de financiamento 

mais adequada para os projetos de inovação para as MPEs. 

A exigência para o pleito ao recurso não reembolsável é o mesmo para o recurso 

reembolsável, excetuando apenas na exigência de garantias, pois na subvenção não 

há necessidade de garantias ao pagamento do financiamento. 

 

Como identifico a Identidade Empresarial? 

 

Diversos critérios podem ser usados para classificar uma empresa como pequena, 

média ou grande.  

 

Dentre as principais modalidades, o que é comumente utilizada para definir o seu 

tamanho é o critério descrito pelo SEBRAE, em que o porte do estabelecimento é 

definido em função do número de pessoas ocupadas e depende do setor de 

atividade, é descrito abaixo: 

 

PORTE EMPREGADOS 

Micro empresa 
No comércio e serviços até 9 empregados. 

Na indústria até 19 empregados. 

Pequena empresa 
No comércio e serviços de 10 a 49 empregados. 

Na indústria de 20 a 99 empregados. 

Média empresa 
No comércio e serviços de 50 a 99 empregados. 

Na indústria de 100 a 499 empregados. 

Grande empresa 
No comércio e serviços mais de 99 empregados. 

Na indústria mais de 499 empregados. 

Obs.: O presente critério não possui fundamentação legal, para fins legais, vale o 

previsto na legislação do Simples (Lei complementar do Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte nº  123 de 14 de dezembro de 

2006). 

 

A FASE DA ANÁLISE 
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Como classifico o Porte das Empresas? 

Aqui você verifica sua identidade empresarial conforme classificação mais aceita no 

Brasil, a do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).A 

classificação de porte de empresa adotada pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e aplicável a todos os setores e está 

resumida no Quadro abaixo: 

 

CLASSIFICAÇÃO RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL 

Micro empresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões. 

Pequena empresa 
Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 

milhões. 

Média empresa 
Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 

milhões. 

Grande empresa 
Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 

milhões 

 
Quais são as Fontes de financiamento?  
 
As principais fontes ativas de financiamento à inovação para as Micro e Pequenas 
Empresas estão abaixo descritos: 
 
 

Agência de Fomento do Estado do Paraná - AFPR 

 

LINHA DESCRIÇÃO 

Fomento 

Inovação 

Apoia investimentos em inovação, ampliando a 

capacidade competitiva das MPEs. 

Fomento 

Tecnologia 

Auxilia as empresas na consolidação de projetos 

inovadores ou de caráter tecnológico. 

Mais informações:  www.fomento.pr.gov.br 
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O encaminhamento das propostas de financiamento deve ser feito diretamente 

pela empresa interessada no portal respectivo. É importante avaliar as diversas 

linhas que são demonstradas. 

A seguir vamos verificar o passo a passo da solicitação em cada instituição de 

crédito. Após a solicitação no site da AFPR mediante cadastro com senha: 

 

 
 
 
 

A MPE preenche as planilhas cadastrais e remete via internet 

  A AFPR consulta as certidões em fontes públicas e autoriza a 2ª 
etapa 

A MPE envia as planihas impressas e assinadas e documentos 
anexos 

A AFPR analisa os números projetados, a capacidade de 
pagamento e garantias e visita a empresa 

A MPE  envia preenchido, os orçamentos e o laudo de Garantia 

A AFPR consulta o Banco Central e Serasa e conclui o cadastro 
autorizando a 3ª etapa 

 A MPE envia os documentos para a contratação e após receber 
o contrato, assina e registra as garantias 

A AFPR após receber o contrato registrado, libera o recurso 
pleiteado 
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Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul  
 

 

LINHA DESCRIÇÃO 

Apoio à 

microempresa 

Inovação 

Disponibiliza recursos para dar suporte financeiro ao 

desenvolvimento destas empresas, quanto a seus 

investimentos em construção civil, máquinas e 

equipamentos, desenvolvimento tecnológico, capital de giro 

associado a investimento fixo. 

