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RESUMO 

 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo propor a criação de um programa denominado 

CAIXAINOVA de fomento à geração, difusão, transferência e comercialização de 

inovação tecnológica na Caixa Econômica Federal. Para tanto foram caracterizados 

os modelos e estruturas de financiamento, geração, difusão, transferência e 

comercialização de inovação tecnológica dosEstados Unidos, Japão e Alemanha. 

Após analisou-se o Sistema Nacional de Inovação vigente e seus atores. A partir dai 

foram apresentados estudos de caso de desenvolvimento de tecnologias 

inovadoras. Foram também caracterizados a análise de crédito por credit score e 

bahavior score. A partir deste ponto propôs-se um modelo de promoção da sinergia 

e operacionalidade às iniciativas governamentais de inovação junto a Rede da Caixa 

Econômica Federal através de uma metodologia de concessão de crédito inovadora. 

O programa foi validado pela aplicação comparativa da metodologia FINEP 30 dias, 

baseada nas metodologias tradicionais (credit score e bahavior score), e da nova 

sistemática CAIXAINOVA. 

 

Palavras-chave: Inovação Tecnológica. Financiamento à Inovação. Análise de 

Risco de Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

This work aims to propose the creation of a program called CAIXAINOVA to foster, 

generate, disseminate, transfer and commercialization of technological innovation 

within CaixaEconômica Federal. Technological innovation models of the United 

States, Japan and Germany and their financing structures, generation, 

dissemination, transfer and commercialization were characterized. The current 

National Innovation System and its actors were also characterized. At that point case 

studies for the development of innovative Technologies were presented. Credit score 

and behavior score were also explained. From this point it was proposed a model of 

promoting synergy and operability to government innovation initiatives within CAIXA 

branches through an innovative lending methodology. The program was validated by 

comparative application methodology of FINEP 30 Dias program, based on 

traditional methods (credit score and behavior score), and the new system 

CAIXAINOVA. 

 

Keywords: Technological Innovation. Financing Innovation.CreditRiskAnalysis. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A inovação tecnológica esteve e está no cerne da riqueza das nações. Desde 

a revolução industrial, os países que foram bem sucedidos em se apropriar de 

inovações e, consequentemente, aumentar sua produtividade, conquistaram posição 

de vanguarda e liderança em vários mercados. Entretanto a adoção e fomento de 

inovação não são acidentais, mas intencional e com importante participação estatal 

(SHAPIRO, 2011).   

Demonstração inequívoca desta premissa é que países com instituições 

políticas e econômicas não inclusivas usualmente opõe-se à adoção de inovações 

de forma a evitar a “destruição criativa” que estas trazem ao passo que países com 

instituições inclusivas e que criaram mecanismos para incentivar a inovação são 

prósperos e bem sucedidos (ACEMOGUL; ROBINSON, 2012). 

O século passado viu um aprofundamentodo conhecimento científico e o 

surgimento e desenvolvimento de produtos e de serviços inovadores. Paralelamente 

ao surgimento de uma era da ciência, e talvez como resultante desta, a tecnologia 

da telemática propiciou a criação de novas e poderosas ferramentas para diminuir o 

tempo dos projetos e potencializar a customização da produção. Este pano de fundo 

propiciou o surgimento de um ambiente ideal para a criação, a difusão e a 

comercialização de produtos e serviços tecnológicos inovadores. 

Está em curso um acirramento da competição entre as nações pela promoção 

e fomento à geração, difusão, transferência e comercialização das novas 

tecnologias. Diversos países buscam estruturartodo um arcabouço político-

institucional de forma a viabilizar verdadeiros ecossistemas de inovação por meio de 

instrumentos públicos e privados. Mas esta corrida não é apenas estatal, mas tem 

marcante participação privada na busca por liderança e consolidação de mercados.  

Deste acirramento surgiram diversas modalidades de financiamento a 

inovação como, por exemplo: fundos privados de Venture Capital, investidores 

anjos, Institutos Públicos de Pesquisa, Institutos de Pesquisa Mistos, Fundos 

Governamentais, crowdsourcing, crowdfunding, etc, todos difundidos e utilizados 

como ferramentas de apoio e incentivo à inovação. 

Estes modelos têm sido aplicados de forma bem sucedida e com resultados 

importantes. Seria, portanto, racional e lógico,a priori, aplicar estas mesmas 
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metodologias, já maduras em países como Alemanha, Estados Unidos e Japão, e 

seus modelos decorrentes, ao mercado nacional, na programação de melhorias no 

Sistema Nacional de Inovação.  

Entretanto aspectos fundamentais da cultura dos povos são fator fundamental 

de suas estratégias de promoção do desenvolvimento tecnológico, e o simples 

transplante ou enxerto de sistemáticas estrangeiras seria pouco efetivo.  

Mas isto por si só não deve impedir o estudo dos casos de sucesso, e a 

extração de essências para proposição de modelos novos híbridos, adaptados as 

nossas potencialidades, limitações, vocações e cultura, e que permitam auxiliar a 

atingiro objetivo estratégico e fundamental de criar um eficiente ecossistema 

nacional de inovação tecnológica.  

A Caixa Econômica Federal, enquanto banco público pode ser protagonista 

em mais esta prioridade do Estado Brasileiro. Esta atuação pode se dar como 

parceira estratégica do Estado, tornando-se o Banco da Inovação e do Novo, ao 

mesmo tempo em que atinge outros objetivos estratégicos tais como: a cooperação 

internacional, a atração de investidores estrangeiros, o fomento a micro, pequena e 

média empresas, a fidelização de clientes de alta renda, etc. 

 

1.1. CONTEXTO 

 

A descoberta de novas tecnologias inovadoras, e a busca por abreviar sua 

transição ao mercado, tem sido o objeto da política pública de diversas nações em 

décadas recentes. Algumas têm investido pesadamente na ciência por trás destas 

tecnologias, no treinamento de mão de obra especializada, em laboratórios públicos 

e privados de P&D, na provisão de subsídios e subvenções para encorajar a 

atividade de P&D, e também, no uso das compras públicas; quando os governos 

agem como primeiros clientes para aplicações de nicho.  

O interesse da política pública em seguir e tentar dar suporte a estas 

atividades tecnológicas repousa em seu enorme potencial de criação de valor em 

um amplo espectro de aplicações e indústrias (MAINE; GARNSEY, 2006).  

Novas indústrias criam novos empregos, novas exportações e incrementam a 

competitividade internacional da nação. Os ganhos reflexos de renda e emprego 

ultrapassam os riscos de comercialização de tecnologias inovadoras; mesmo 
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sabendo que muitas destas tentativas de desenvolvimento de tecnologia 

fracassarão. 

Uma política pública voltada para o funcionamento eficaz e eficiente de um 

sistema nacional de inovação deve buscar encorajar a descoberta de tecnologias e 

acelerar sua comercialização.  

Recentemente este processo adquiriu maior relevância programática junto ao 

Estado brasileiro, diante de indícios de desindustrialização precoce e perda de 

competitividade das exportações de manufaturados. No intuito de mitigar e reverter 

este quadro o governo adotou diversas iniciativas. 

Como exemplo de programas e iniciativas estruturantes com este escopo, 

pode-se citar o Plano Inova Empresa e a Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Indústria – Embrapii. 

A Embrapii é uma iniciativa do governo federal, por meio do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) e o Ministério da Educação (MEC), que tem a missão de fomentar o processo 

de cooperação entre empresas nacionais – em especial, as pequenas e médias – e 

instituições tecnológicas ou instituições de direito privado sem fins lucrativos, 

voltadas a pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

Já o Inova Empresa é um plano de investimento em inovação do Governo 

Federal, que prevê a articulação de diferentes ministérios e a disponibilização de 

apoio financeiro por meio de crédito, subvenção econômica, investimento e 

financiamento às instituições de pesquisa.  

A experiência de longo prazo em diversos países, entretanto, mostra a 

complexidade da adoção de uma política de fomento a comercialização de 

inovações científicas tecnológicas e, por vezes, sua baixa efetividade. Mesmo 

países de notória capacidade de produção de tecnologia têm dificuldades em 

realizar a transição da ciência básica para a tecnologia. 