Mais informações:  www.brde.pr.gov.br 
 
Para solicitação de financiamento junto ao BRDE a empresa precisa seguir os 

alguns procedimentos que estão descritos a seguir: 

 

 

Acesse o portal e verifique os 
documentos exigidos, conforme 

seu setor de atividade 

Preencha os documentos  e 
entregue em algum dos 

endereços do BRDE 

Após a entrega você 
receberá por e-mail, um nº 

de protocolo para 
acompanhar o andamento 

do processo 

Após avaliação inicial e 
finalidade do financiamento, 

conforme as normas e políticas 
operacionais vigentes, o 

projeto é enquadrado 

Após, a solicitação será 
encaminhada para a análise de 

crédito para verificar a 
viabilidade econômica do 

projeto 

Após a análise e aprovação, 
procede-se a elaboração do 
contrato de financiamento 

 Após a assinatura do contrato, o BRDE solicita o 
repasse dos recursos financeiros que serão liberados 

conforme o cronograma de execução do projeto 
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
 

 

LINHA DESCRIÇÃO 

Inovação e 

Desenvolvimento 

Apoia ações contínuas ou estruturadas para inovações 

em produtos, processos e/ou marketing, além do 

aprimoramento das competências e do conhecimento 

técnico no país. 

PSI Inovação 

Financiamento reembolsável para apoiar o 
desenvolvimento de capacidade para empreender 
atividades inovativas em caráter sistemático, ou a projeto 
de inovação de natureza tecnológica. 

Fundo 

Tecnológico 

Funtec 

Destina-se a apoiar projetos que objetivam estimular o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação de interesse 

estratégico para o País. 

Prosoft - 

Empresa 

Apoia na forma de financiamentos ou subscrição de 

valores mobiliários, a realização de investimentos e 

planos de negócios de empresas produtoras de softwares 

e fornecedoras de serviços de Tecnologia. 

Automático 

Linhas de Financiamento, com objetivos e condições 

financeiras específicas, para melhor atender as demandas 

dos clientes devido ao porte e à atividade econômica. 

Finem 

Investimento 

Giro 

Realização de projetos de investimentos fixo e capital de 

giro associado, incluída a aquisição de máquinas e 

equipamentos novos, de fabricação nacional e 

credenciados pelo BNDES, bem como a importação de 

maquinários novos. 

Capital de Giro - 

Cartão 

Crédito rotativo e pré-aprovado, destinado às micro, 

pequenas e médias empresas (MPEs) para o 

financiamento de investimentos e aquisição de produtos 

credenciados e capital de giro.  

Mais informações:  www.bndes.gov.br 
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De maneira geral, para pleitear financiamento de recursos do BNDES a empresa 

deve atender os seguintes requisitos mínimos: 

 
O cartão BNDES serve como instrumento para capital de giro, pagamento e ou 

financiamento para facilitar o acesso das pequenas empresas aos serviços 

tecnológicos. Para solicitá-lo a empresa pode seguir o roteiro descrito abaixo: 

 
A empresa precisa ser correntista do banco emissor para obter o Cartão BNDES, 

uma vez que as faturas são cobradas através de débito em conta corrente.  

Estar em dia com 
obrigações fiscais, 

tributárias e sociais 

Apresentar cadastro 
satisfatório, não 
tendo nenhuma 

restrição  cadastral 

Demonstrar 
capacidade de 

pagamento 

Dispor de garantias 
suficientes para 

cobertura do risco 
da operação 

Não estar em 
regime de 

recuperação de 
crédito 

Atender a legislação 
relativa à importação, para 
a importação de máquinas 

e equipamentos 

 Cumprir a legislação ambiental 
Enquadrar-se em uma das três 

características descritas a seguir  

 

Digite o endereço: 
 

 www.cartaobndes.gov.br  

Clique em 
“Solicite seu 

Cartão BNDES 

Informar CNPJ, o 
tipo de controle, 

CNAE Fiscal 

Selecionar o Banco 
emissor: 
Bradesco  

Banco do Brasil  
Caixa Econômica Federal  

Itaucard 

Preencher a 
Proposta de 

Solicitação do 
Cartão BNDES  

Apresentar a 
documentação 

exigida pelo 
banco emissor 
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Financiadora de Estudos e Projetos 

 

LINHA DESCRIÇÃO 

Tecnologia e 

Inovação - 

TECNOVA 

Apoia empresas em projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação tecnológica. O programa será 

operado através de redes de agentes operacionais 

estaduais, e conta com o apoio do SEBRAE. 