Um ponto relevante é a incompatibilidade das metodologias presentemente 

utilizadas para análise e concessão de crédito com o fomento a inovação. As 

metodologias credit score e bahavior scorenão permitem analisar empresas 

iniciantes e nuances importantes para o processo de inovação, e tornam-se 

obstáculo para que estas obtenham crédito; devido à falta de histórico de 

faturamento, falta de histórico de crédito e indisponibilidade de colaterais (garantias). 

http://blog.planalto.gov.br/ao-vivo-plano-inova-empresa-tera-r-329-bilhoes-para-tornar-empresas-brasileiras-mais-competitivas/
http://blog.planalto.gov.br/ao-vivo-plano-inova-empresa-tera-r-329-bilhoes-para-tornar-empresas-brasileiras-mais-competitivas/
http://blog.planalto.gov.br/ao-vivo-plano-inova-empresa-tera-r-329-bilhoes-para-tornar-empresas-brasileiras-mais-competitivas/
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Surge a partir destas constatações a necessidade de equacionar de forma 

consistente a transição da ciência básica para tecnologia, e alavancar a concessão 

de crédito para a inovação enquanto se mitiga os riscos. 

Com este objetivo, propõe-se o programa CAIXAINOVA,que pretende 

incrementar a capilaridade dos diversos programas governamentais cujo objeto seja 

fomentar a inovação tecnológica, e oferecer uma ferramenta de análise e concessão 

de crédito sintonizada com as melhores práticas globais em termos de risco-retorno. 

O programa CAIXAINOVApropõe-se uma iniciativa que utilize do 

conhecimento em Inovação Tecnológica dos Institutos de Tecnologia (IPT, LACTEC, 

etc), associado à expertise em Empreendedorismo dos Agentes de Fomento 

(SEBRAE, Aceleradoras de Inovação, Incubadoras, etc) para compor uma nova 

metodologia de análise e concessão de crédito aos empreendedores em tecnologia. 

 O CAIXAINOVA pretende promover também uma estratégia de saída para os 

investidores de capital de risco através de um fundo que será o credor das empresas 

aportadas. 

 

1.2.  OBJETIVOS 

 

1.2.1.  OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo propor a criação de um programa 

denominado CAIXAINOVA de fomento à geração, difusão, transferência e 

comercialização de inovação tecnológica na Caixa Econômica Federal. 

 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos incluem: 

 

 Caracterizar os modelos e estruturas de financiamento, geração, difusão, 

transferência e comercialização de inovação tecnológica dosEstados Unidos, 

Japão e Alemanha. 

 Caracterizar o Sistema Nacional de Inovação vigente e seus atores. 

 Apresentar estudos de caso de desenvolvimento de tecnologias inovadoras. 
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 Caracterizar análise de crédito por credit score e bahavior score. 

 Estruturar e criar um modelo que promova a sinergia e operacionalidade às 

iniciativas governamentais de inovação junto a Rede da Caixa Econômica 

Federal através de uma metodologia de concessão de crédito inovadora. 

 Validar o programa pela aplicação comparativa das metodologias usuais 

(credit score e bahavior score) e da nova sistemática (CAIXAINOVA). 

 

1.3.  JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil vivencia nos últimos anos um forte crescimento nos investimentos em 

pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). Uma das razões é a conscientização 

dos empresários da necessidade de avançar na produtividade e na competitividade 

em um mundo globalizado.  

O governo federal tomou diversas iniciativas para catalisar este processo, 

como por exemplo, a Lei da Inovação, de 2004, e a denominada Lei do Bem, de 

2006, junto com a disponibilidade crescente de recursos na modalidade de editais a 

“fundo perdido” e em operações de crédito subsidiado para inovação tecnológica, 

por instituições como o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), além de outros. 

Mesmo com esses avanços, os dados agregados do MCT indicam dispêndios 

em PD&I de 1,13%, em relação ao PIB em 2008, enquanto 2% são um percentual 

típico dos países desenvolvidos. No Brasil, estes percentuais se distribuem em 

0,60% do setor público e 0,53% do setor privado, o que demonstra que há espaço 

para crescimento dos investimentos em PD&I tanto no setor público como no setor 

privado (LUNA et al., 2008). 

Para as micro e pequenas empresas (MPEs), o fomento e o crédito 

subsidiado são ainda mais fundamentais. Para estas o desafio tríplice é: i) garantir 

disponibilidade crescente e ininterrupta de recursos diversos,ii) criar uma sistemática 

para acompanhamento, com indicadores, da evolução das MPEs em inovação 

tecnológica e iii) melhorar a articulação e sinergia com os diversos órgãos que 

promovem o desenvolvimento deste segmento, incluindo o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de 
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Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço Social do Comércio (Sesc) e agentes de 

desenvolvimento estaduais. 

Uma característica marcante da globalização presente é o surgimento de 

novas práticas de produção e consumo e novas tecnologias, que começam a mudar 

a vida e o cotidiano das pessoas, com uso de novos materiais, energias renováveis 

e sistemas públicos de transporte e habitação mais sustentáveis.  

Surge desta constatação o objetivo estratégico do adensamento das cadeias 

produtivas, a pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I),e a agregação de valor 

aos produtos nacionais, buscando uma inserção internacional mais qualificada das 

empresas e produtos brasileiros; produtos e serviços de alto valor agregado.  

O potencial para acelerar o desenvolvimento industrial, aumento da 

competitividade, do emprego e das exportações são motivadores básicos para a 

ação, privada ou governamental, no desenvolvimento de tecnologia. Conforme os 

exemplos dos países líderes demonstram, os ganhos podem suplantar os riscos de 

comercialização destas tecnologias. 

Adicionalmente o fomento a inovação tecnológica pode fortalecer e 

incrementar laços de cooperação internacional. Um programa estruturado de 

incentivo a inovação pode abarcar e integrar outros programas, além dos já citados, 

como por exemplo, o programa Ciência Sem Fronteiras. Além de ser um mecanismo 

poderoso de incentivo a redução da desigualdade através da qualificação 

profissional e do conhecimento científico. 
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1.4.  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho busca fundamentar a necessidade de criação de um programa 

denominado CAIXAINOVA de fomento à geração, difusão, transferência e 

comercialização de inovação tecnológica na Caixa Econômica Federal. 

Ele inicia por um panorama da inovação, e logo segue pela caracterização do 

Sistema Nacional de Inovação vigente e seus atores, e prossegue, com a finalidade 

de apresentar referenciais teóricos, com um estudo de caso de um grupo de 

tecnologias inovadoras, e com uma apresentação dos modelos e estruturas de 

financiamento, geração, difusão, transferência e comercialização de inovação 

tecnológica dos Estados Unidos,Japão e Alemanha. 

O trabalho prossegue com a apresentação conceitual do funcionamento de 

uma análise de risco de crédito pelas metodologias credit score e bahavior score, e 

propõe uma nova metodologia compatível com o fomento a inovação tecnológica. 

Ato contínuo propõe-se mecanismo de utilização da capilaridade da Rede da 

Caixa Econômica Federal para incrementar as iniciativas governamentais de 

inovação em parceria com os demais atores do Sistema Nacional de Inovação e 

Organismos de Fomento ao Empreendedorismo. 

Finalmente procede-se uma validaçãodo programa pela aplicação 

comparativa das metodologias usuais (credit score e bahavior score) e da nova 

sistemática (CAIXAINOVA) a clientes que utilizaram os produtos FINEP 30 dias 

Inovação.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE 

  

 Usualmente as empresas são osmotores da inovação, pois é através delas 

que as tecnologias, invenções, produtos, serviços,idéias e etc.,são comercializados. 

A maior parte das grandes corporações possui áreas dedicadas à inovação, com 

laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) que contam com 

diversos pesquisadores.   

 Recentemente, entretanto, este papel central tem sido relegado ou 

terceirizado pelas empresas;o que aumenta ainda mais a importância de um 

ecossistema de inovação onde haja uma constante interação entre parceiros. 

 Uma tendência que está se tornando cada vez mais forte,o modelo inovação 

aberta (open innovation), onde as empresas vão buscar fora de seus centros de 

PD&Iidéias e projetos que podem ajudá-las a agregar diferencial competitivo. 

 Esses parceiros executam diversas tarefas como, por exemplo, a realização 

de pesquisa e de desenvolvimento de produtos e processos, aplicação de 

investimentos ou subsídios, desenvolvimento de prototipagem, pesquisa de 

mercado, escalonamento de produção, etc.  

 Este conjunto de instituições forma o que se convenciona chamar como 

sistema de inovação: universidades, centros de pesquisa, agências de fomento, 

investidores, governo e empresas com seus clientes, fornecedores, concorrentes ou 

outros parceiros. 

 Entretanto é digno de nota que durante a maior parte da história humana, e 

ainda hoje parte do imaginário coletivo, o ato de inventar era algo que brotava da 

mente de alguém; um súbito estalo brilhante na cabeça de uma pessoa.  

 Como exemplos paradigmáticos desta visão, temos Leonardo da Vince, 

Galileu Galilei, Thomas Edson, etc.  

 Os produtos e serviços que presentemente proporcionam conforto, 

conveniência e que melhoram a saúde e segurança são frutos de descobertas 

básicas feitas há décadas em materiais, software, computação, biologia, química e 

tecnologia da informação, etc. Pode-se dizer que são sucessos de investimentos 

passados.  

 De outro lado, conforme Kappos (2013, p. 48), medidas como artigos 

acadêmicos e registro de patentes, frutos de produção científica, demonstram que o 

ritmo de novos avanços que emergem de laboratórios acadêmicos e 
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governamentais, permanece tão ou mais vigorosos que em qualquer momento 

anterior da história. Adicione-se a isso a China, a Índia e outras nações entrando no 

cenário da pesquisa e novos avanços científicos potencialmente relevantes devem 

surgir num horizonte próximo. 

 Entretanto grandes descobertas científicas não se traduzem 

instantaneamente em tecnologias inovadoras e extraordinárias; a transição requer 

tempo e dinheiro. 

 As fontes de financiamento, e como decorrência disso os esforços, são 

menores em duas etapas cruciais e caras ao longo do caminho do laboratório ao 

mercado: na fase inicial, quando novos conceitos científicos são aplicados em 

utilizações práticas promissoras, mas especulativas, e na fase final, quando uma 

tecnologia faz a transição para um produto real que precisa ser testado e 

aperfeiçoado para ser introduzido no mercado. 

 Os mecanismos para conduzir a pesquisa básica por estas duas etapas 

críticas costumavam ser o território de grandes laboratórios corporativos, mas essas 

instituições abandonaram significativamente esse papel; função de uma visão de 

curto prazo resultante de corte de custos em investimento em P&D feitos de forma a 

incrementar retornos trimestrais exigidos por acionistas. 

 As empresas de capital de risco não preenchem essa lacuna, pois em geral, a 

pesquisa e o desenvolvimento que se estende da ciência básica até a aplicação 

prática daquele conhecimento é uma proposta de negócio menos atraente que os 

investimentos em fases mais adiantadas, onde os grandes desafios já foram 

superados. 

 Outro fator de risco é o plágio rápido que atinge duas áreas críticas e 

particularmente vulneráveis, as das tecnologias verdes e de comunicações, e as leis 

de propriedade intelectual freqüentemente não podem resolver essa situação 

(KAPPOS, 2013, p. 48). 

 Há, portanto, uma clara oportunidade para construir um sistema de apoio 

mais aberto, livre e ascendente para o longo caminho do laboratório até o mercado; 

um sistema mais robusto e mais adequado às tecnologias atuais. As parcerias entre 

governos, universidades e grandes empresas podem ser fomentadas de forma a 

substituir a preponderância da participação corporativa; um ecossistema onde 

muitos participantes menores trabalhem em conjunto para manter o fluxo de idéias 

em movimento. 
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2.1A NATUREZA DA TECNOLOGIA 

 

Considerando o foco deste trabalho em inovações tecnológicas, cabe uma 

breve digressão sobre o que é tecnologia e como ela evolui, ou seja, uma breve 

apresentação de uma teoria da tecnologia que procura explicar seu comportamento 

e sua evolução. Este grupo coerente de proposições gerais baseia-se no trabalho de 

Arthur (2009). 

Esta teoria baseia-se em três premissas, a saber: (1) que toda e qualquer 

tecnologia é uma combinação de componentes, (2) que cada componente de uma 

dada tecnologia é também uma tecnologia e (3) que toda tecnologia utiliza-

se/explora algum efeito ou fenômeno, usualmente vários. 

Destas premissas se conclui primeiramente que novas tecnologias surgem 

pela aglutinação de outras tecnologias e pela captura de fenômenos, também que 

uma dada tecnologia evolui pela substituição de seus componentes constituintes por 

outras tecnologias que propiciem melhora de seu desempenho, e, por último, que 

diferentes tecnologias possuem partes internas similares e herdadas de tecnologias 

ancestrais, ou seja, as tecnologias possuem uma genealogia e um DNA; numa visão 

organicista. 

 É uma visão prospectiva da tecnologia como complexos de processos que 

interagem uns com os outros para formar novos processos. De forma resumida a 

tecnologia é autopoiética, ou seja, ela se forma organicamente a partir de si mesma. 

Uma característica sobre a construção de novos domínios de tecnologias é 

que usualmente seu estado da arte costuma concentrar-se em um país ou região. 

Entretanto, possuir engenheiros e cientistas capacitados, ou seja, conhecimento 

técnico e científico é fundamental, mas não garante liderança em inovação, pois 

qualquer nação pode fomentar e desenvolver este substrato.  

Desenvolver tecnologia avançada exige um conjunto de saberes que supera o 

conhecimento teórico e abarca o saber prático exercitado a exaustão, que possibilita 

antever as possibilidades de prosperar e o que está fadado ao fracasso, saber quais 

métodos e princípios aumenta as chances de sucesso, que parâmetros devem ser 

adotados na aplicação de dada técnica, saber com quem falar para que as coisas 

desenvolvam-se a contento, como consertar falhas e erros, o que ignorar, que 

teorias procurar, etc. Este tipo de saber considera o conhecimento teórico, executivo 
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e técnico como pressupostos, e resultam de uma cultura coletiva de crenças, 

conhecimentos não ditos ou registrados e experiências compartilhadas. 

Também inclui saber como manipular fenômenos recém descobertos e pouco 

compreendidos, um tipo de conhecimento que advêm da pesquisa e experimentação 

prática feita em universidades locais e laboratórios industriais.  

Um exemplo deste saber prático é o laboratório Cavendish em Cambridge nas 

primeiras três décadas do século 20 como lócus de invenções em física atômica, 

construído sob conhecimentos de fenômenos atômicos. Tudo que se sabia neste 

campo, técnicas, equipamentos, ferramentas e modelos matemáticos, teoria, etc., 

era dominado por alguém lá, ou era desafiado, discutido e testado em colóquios e 

outras reuniões. Para qualquer problema ou dificuldade em física atômica haveria 

alguém estudando ou haveria uma resposta em Cavendish (ARTHUR, 2009). 

Trata-se de verdadeiras micro-culturas altamente concentradas em certas 

localidades, que levam tempo para serem construídas e não são facilmente 

transferíveis para outras localidades, nem podem ser plenamente 

registradas/escritas para a posteridade. Versões formais podem ser eventualmente 

transcritas para artigos e livros textos, mas a expertise reside majoritariamente onde 

é criada, aplicada, compartilhada de forma não verbal. 

Há quatro macros mecanismos para a inovação tecnológica, a saber: (1) 

novas soluções com o uso da engenharia, (2) tecnologias radicalmente novas pela 

invenção, (3) pela alteração das partes constituintes ou pela adição no processo de 

aprimoramento, e (4) pelo surgimento de novos corpos de tecnologias emergentes 

com a transformação das indústrias afetadas. 

A tecnologia evolui no sentido de que cada tecnologia remete a uma linha de 

hereditariedade, uma verdadeira “árvore genealógica”, com todos os seus ramos e 

subespécies ou diferentes subdomínios.  Trata-se de uma forma de evolução 

combinatória, cujo mecanismo subjacente diverge da evolução darwiniana 

(ARTHUR, 2009). 