Brasil 

Sustentável 

Apoia o desenvolvimento de produtos, processos e 

serviços inovadores que tratem de forma integrada os 

aspectos sociais, ambientais e econômicos. 

Mais informações:  www.finep.gov.br 
 

Para solicitação de apoio financeiro junto a FINEP a empresa precisa seguir os 
passos resumidos abaixo:  

 

 

Para obtenção de 
crédito é necessário  

apresentar uma 
Consulta Prévia (CP), 

via formulário no 
portal 

Na CP são avaliados o 
enquadramento da 

proposta nas 
modalidades de 

financiamento da 
FINEP 

A resposta da FINEP 
à CP, para solicitar 

informações 
adicionais, é 

realizado em prazo 
não superior a 30 

dias corridos 

Após submissão 
deste formulário, e 

sua aprovaçao, a 
empresa apresenta 

os documentos 
acima elencados 

Os formulários 
indicam o 

detalhamento 
necessário para os 

objetivos, os 
resultados 
esperados 

Após o enquadramento 
da CP, a organização 

deve preencher o 
formulário eletrônico 

da Solicitação de 
Financiamento (SF) 

 havendo total regularidade 
destes há a liberação do 

crédito à empresa 
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Financiadora de Estudos e Projetos 

 

LINHA DESCRIÇÃO 

Venture 

Capital 

É uma associação de pessoas ou uma financeira que busca  

retornos através do investimento direto e o acompanhamento da 

gestão de uma carteira de empreendimentos promissores, com 

prazo maior de maturação e sem garantias de retorno. 

Fórum 

FINEP 

Consistem em programas de capacitação empresarial que 

culminam em eventos nos quais empresários participantes têm a 

oportunidade de se apresentar a potenciais investidores. O papel 

da FINEP nestes programas é selecionar as empresas com perfil 

para serem investidas, orientá-las em seus planos de negócios e 

treiná-las para negociar com gestores de fundos, investidores, etc. 

Em relação ao perfil de empresa desejado para os Fóruns FINEP, 

são analisados os seguintes aspectos: 

Tecnologia: a empresa participante deve atuar em áreas como 

tecnologia da informação, biotecnologia, saúde, química, energia, 

meio-ambiente, máquinas e equipamentos, automação e 

segmentos correlatos; 

Inovação: é um fator determinante, principalmente enquanto 

elemento de diferenciação da empresa no mercado, podendo estar 

presente no processo, no produto, na estratégia comercial e de 

marketing. 

Orientação 

Estratégica 

As empresas serão orientadas pelos analistas da Finep quanto 

aos aspectos estratégicos do negócio e quanto à estruturação de 

uma proposta de valor sólida para o investidor. Esta capacitação 

conta com carga horária específica e os editais e chamadas 

públicas não tem um prazo de duração podendo acontecer a 

qualquer momento. 

Mais informações:  www.finep.gov.br 
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Para solicitação de apoio financeiro junto a FINEP a empresa precisa seguir os 
passos resumidos abaixo:  

 
 

Outros Agentes de Crédito 
 

É importante uma boa análise de agentes de crédito e das taxas praticadas por 

outros setores do mercado financeiro, como os bancos. Para isso, o Banco Central 

do Brasil oferece em sua página web estatísticas das taxas praticadas pelos bancos 

em território nacional, estando esse serviço à disposição de todos os cidadãos. 

Basta acessar: 

 
 

 

 

 

 

 

A Finep seleciona 
as empresas com 
perfil para serem 

investidas e treiná-
las para negociar 
com gestores de 

fundos,  
investidores, etc. 

Para participar do processo 
a empresa deve enviar um 
sumário executivo de uma 

página  no modelo 
constante no 

e-mail forum@finep.gov.br 

É necessário 
dispor de 
garantias 

suficientes para 
cobertura do 

risco da 
operação 

Poderá ser 
selecionado uma 
banca de seleção 

presencial. 

As empresas terão a 
oportunidade de fazer uma 

apresentação perante os 
potenciais investidores no 

dia do evento. 