Neste sentido tecnologias disruptivas são novas espécies que surgem da 

ligação entre uma necessidade e um ou mais efeitos que possam atendê-la. Esta 

ligação é um processo, usualmente longo, que envolve visualizar um conceito, 

encontrar uma combinação de componentes e montagens que viabilizam o conceito. 

Trata-se de um processo recursivo, pois a gênese de um conceito é acompanhada 

de problemas gerados por este, e as soluções e melhorias potenciais trazem 
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subproblemas adicionais. Este processo é recursivo entre problemas e soluções em 

diversos níveis antes de se completar. 

A combinação, que nada mais é que a montagem mental e/ou física de partes 

úteis e funcionalidades para formar uma solução, é o coração da tecnologia, mas 

não é a única força impulsionando a evolução da tecnologia. A outra força 

fundamental é a necessidade, ou seja, a demanda por novas maneiras/formas de 

realizar as tarefas. 

Curiosamente as necessidades derivam mais da própria tecnologia do que 

das necessidades humanas, pois resultam em sua maioria das limitações 

encontradas e problemas gerados pelas próprias tecnologias, que precisam ser 

solucionados por outras tecnologias, de tal forma que a tecnologia segue a 

necessidade e vice-versa. 

 

2.2CONCEITUAÇÕES DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

 Em uma primeira abordagem pode-se assumir que inovação tecnológica é a 

criação implantada, por meio de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação, que permite um aumentoda eficiência de processos produtivos ou introduz 

no mercado um produto novo ou aprimorado (OECD, 2005). 

 Aprofundando a definição, pode-se dizer que inovação tecnológica de 

processos é a adoção de métodos de produção ou logísticos até então inexistentes 

ou significativamente melhorados, como resultado da aplicação de novos 

conhecimentos tecnológicos ou da reengenharia de processos existentes.  

 A inovação de processos usualmente envolve mudanças nos equipamentos 

ou na linha de produção ou na organização da produção, ou ainda uma combinação 

destes.  

 Neste caso o objeto da inovação tecnológica, portanto, é produzir ou entregar 

produtos tecnologicamente novos ou aprimorados, o que não pode ser realizado 

com os métodos produtivos anteriormente adotados.  

 Outra hipótese de aplicabilidade da inovação de processos é a busca por 

incrementar a produção ou eficiência na entrega de produtos existentes. Um 

corolário da inovação tecnológica de processos é que novos produtos requerem 

novos modos, arranjos e técnicas de fabricação. 
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 Já a inovação de produtos tecnológicos pode também assumir duas feições, 

sendo uma delas a criação de produtos cujas características tecnológicas ou usos 

pretendidos representem uma ruptura em relação àqueles produzidos anteriormente.  

 As inovações necessárias neste caso podem envolver tecnologias 

radicalmente novas ou ainda basear-se na combinação de tecnologias existentes, 

mas em novos e inusitados usos, e da aplicação de novos conhecimentos. 

 A segunda forma de inovação de produtos é o aprimoramento tecnológico, ou 

seja, produtos anteriormente existentes cujos desempenhos tenham sido 

significativamente melhorados por alguma inovação tecnológica funcional. Um 

produto pode ser aprimorado, em termos de desempenho ou custo, ou ambos, 

através de componentes ou materiais de melhor desempenho. Um produto 

composto por vários subsistemas pode ser aprimorado através de modificações em 

um ou mais de seus subsistemas. 

 A inovação de processos e produtos assume duas formas principais, a saber: 

(1) inovação incremental e a (2) inovação disruptiva ou radical. 

 A inovação incremental caracteriza-se por melhorias incrementais em 

produtos ou em linhas de produção, manifesta-se em pequenas melhorias nos 

benefícios percebidos pelos consumidorese não altera de forma expressiva o modo 

como o produto é consumido ou o modelo de negócio. 

 De forma diversa, a inovação disruptiva ou radical produz uma mudança 

revolucionária na maneira em que o produto ou serviço é utilizado ou 

comercializado. Trata-se de um novo paradigma para o segmento de mercado 

impactado, que determina uma transformação fundamental nos modelos de 

negócios. 

 Adotou-se para fins de delimitação do escopo deste trabalho tecnologia 

disruptiva como: 

 

Inovações originais e descontinuas que 

resultam em mudanças significativas e 

irreversíveis e são baseadas em 

fenômenos físicos, químicos e biológicos 

novos, sub-explorados ou inexplorados, 

que permitem melhorias de ordens de 

magnitude no desempenho de produtos e 
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serviços existentes e/ou a criação de 

produtos e serviços inteiramente novos. 

Tecnologias disruptivas implicam no 

desenvolvimento de novas plataformas 

tecnológicas com aplicações em um 

universo diverso de produtos, serviços e 

mercados. Muitas das aplicações não são 

sequer vislumbradas no momento da 

inovação original (SHARP et al., 2010). 

 

 Esta definição funda-se e engloba uma gama de outros termos utilizados, 

usualmente de forma intercambiável, na literatura sobre gestão da inovação de alta 

tecnologia, como por exemplo: tecnologia radical (RICE et al., 2002), inovação 

radical (ETTLIE; BRIDGES; O‟KEEFE, 1984; UTTERBACK, 1996; GROVER; 

PURVIS; SEGARS, 2007), inovação arquitetônica (ABERNATHY; CLARK, 1985), 

tecnologia disruptiva (CHRISTENSEN; JOHNSON; RIGBY, 2002; KASSICIEH et al., 

2002; MINSHALL; SELDON; PROBERT, 2007), mudança técnica não incremental 

(FREEMAN; SOETE, 1997; NEMET, 2009), tecnologias emergentes (ADNER; 

LEVINTHAL, 2002), tecnologia genérica (MAINE; GARNSEY, 2006) e inovação 

revolucionária (KRESSEL; LENTO, 2007). 

 Linton (2009) traz uma visão geral dos termos comumente utilizados na 

literatura sobre inovação. 

 Apesar das diferenças entre estes termos diversos, em particular no tempo e 

circunstâncias de seu uso, o propósito deste breve sobrevôo panorâmico não é 

discutir o mérito ou contribuição de cada autor, mas ressaltar as idéias e temas 

consistentes entre todos estes termos. 

 Mudança irreversível, novos fenômenos e potencial para criação industrial 

nova ou radical são englobados pela maioria desses termos. Neste sentido a 

definição utilizada nesta pesquisa oferece cobertura adequada destes temas. 

 No caso da comercialização de tecnologias disruptivas baseadas em ciência 

básica, há uma camada adicional de complexidade no processo de comercialização. 

A vasta maioria das tecnologias tem suas raízes na ciência de alguma forma e em 

algum momento. É, portanto importante distinguir o significado de inovação baseada 

em ciência básica. 
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 A inovação baseada em ciência básica remete ao desenvolvimento de novas 

tecnologias de mercado baseadas em novas descobertas científicas. A 

complexidade deste processo deriva de uma série de “desconhecidos” como, por 

exemplo, como e quando estas descobertas se tornarão aplicações é desconhecido 

(PAVITT, 1991), assim também como estas mudarão a composição e a 

competitividade industrial (TIJSSEN, 2002), e quem irá se beneficiar da eventual 

resultante criação de riqueza (KASSICIEH et al., 2000).  

 As funções e vantagens de novas aplicações baseadas em ciência não são 

familiares aos potencias clientes (FREEMAN; SOETE, 1997). Opinião do mercado 

nos primeiros estágios da comercialização de inovações baseadas em ciência 

geralmente não está disponível para guiar o processo de comercialização da mesma 

forma que em outros segmentos de desenvolvimento de novos produtos e serviços.  

 

2.3 ESTADO DA ARTE E REVISÃO DA LITERATURA 

 

 A transformação de ciência básica em inovação é considerada um dos 

motores do crescimento econômico. Esta visão é baseada em uma combinação da 

experiência recente dos Estados Unidos no desenvolvimento e comercialização de 

tecnologia (HUGHES, 1998; CHANDLER, 2001; KRESSEL; LENTO, 2007), e 

evidencias de lucros expressivos resultantes da comercialização bem sucedida de 

inovações tecnológicas descontínuas (MAINE; GARNSEY, 2006). A comercialização 

bem sucedida de tecnologias inovadoras baseadas em ciência básica também pode 

ter impacto significativo na competitividade nacional dos países envolvidos.  

 A proeza econômica dos Estados Unidos tem sido atribuída a seu sucesso no 

desenvolvimento de uma indústria de alta tecnologia nas últimas cinco décadas do 

século vinte (NELSON, 1990). 

 Nelson (1990) cita três razões por trás da liderança tecnológica americana, a 

saber:  

 

a) Participação aumentada da educação superior. 

b) Aumento da pesquisa científica nas universidades, com suporte de 

organizações que administram subvenções públicas.Como exemplo pode-

se citar a Fundação Nacional de Ciências (National Science Foundation), o 

Instituto Nacional de Saúde (NationalInstitutesof Health), também o 
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financiamento de larga escala por departamentosgovernamentais, em 

particular o Departamento de Defesa (Departamentof defense – DoD), a 

Comissão de Energia Atômica (Atomic Energy Commission) e a NASA. 

c) O aumento do P&D corporativo. O P&D corporativo nos Estados Unidos 

também tem suporte do DoD e da NASA, mas em meados da década de 

1960, 50% do P&D corporativo tinha financiamento privado (NELSON, 

1990). 

 

 Tecnologias inovadoras podem desenvolver-se a partir de caminhos diversos, 

e esta simples constatação implica em que eventualmente os maiores benefícios 

sejam os menos antecipados e só venham à tona muitos anos mais tarde (TIJSSEN, 

2002, p.509). O sucesso na comercialização de tecnologia resultante de ciência 

básica pode ser incidental e emergir de atividades em grande parte 

inconsequenciais e simplórias, no momento em que são executadas, por um variado 

número de atores nos estágios iniciais da evolução da tecnologia; atividades 

executadas quando o resultado final e quaisquer indústrias lucrativas resultantes 

estão distantes no tempo.  

 A compreensão plena da comercialização de inovações tecnológicas, em 

particular o processo decisório envolvido para empresas e outras organizações 

sobre onde e em quais situações tecnologia resultante de ciência básica é 

comercializada, e o progresso desde a ciência básica até a aplicação tecnológica, é 

critica para informar tomadas de decisão futuras. 

 O caminho para a comercialização de tecnologia inovadora advinda de 

ciência básica inclui três áreas, a saber: (1) ciência básica, (2) desenvolvimento de 

tecnologia e aplicações, denominado ambiente pré-comercial e (3) inovação em si, 

ou seja, o ambiente de comercialização dos produtos e serviços. Os pontos de 

transição entre estas três áreas de atividade provêem as mais ilustrativas unidades 

de análise do movimento da inovação da ciência básica para a tecnologia e suas 

aplicações, e, posteriormente, da tecnologia para a inovação e mercado; conforme 

ilustrado na figura 1. 
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Figura 1 – Fluxo da Inovação Tecnológica 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

 A figura mostra o caminhar desde a ciência básica até a inovação. Este 

evolver é interceptado por um período de desenvolvimento pré-comercial, sendo as 

zonas de interface (setas da figura) momentos cruciais quando a ciência básica 

transmuta-se em tecnologia aplicada em uma ou mais aplicações práticas e, 

posteriormente, quando a tecnologia torna-se um produto ou serviço vendável e com 

apelo comercial.  

 Este ambiente pré-comercial é, portanto, a junção crítica na compreensão e 

equacionamento do desenvolvimento de tecnologias inovadoras. 

 Adner e Levinthal (2002) utilizam-se da analogia com “eventos de especiação” 

conforme utilizado na biologia evolucionária para explicar este relacionamento do 

tipo para-inicia (stop-start) na comercialização de tecnologias inovadoras. Eles 

definem eventos de especiação como a separação de uma população em evolução 

da população antecedente, que por sua vez permite que populações subseqüentes 

sigam caminhos evolutivos divergentes. Eles enfatizam que a evolução tecnológica 

pode ser um processo rápido, com a nova tecnologia rapidamente ligada a 

aplicações (e demanda por aplicações), ou um processo longo e lento. 

 Os dois pontos de transição podem ocorrer em locais (geograficamente) e 

tempos diferentes (por vezes há o interregno de décadas entre a transição desde a 

ciência básica ao desenvolvimento de tecnologia e finalmente a inovação de 

mercado) para cada aplicação. Cada uma destas transições requer diferentes 

conjuntos de tomada de decisão e atores. A transferência para o ambiente comercial 

é pesadamente dependente de disponibilidade de recursos (de conhecimento, 

financeiro, organizacional, de marketing, etc), e o progresso de outras soluções 

tecnológicas sendo comercializadas ou desenvolvidas simultaneamente.  

 Estes pontos de transição são independentes um do outro, portanto, só 

porque se desenvolveu tecnologia a partir da ciência básica, ou seja, ocorreu a 

transição para o ambiente pré-comercial, não implica necessariamente que a 

transição para o ambiente comercial de mercado ocorrerá. 

 
Ciência 

básica 

 
Desenvolvimento de 

Tecnologia (pré-

comercial) 

 
Inovação 

Tecnológica 

(comercial) 
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2.3.1CIENCIA BÁSICA 

 

 Pode-se conceituar ciência básica como a pesquisa científica resultante da 

curiosidade e inventividade humana na busca da gnosiologia profunda do ser e das 

coisas. Trata-se da pesquisa básica exploratória e teórica racional. Trata-se da 

compreensão e apreensão de fenômenos naturais e sociais. 

 Dentre as inovações, aquelas baseadas em conhecimento, científico, técnico 

ou social, assumem especial relevância, e em geral tem proeminência sobre outras, 

e tendem a concentrar a publicidade e os recursos. 

 Inovações baseadas em conhecimento se diferenciam das demais no tempo 

de desenvolvimento, na taxa de sucesso, na sua previsibilidade e no desafio que 

representam para os empreendedores, pois usualmente tem longas linhas de tempo 

entre a apreensão do fenômeno, a emergência do novo conhecimento e sua 

aplicação prática. Posteriormente demanda-se um longo período de maturação 

antes das novas tecnologias resultantes se tornarem produtos e serviços 

comercializáveis, ou seja, que o ciclo da inovação se complete. 

 Numa aproximação grosseira o tempo de maturação é de aproximadamente 

50 anos, conforme os estudos de caso apresentados posteriormente neste trabalho 

irão exemplificar. 

 A análise do evolver histórico das descobertas científicas resultantes de 

ciência básica faz surgir alguns pontos recorrentes que serão objeto dos tópicos 

seguintes. 

 

2.3.1.1 NATUREZA CUMULATIVA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

 Ao analisarmos os históricos de todos os desenvolvimentos tecnológicos, 

podemos traçar sua linhagem para trás no tempo por muitos anos, e por vezes 

séculos para descobertas científicas desenvolvidas muito outrora.  

 Para ilustrar este ponto pode-se citar o caso dos cristais líquidos, que foram 

descobertos em 1888, o efeito fotovoltaico descoberto em 1839, e o efeito magneto 

resistivo (por trás do magnetorresistência gigante) e o efeito piezo resistivo em 

metais (base de funcionamento dos MEMS – micro sistemas eletromecânicos) 

remetem a Lorde Kelvin e William Thomson em 1850. 
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 Esta natureza cumulativa do conhecimento científico traz reflexos para o 

processo de inovação baseado em conhecimento, na medida em que estas 

usualmente demandam um arcabouço multidisciplinar para poderem ser gestadas. 

 Para ilustrar podemos citar o sistema bancário moderno. As bases teóricas do 

banco enquanto empreendimento, ou seja, o uso do capital alheio para gerar riqueza 

e desenvolvimento econômico, foi formulado por pelo Conde de Saint-Simon durante 

o governo de Napoleão.  Mesmo apesar de sua proeminência intelectual e social, 

apenas 30 anos após sua morte, em 1825, que dois de seus discípulos, os irmãos 

Jacob e Isaac Pereire, estabeleceram o primeiro empreendimento bancário, o 

CreditMobilier, e inauguraram o que hoje se denomina capitalismo financeiro. 