O sumário será 
analisado por um 
comitê interno de 

seleção 

 Enquadrar-se em uma das 
características descritas a seguir: 

Tecnologia, Inovação e processos de 
produção  

http://www.bcb.gov.br 
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Quais são os Documentos e Garantias Exigidas? 
 

As solicitações de financiamento devem ser iniciadas com uma Consulta Prévia 

conforme modelo próprio e característico de cada instituição. A Consulta Prévia deve 

ser preenchida segundo as orientações do Roteiro de Informações e divide-se em 

três partes: 

 

 

 

Para avaliar a solicitação de financiamento para as linhas de inovação, as instituições 

de crédito levam em consideração dados cadastrais, regularidade com as obrigações 

financeiras, fiscais e previdenciárias por parte da empresa e seus sócios. 

A FASE DA CONTRATAÇÃO 

GARANTIAS 

 Relacionar as garantias previstas (pessoais e reais) a serem oferecidas, com 
respectiva estimativa de valores. São exemplos: hipoteca de imóveis, 

penhor, fiança.  

PLANO DE INVESTIMENTOS EM ATIVIDADES DE INOVAÇÃO 

  Descrição do plano de investimentos em atividades de inovação, inserção 
no mercado, estratégia para proteção da propriedade intelectual,  desafios 

associados ao projeto, cronograma de execução.  

A EMPRESA 

 Razão social,  contrato, CNPJ, histórico da empresa,  endereço da sede,  
contato, controle do capital, produção, mercado, estratégia corporativa , 

estrutura de P&D,  dados econômico-financeiros. 
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Além disso, é analisada a viabilidade econômica do projeto e a capacidade de 

pagamento da empresa proponente. A seguir as exigências e documentos comuns 

das instituições de crédito. 

 

EXIGÊNCIAS AFPR BRDE BNDES FINEP 

Regularidade com as obrigações fiscais e 

tributárias. 
x x x x 

Regularidade com as obrigações financeiras, 

sociais e previdenciárias. 
x x x x 

Tempo de atuação no mercado. x x x x 

Enquadrar-se como beneficiária do respectivo 

programa. 
x x x x 

Demonstrar capacidade de pagamento.   x x 

Não estar em regime de recuperação de crédito.   x  

DOCUMENTOS     

Consulta Prévia.   x x 

Proposta. x  x x 

Roteiro de Informações para Análise. x  x x 

Carta de solicitação de financiamento.  x  x 

Ficha Cadastral Pessoa Jurídica e Pessoa Física. x x x x 

Contrato social e alterações / CNPJ / Alvarás. x x x  

Regularidade com as obrigações sociais e 

previdenciárias dos sócios. 
x x x x 

Demonstrações contábeis dos últimos três 

exercícios. 
x x x x 

Declaração do IRPJ dos últimos três anos.  x  x 

Certificado de Regularidade RAIS, FGTS, CND, 

INSS. 
x x x  

Certidão Negativa de Tributos Municipais, 

Estaduais e Municipais. 
x x x x 

Garantias e documentos de regularidade do 

imóvel dado em Garantia se forem o caso. 
x x x  
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FICHA RESUMO DAS INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS  

 AFPR BRDE BNDES FINEP 

Quem pode se 

qualificar 

MPEs com 

Faturamento 

anual até R$ 

2.400.000,00 

MPEs e médias 

empresas 

conforme linha 

disponível. 

PJ de direito 

público e privado, 

com sede e 

admin. no país. 

MPEs e médias 

empresas 

conforme linha 

disponível 

Itens  financiáveis 

• Máquinas, 

construções, 

instal. etc. 

• Des. tecnol./ 

inovação. 

• Projetos de 

implantação e 

modernização 

• Capital de giro 

associado. 

• Plano de 

Investimento em 

Inovação; 

Serviços de P&D. 

Itens necessários 

à inovação, 

pesquisa e 

desenvolvimento 

% Financiável 
Até 100% do 

investimento. 

Até 100% do 

investimento. 

Até 100% do 

investimento. 

Até 90% do 

investimento. 

Valor Financiável 

R$ 175 mil por 

beneficiário a 

R$ 350 mil 

conforme item 

financiável. 

Variável 

conforme setor e 

porte da 

empresa. 

Mínimo de 1 

milhão 

Máximo de 20 

milhões. 