 Os Pereire, entretanto, desconheciam o banco comercial moderno, que se 

desenvolveu durante o mesmo período na Inglaterra, e o CreditMobilierfaliu tempos 

depois. Alguns anos depois, o americano J. P. Morgan e o alemão Georg Siemens, 

agruparam as teorias do empreendimento bancário e do banco comercial para criar 

os primeiros bem sucedidos bancos modernos, o J. P. Morgan &Company em Nova 

York e o Deutsche Bank em Berlin. Dez anos após o japonês ShibusawaEiichi 

adaptou o conceito de Siemens a seu país e lançou as fundações da economia 

moderna do Japão. 

  

2.3.1.2 PESQUISA MULTIDISCIPLINAR 

 

 A colaboração entre pessoas de diferentes disciplinas e nações, que 

compartilham os mesmo objetivos e recursos, está se tornando o novo padrão em 

ciência e engenharia. A diversidade nas equipes de pesquisa acelera a inovação; 

talvez porque cientistas de diversas origens e formações vêem os mesmos 

problemas de perspectivas diferentes e, juntos, podem corrigir mutuamente suas 

propensões ocultas. 

 Mas existe certa tensão sob essa crescente unidade e oportunidade. Um país 

dirige suas despesas públicas em pesquisa e educação para refletir suas próprias 

prioridades, mas o conhecimento resultante desses esforços não se limita a 

fronteiras nacionais.  

 Destas constatações surgem questionamentos tais quais: (1) como cada 

nação pode garantir a sustentabilidade e sobrevivência de sua máquina inovadora 

em um mundo sem fronteiras, conectado pela internet, (2) como as nações que 
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devem colaborar umas com as outras concordam em seguir princípios comuns de 

engajamento, padrões de qualidade da produção e livre acesso a resultados e (3) 

quem garante que as nações aderirão a esses acordos. Sem um meio para 

desenvolver princípios de engajamento, a ciência global poderá paralisar. 

 Cientistas que trabalham em equipes internacionais, precisam de padrões de 

ética na prática da pesquisa e outras normas claras sobre como se conduz o 

trabalho. Essas regras incluem mecanismos para julgar o mérito das propostas de 

pesquisa e garantias para que os cientistas possam compartilhar e arquivar os 

resultados de seus estudos, garantindo ao mesmo tempo privacidade, 

confidencialidade e os direitos de propriedade intelectual. Precisa-se de políticas 

claras e de um modelo financeiro sustentável para o livre acesso às publicações e 

aos dadas que envolvem as partes interessadas em universidades, bibliotecas, 

sociedades profissionais e editoras. 

 As agências mundiais de financiamento de pesquisas e os governos 

começaram a abordar essas questões. Em 2012, o Conselho Global de Pesquisa 

(GRC na sigla em inglês), grupo formado pelos chefes de agências de estímulo à 

ciência e engenharia de quase 50 países ao redor do mundo, se reuniu para criar 

princípios comuns para a revisão de mérito. O grupo está desenvolvendo normas 

compartilhadas do ponto de vista das instituições que financiam a pesquisa científica 

e procurando meios para envolver as entidades de pesquisa, especialmente as 

grandes universidades do mundo, nas discussões. 

 Trata-se de um esforço para criar uma estrutura coerente e harmoniosa em 

que acadêmicos possam trabalhar de forma colaborativa e de um passo importante 

para o estabelecimento de uma cultura global de inovação. Educadores e 

pesquisadores precisam gerar um máximo de inovação com os gastos públicos em 

pesquisa; há este dever para com os contribuintes em cada nação.  

 Essa multidisciplinaridade é ainda mais exacerbada nas tecnologias 

disruptivas, que usualmente emergem da interface de diferentes disciplinas e 

campos de conhecimento na forma de times de pesquisa multidisciplinares, ou 

contatos entre cientistas de campos diversos em grandes laboratórios de P&D, ou 

ainda em conferencias especializadas. Os efeitos da multidisciplinaridade são 

evidentes na criação de times formalmente multidisciplinares em projetos de 

pesquisa específicos, e também em contatos informais entre colegas de campos 

diversos lotados nas mesmas instituições. 
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 Até o início dos anos 1950 a P&D geralmente progredia por campos de 

pesquisa ao invés de times interdisciplinares. O projeto Manhattan (denominação 

dada ao esforço concentrado do governo americano em desenvolver e construir as 

primeiras armas nucleares durante a segunda guerra mundial) tem sido referido 

como “a primeira vez que físicos, químicos e engenheiros trabalharam juntos por um 

objetivo comum” (CASTELLANO, 2005, p.9). A pesquisa multidisciplinar não era 

necessariamente o objetivo das organizações envolvidas na comercialização de 

tecnologia baseada em ciência básica, mas antes meramente o resultado de uma 

agenda de pesquisa baseada em problemas a serem resolvidos. 

  

2.3.1.3 O ESPAÇO PARA IDÉIAS E PESQUISAS BASEADAS NA CURIOSIDADE 

 

 Muitas das tecnologias resultam de programas denominados pesquisas de 

“céu azul”, ou seja, pesquisa básica fundamental movida pela curiosidade e espírito 

científico investigativo; recursos humanos e financeiros comprometidos na 

compreensão de certo campo ou fenômeno com potenciais aplicações. 

 Muitas das idéias e conceitos iniciais em tecnologias inovadoras, quando 

sugeridas são consideradas radicais, e a princípio não são o caminho lógico no 

desenvolvimento da ciência básica. 

 Para exemplificar podemos considerar o caso das fibras óticas. Quando o 

potencial das fibras óticas como meio de comunicação foi proposto pela primeira vez 

por Alec Reeves, da STL no Reino Unido, no início dos anos 1960, ele sugeriu que 

freqüências de micro-ondas, que era a tecnologia na fase de desenvolvimento pré-

comercial naquele momento e esperava-se sucederia as freqüências de rádio, 

fossem descartadas completamente e a atenção fosse centrada nas freqüências 

óticas, mesmo apesar da lacuna na taxa de transmissão entre as duas tecnologias 

ser de um fator de 100.000 em favor da transmissão por micro-ondas naquele 

momento (HECHT, 2004). 

 Outro fato que chama a atenção é que descobertas chave que levam a 

avanços na história cumulativa de tecnologias são desproporcionalmente feitas por 

jovens pesquisadores. Pode-se citar Nick Holonyak, da GE, que descobriu o LED 

vermelho em 1962, Lawrence Curtiss, da Universidade do Michigan, que 

desenvolveu o método de revestimento de fibras óticas que atingiu baixos níveis de 

perda.  
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 Ao tempo de suas descobertas estes pesquisadores tinham menos 

credibilidade e reputação dentro de suas organizações que outros pesquisadores 

seniores e já estabelecidos, e tiveram de batalhar com afinco para que suas 

tecnologias propostas fossem seriamente consideradas.  

  

2.3.1.4 AMEAÇAS DOS CICLOS DE NEGÓCIO 

 

 Em face da natureza experimental e especulativa da pesquisa básica 

interdisciplinar, e a impossibilidade de fluxos de caixa imediatos e mesmo de médio 

prazo nos seus estágios iniciais, estes programas são particularmente suscetíveis a 

movimentos do ciclo de negócios. 

 Há diversos exemplos na literatura de programas de pesquisa abandonados 

momentos antes de um avanço importante; que subseqüentemente são 

desenvolvidos por outras organizações. 

 Mais comum é que programas de pesquisa sejam abandonados na fase pré-

comercial de desenvolvimento; onde a pesquisa básica foi concluída, mas trabalho 

adicional de desenvolvimento precisa ser completado e recursos investidos para a 

consecução da realidade comercial plena. Exemplos incluem a RCA recuando do 

desenvolvimento da tecnologia LCD, a ICI recuando do desenvolvimento da 

impressão por jato de tinta industrial, que foi posteriormente desenvolvida pela CCL 

e pela empresa resultante de spin-out, denominada Domino, e a Monsanto e Texas 

Instruments recuando do desenvolvimento adicional da tecnologia LED, devido a 

inabilidade presumida de competir com o desenvolvimento da tecnologia LED 

japonesa. 

 Por óbvio esta compreensão somente é possível com a passagem do tempo e 

o benefício da retrospectiva, mas há também exemplos de empresas que 

escolheram não cortar programas de P&D na fase pré-comercial durante momentos 

econômicos difíceis e em última análise se beneficiaram no longo prazo. 

 O ambiente macroeconômico mais amplo, em especial o preço de 

commodities, como o petróleo, e também o ambiente regulatório são 

impulsionadores significativos para diversas tecnologias inovadoras.  

 O exemplo mais comezinho da influência do preço de commodities em 

tecnologias inovadoras é o caso das células fotovoltaicas e o envolvimento de 

petrolíferas no desenvolvimento da tecnologia terrestre das células fotovoltaicas.  
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 Já como exemplo da influencia do ambiente regulatório, pode-se citar o 

impacto das regulamentações do governo americano sobre os semáforos como 

impulsionador da tecnologia LED e seu desenvolvimento mercadológico. Outro 

exemplo são os regulamentos de segurança veicular como determinante da 

integração de aplicações de sensores MEMS em airbags e sistema de frenagem 

antitravamento (ABS). 

 

2.3.2FASE PRÉ-COMERCIAL – DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA E SUAS 

APLICAÇÕES 

 

 Há um sem numero de fatores que historicamente mostram ser importantes 

em mover a descoberta científica do laboratório para o mercado. Estes incluem 

programas focados de P&D, usualmente patrocinados pelo governo, mas também 

requerendo elementos de investimento privado. Estes programas de P&D operam 

quer diretamente como subvenções ou como contratos governamentais de 

prestação de serviços de P&D e prototipagem de produtos. Estes também 

usualmente incluem a provisão de acesso aos meios de testes e medições 

especializados e a criação de padrões, e também a disponibilidade de primeiros 

clientes não sensíveis a preço, como o complexo militar. 

 

2.3.2.1APLICAÇÕES DE NICHO PARA CLIENTES NÃO SENSÍVEIS A PREÇO 

 

 Um passo chave para a migração da ciência básica até a fase do 

desenvolvimento da tecnologia são as aplicações de nicho para clientes que tolerem 

a tecnologia em uma forma menos refinada e mais crua.  

 Isto é importante para dar ao ambiente pré-comercial foco, mais conhecido 

como ambiente orientado a missão, pois até este ponto, apesar de poder haver 

alguma sobreposição, o processo resume-se a descoberta e invenção. O foco na 

missão na ambiência pré-comercial não significa o fim completo do processo de 

descoberta e invenção, mas antes uma mudança de foco da exploração para a 

extração. Isto demanda tomada de decisão e recursos diferentes. 
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2.3.2.2DESENVOLVIMENTOS COMPLEMENTARES 

 

 O caminho no desenvolvimento de tecnologia de ponta não é apenas 

dependente no sucesso ou fracasso da tecnologia em si, mas também no sucesso 

de outras tecnologias complementares e concorrentes que também estejam em 

desenvolvimento.  

 A tecnologia LCD, por exemplo, não era a única tecnologia de tela plana em 

desenvolvimento na parte final do século vinte. Outras tecnologias incluíam plasma e 

LED. Na verdade as TVs de tela plana de plasma foram as primeiras a obter 

sucesso comercial, apenas para serem rapidamente seguidas pelas LCDs, que 

tinham vantagens em termos de durabilidade nos materiais e reduções de custos 

pela economia de escala, que agora sofre competição da tecnologia LED (orgânico – 

OLED). Apesar de a tecnologia OLED ter vantagens na redução do consumo de 

energia e maior contraste, ainda não atingiu reduções de custo pela economia de 

escala. 

 Há diversos exemplos de tecnologias que acham um caminho para frente na 

fase pré-comercial e comercial pelo avanço de outras tecnologias. O exemplo mais 

óbvio são os lasers e a utilização de fibras óticas como meio de comunicação. 

 

2.3.3FASE OU AMBIENTE COMERCIAL – ESTRATÉGIA CORPORATIVA 

 

 A estratégia corporativa é um fator chave na compreensão da direção que a 

comercialização de tecnologia baseada em ciência básica toma. Na ausência de um 

mercado conhecido, e considerando-se aplicações com funções e vantagens 

desconhecidas e ainda não valoradas pelos clientes, as organizações devem ter 

outras razões estratégicas para persecução do desenvolvimento tecnológico além 

da demanda de mercado. 

 Dai a necessidade de examinar quatro áreas da estratégia corporativa em 

detalhe maior, a saber: (1) a estratégia em relação ao posicionamento de mercado, 

incluindo a estratégia de potencialmente canibalizar um mercado já existente da 

empresa com a nova tecnologia, (2) a estratégia em relação ao acesso a novas 

tecnologias, quer internamente quer externamente, (3) estratégia em termos de 

veículo de comercialização utilizado, start-up, spin-out, unidade corporativa, etc. e, 

finalmente, (4) estratégia em termos do financiamento do desenvolvimento da 
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tecnologia, por subsídio governamental, contratos de P&D, fluxos alternativos de 

receitas, etc. 

 

2.3.3.1POSICIONAMENTO DE MERCADO 

 

 Tecnologias inovadoras são comercializadas em ambientes com pouco ou 

nenhum opinião de mercado. A decisão de entrar num mercado com uma nova 

aplicação baseada em tecnologia inovadora é baseada em razões diversas da 

demanda de mercado presente. Estas razões incluem a crença da empresa, ou de 

indivíduos chave dentro desta, de que a nova aplicação resultará em uma 

oportunidade de mercado significativa. Estes indivíduos são mais do que 

patrocinadores do produto, mas antes são patrocinadores da tecnologia. 

 Um exemplo emblemático era o “doutor Rocket” na Sharp. Doutor Rocket era 

o apelido dado a SasakiTadashi por seus colegas na Sharp. Uma calculadora de 

bolso havia sido produzida pela Texas Instruments em 1967, mas no 

desenvolvimento da estratégia de mercado para a calculadora a Texas Instruments 

focou o mercado especializado dos escritórios. Tadashi percebeu que isto 

subestimou de modo excessivo o mercado para esta aplicação. Sua meta era criar 

uma calculadora que fosse “[...] pequena o suficiente para carregar consigo... que 

pudesse ser prontamente utilizada, não por um balconista, mas por um verdureiro ou 

uma dona de casa.” (JOHNSTONE, 1999, p.42). A meta de Tadashi foi encarada 

com descrença e desdém na indústria e na sua própria empresa, mas mostrou-se 

inspiradora, como o sucesso de mercado da calculadora de bolso LCD da Sharp, e 

calculadoras de bolso de forma geral, mostrariam mais tarde. 

 Outras razões incluem suprimento estratégico e diversificação. A Monsanto 

envolveu-se no desenvolvimento de diodos emissores de luz por conta de seu 

acesso ao fósforo. Petroleiras envolveram-se com a tecnologia fotovoltaica por meio 

de fusões e aquisições, durante a crise do petróleo da década de 1970, e como 

resultado de terem lucros disponíveis para investimento; além de uma suposta 

preocupação em manter o suprimento e segurança energéticos.  
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2.3.3.2APREENSÃO DE CONHECIMENTO 

 

 Outra área da estratégia corporativa é o processo decisório envolvido em 

internalizar novos conhecimentos ou desenvolver capacidade interna em relação à 

tecnologia. Em todos os casos abordados neste trabalho dois tipos de capacidade 

tecnológica são visíveis, a saber, capacidade de descoberta e capacidade de 

desenvolver e fabricar, manufaturar ou construir aplicações. Muitas empresas, 

particularmente nos Estados Unidos na década de 1960, tinham capacidade em um 

número de campos de descoberta, entretanto capacidade de desenvolver aplicações 

e executá-las havia poucas. 

 Há três métodos sobre como apreender conhecimento no ambiente pré-

comercial, a saber: 

  

i) Internalizando novo conhecimento para criar capacidade interna em 

descoberta científica e desenvolvimento. 

ii) Construindo sobre capacidade comercial e de manufatura existente, 

atraindo recursos para desenvolver a capacidade de descoberta 

científica que possa guiar uma direção futura de desenvolvimento. 

iii) Agregando sobre uma capacidade existente de descoberta científica 

pela adição de recursos, por meio de uma empresa formada por spin-

out, para desenvolver a tecnologia. 