Variável 

conforme porte 

da empresa 

Custo Financeiro 
TJLP 4% a 8% 

ao ano. 

Variável - porte 

da empresa. 

Taxas de Juros de 

0 a 5,5% ao ano. 

Taxas de Juros de 

até 5% ao ano. 

Prazo 

De 12 a 36 

meses, com 

carência de 6 

meses. 

Até 10 anos, com 

carência de até 6 

meses. 

Até 10 anos. Até 10 anos. 

 

Garantias 

Aval, dos 

sócios ou terc. 

Fundo de Aval 

do Sebrae 

(FAMP). 

Alienação 

fiduciária  e 

hipoteca. 

Variável 

conforme 

empresa: Aval 

Hipoteca; Fiança. 

Hipoteca; Penhor; 

Propriedade 

Fiduciária; Fiança; 

Aval; Vinculação 

em garantia ou 

cessão. 

Hipoteca; Penhor; 

Propriedade 

Fiduciária; Fiança; 

Aval. 

Requisitos Básicos 

 

Regularidade 

dos 

documentos 

cadastrais 

acima 

mencionados. 

Regularidade dos 

documentos 

cadastrais acima 

mencionados. 

Regularidade dos 

documentos 

cadastrais acima 

mencionados. 

Regularidade com 

as obrigações 

cadastrais acima 

mencionados 

Encaminhamento 

da Proposta 

Via Internet 

(primeira 

fase). 

Através agência 

ou enviado via 

correios. 

Via Internet 

(primeira fase). 

Via Internet 

(primeira fase). 
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Glossário 

 
Carta Consulta: formulário que traz um resumo do projeto alvo do pedido de 

financiamento, através do qual o cliente consulta se o seu pedido de financiamento 

enquadra-se nas políticas operacionais da instituição. 

 

Enquadramento: análise preliminar elaborada com base nas informações contidas 

nos formulários de cadastro e na carta consulta. 

 

Empréstimo: operação de dívida não necessariamente vinculada a um projeto de 

investimento previamente acordado entre as partes, devedor e credor. 

 

Financiamento: operação em que o financiador, em geral uma instituição financeira, 

fornece recursos à parte financiada, para que esta última possa realizar um 

investimento acordado. Diferentemente do que ocorre na situação de empréstimo, 

os recursos de um financiamento dirigem-se exclusivamente para o investimento 

estabelecido em contrato. Assim, a parte financiada é obrigada a efetuar a 

comprovação dos desembolsos. 

 

Financiamento de investimento fixo: operação em que o financiador fornece 

recursos para que a parte financiada realize investimento em ativos fixos 

(aquisição/construção/modernização/ ampliação de imóvel ou aquisição de 

máquinas e equipamentos). 

 

Financiamento de capital de giro: operação em que o financiador fornece recursos 

dirigidos para a cobertura dos custos incorridos durante o ciclo de produção 

(salários, matérias-primas, etc.). 

 

Garantia Pessoal ou Fidejussória: são garantias nas quais pessoas físicas ou 

jurídicas assumem, como avalistas ou fiadores, a obrigação de honrar os 

compromissos referentes à operação de crédito, caso o cliente não o faça. 

 

a) Aval: é a garantia de pagamento feita em um título de crédito, onde o garantidor 

promete pagar a dívida caso o devedor não o faça. O aval não pode ser limitado 

nem condicionado, ou seja, o avalista responde pelo título como um todo. No caso 

do contratante não honrar com as obrigações, o credor poderá acionar tanto o 

avalista como o avalizado, conjuntamente ou isoladamente, ou seja, o avalista é 

devedor solidário. Tal garantia exige o consentimento do cônjuge. 

 

b) Fiança: é garantia de pagamento, feita em um contrato, por meio do qual o fiador 

se constitui responsável subsidiário pelo pagamento das obrigações assumidas pelo 

afiançado, caso este não cumpra as obrigações contratadas. A fiança pode ser 
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concedida por pessoas físicas ou jurídicas, sendo exemplo da última a fiança 

bancária, onde o devedor contrata uma instituição financeira para ser fiadora de uma 

obrigação. 

 

Na fiança existe uma preferência na ordem de execução, em caso de 

inadimplemento, o credor pode acionar a ambos, mas o fi ador somente responde 

subsidiariamente - caso o devedor não cumpra com as obrigações. Tal garantia 

também exige o consentimento do cônjuge. 

 

Garantia Real: são bens ou direitos de recebimentos dados em garantia de 

obrigações relativas a operações de crédito. 

 

a) Hipoteca: garantia baseada no direito real sobre bens imóveis, embarcações ou 

aeronaves, de forma a assegurar o pagamento da dívida, sem que exista a 

transferência da posse do bem para o credor. O devedor poderá vender o bem, mas 

neste caso a hipoteca permanecerá gravando o imóvel, até que haja a liquidação do 

débito garantido pela hipoteca. A hipoteca necessita da outorga marital entre 

pessoas casadas, excepcionadas aquelas casadas em separação total de bens. A 

hipoteca se extingue com o pagamento total da dívida. 

 

b) Alienação Fiduciária de Bens: é o contrato no qual o devedor transfere ao credor 

a propriedade de bens móveis ou imóveis para garantir pagamento de dívida 

mantendo o devedor a posse direta do bem, na qualidade de depositário, torna a ter 

a propriedade do bem, quando liquidar a dívida. 

 

c) Penhor: é o direito real de garantia pelo qual ao credor é entregue, pela emissora 

ou por terceiro, determinado bem móvel para assegurar o cumprimento da obrigação 

do devedor. 

 

d) Caução: garantia instituída sobre créditos do garantidor pela qual passa ao credor 

o direito de recebimento deste crédito, sem cessão do título. 

 

Investimento: em teoria econômica, designa o emprego dos recursos destinados à 

ampliação ou modernização da capacidade produtiva, com o fim de obtenção de 

ganhos (lucros). Comumente, o termo é empregado para designar aplicação de 

recursos em ativos financeiros (fundos de investimento, poupança, etc.). 

 

Micro e Pequena Empresa: empresa cuja receita operacional bruta (ROB) anual é 

de no máximo R$ 3,6 milhões, conforme Lei Complementar 139 de 10/11/2011 em 

vigor a partir de 11/11/2011, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte. 
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Operação de Crédito: conjunto das operações de empréstimos e financiamentos de 

uma economia.  

 

Prazo de carência: corresponde ao período compreendido entre o prazo de 

utilização e o pagamento da primeira amortização. 

 

Prazo de utilização: corresponde ao intervalo de tempo durante o qual o 

empréstimo é transferido do credor para o devedor. 

 

Prazo de amortização: é o intervalo de tempo durante o qual são pagas as 

amortizações. 

 

Rating: expressão que designa a classificação dos beneficiários quanto ao risco de 

crédito. 

 

Risco: pode ser definido como, ação, evento ou situação que pode impactar o 

atendimento aos objetivos da organização, portanto está intimamente relacionado à 

escolha, não ao acaso, pois decorre da incerteza inerente aos eventos que podem 

trazer consequências (ganhos e perdas) sobre as decisões tomadas diariamente 

pela organização. 

 

Risco de Crédito: é a possibilidade de perda dos recursos que foram emprestados 

se a parte financiada não honrar seus compromissos. 

 

Taxa de Juros: É a remuneração cobrada pelo dinheiro emprestado. 

 

TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo: vem sendo largamente empregada como 

taxa de juros em financiamentos concedidos por instituições financeiras voltadas 

para a promoção do desenvolvimento regional. A TJLP, que tem vigência trimestral, 

é divulgada em termos anuais pelo Banco Central até o último dia do trimestre 

imediatamente anterior ao de sua vigência. 

 

UMBNDES – Unidade Monetária do BNDES: trata-se da Unidade Monetária do 

BNDES. Refl ete as variações cambiais diárias de todas as moedas nas quais o 

Banco efetua captações (Cesta de Moedas). 

 

VENTURE CAPITAL – Uma empresa de Venture Capital ou Capital de Risco é uma 

associação de pessoas ou uma financeira que busca altos retornos através do 

investimento direto e o acompanhamento da gestão de uma carteira de 

empreendimentos promissores, com prazo maior de maturação e sem garantias de 

retorno. 
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