 

2.3.3.3VEÍCULO DE COMERCIALIZAÇÃO 

 

 Outra área de estratégia na fase pré-comercial de desenvolvimento relaciona-

se com o vetor ou veículo de comercialização; com isso significando o modo em que 

a tecnologia é incubada no estágio pré-comercial. 

  Exemplos incluem startup, spin-out ou unidades corporativas. A maioria dos 

desenvolvimentos pré-comerciais é incubada em unidades corporativas e em menor 

grau como spin-out.  

 Este é sem dúvida um fator relevante no estágio de desenvolvimento da 

tecnologia, pois na medida em que a tecnologia evolui a incerteza que a cerca se 

reduz, atividades de spin-out e startup tornam-se mais corriqueiras. 
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 O modelo de startup parece ser muito menos utilizado do que o esperado no 

desenvolvimento industrial radical. Isso talvez por conta das tecnologias 

selecionadas neste trabalho e sua concentração em ciência baseada em física com 

maiores barreiras de entrada, devido aos equipamentos e materiais necessários, 

que em outros setores de tecnologia. Há apenas alguns casos de atividade de 

startup nos primórdios das tecnologias objeto deste trabalho. A atividade de startup 

aumenta com a diminuição da incerteza tecnológica.  

 

2.3.4FINANCIAMENTO DE TECNOLOGIA EMERGENTE 

 

 A comercialização de tecnologia apresenta exigentes requisitos de 

financiamento. Os recursos precisam abarcar períodos extensos de P&D, e também 

pesquisa e exploração de mercado e o desenvolvimento do negócio e do modelo de 

negócio. 

 O financiamento a inovação tecnológica ocorre por três vias principais, a 

saber: (1) pelo governo, através de programas de pesquisa e bolsas, (2) pelas 

grandes corporações, através dos seus programas de P&D e (3) e por variadas 

formas de financiamento externo e de capital de risco. 

 Um movimento recente, mas ainda assim pode ser classificado como uma 

quarta categoria é o de pequenas e médias empresas financiando desenvolvimento 

tecnológico por meio da receita obtida de contratos de P&D para outras empresas 

clientes (usualmente grandes empresas). 

 No processo de inovação a maioria das tecnologias irá acessar todas estas 

fontes. Entretanto salta aos olhos que à medida que a tecnologia se desenvolve, e 

aplicações específicas emergem, a composição das fontes de financiamento migra 

do público para o privado.  

 O aspecto de bem comum ou bem público da pesquisa exploratória ou básica, 

guarda um nexo causal com fundos públicos dando suporte mais intenso ao período 

denominado de ciência básica. Entretanto é o financiamento privado que financia a 

maioria dos desenvolvimentos no ambiente comercial. Já o ambiente pré-comercial 

atrai um mistura diversa de recursos públicos e privados.  

 A combinação de fontes de financiamento deixa lacunas de financiamento 

para algumas áreas de desenvolvimento, e uma investigação destas mudanças de 
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composição e o perfil da relação de risco-retorno associada ao processo de 

comercialização merecem um escrutínio aprofundado. 

 O subtópicos seguintes tratarão de alguns dos mecanismos de financiamento 

e seus efeitos no desenvolvimento da tecnologia. 

 

2.3.4.1CONTRATOS DE PESQUISA GOVERNAMENTAIS 

 

 Os contratos de pesquisa governamentais são uma importante fonte de 

desenvolvimento de tecnologia, conforme os estudos de casos subseqüentes 

evidenciam.  

 No caso da tecnologia LCD os contratos foram para aplicações militares em 

dispositivos de visualização em telas; majoritariamente para telas de cabines de 

aeronaves. Já no caso do desenvolvimento das fibras óticas, os contratos 

governamentais resultaram da forte presença ou mesmo do monopólio estatal nas 

telecomunicações em muitos países; havia, entretanto, outros contratos de P&D 

para o desenvolvimento de soluções para uso militar, como os sistemas de 

comunicação de embarcações. 

 O desenvolvimento inicial das células fotovoltaicas foi largamente financiado 

pelo programa espacial nos Estados Unidos, e a necessidade de aplicações em 

geração de energia descentralizada e em regiões remotas em alguns países; como 

a necessidade de fontes de energia para estação de telecomunicações na Austrália 

e faróis costeiros no Japão.  

 Em cada um destes contratos governamentais, as atividades apoiadas são 

geralmente de desenvolvimento das tecnologias, fase pré-comercial, e para 

desenvolvimento de aplicações de nicho, de alto custo e pequeno volume, 

primariamente com fins militares. 

 O uso deste tipo de contrato varia bastante entre os países, conforme a 

importância estratégica e independência pretendida para as forças armadas. Os 

Estados Unidos tem a atividade mais prevalente neste tipo de contrato. 

 

2.3.4.2PESQUISA GOVERNAMENTAL E OUTROS PROGRAMAS 

 

 Muitos governos apóiam o desenvolvimento de tecnologia por programas 

específicos de P&D, que miram o apoio ao desenvolvimento da tecnologia, fase pré-
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comercial, e o desenvolvimento de mercado em torno de um grupo de aplicações. 

 Estes programas provem não apenas apoio para a P&D e subsídios para 

áreas específicas de desenvolvimento tecnológico, conforme a orientação 

estratégica determinada pelo governo, mas também acesso a equipamento 

especializado, fóruns para o estabelecimento de padrões, e em alguns casos até 

mesmo suporte financeiro direto para o estabelecimento de novas indústrias.  

 Contratos públicos provem outro mecanismo para o governo apoiar 

tecnologias revolucionárias no ambiente pré-comercial. Diversos são os casos que 

enfatizam aquisições governamentais de P&D, mas também em muitos casos, de 

maneira mais crucial, agindo como primeiro cliente com bolsos fundos adquirindo as 

primeiras quantidades da tecnologia. Os clientes governamentais geralmente 

incluem os militares, e departamentos de saúde e de energia.  

 

2.3.4.3O FINANCIAMENTO A INOVAÇÃO 

 

 Em razão de sua natureza intangível, as atividades de inovação encontram 

barreiras para serem financiadas pelo mercado, tendo em vista a incerteza inerente 

a empreendimentos dessa natureza e a assimetria de informações entre os agentes, 

que fazem os investidores exigirem prêmios de risco e prazos particulares para esse 

tipo de investimento. 

 Há razões para o baixo nível de investimento em inovação por parte dos 

mercados financeiros, em função de suas características peculiares, que tornam os 

investimentos em PD&I diferente das demais modalidades de investimento (HALL, 

2002). Dentre as características citadas por Hall (2002) está o fato de que 

usualmente mais de 50% dos seus gastos corresponderem a salários de 

profissionais altamente qualificados, que retêm o conhecimento gerado pelas 

pesquisas, e, portanto, a manutenção deste conhecimento depende da capacidade 

das empresas em reter esses profissionais. Outro ponto a ser destacado é o grau de 

incerteza em relação aos resultados do investimento, e a diferença de percepção de 

risco entre empreendedores e investidores.  

A assimetria de informação causa uma diferença entre o custo de capital 

interno e de terceiros, o que acaba por determinar a escolha da modalidade de 

financiamento.  Outro fator ainda é uma potencial divergência entre acionistas e 
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gerentes quanto a estratégias para maximizar o valor das ações, no que diz respeito 

a riscos e resultados de curto e longo prazo. 

 Conforme Carpenter e Petersen (2002a) os investimentos em alta tecnologia 

são particularmente suscetíveis a imperfeições no mercado de capitais, pois os 

retornos de investimentos são incertos, há grande assimetria de informações entre 

empresas e seus potenciais investidores e as operações normalmente possuem 

baixo nível de garantias. Estes autores afirmam que nações com mercados de 

capital de risco e de ações relativamente bem desenvolvidos têm vantagem 

comparativa na produção de bens de alta tecnologia, e que a própria natureza do 

financiamento convencional não é bem adaptada para investimentos de alta 

tecnologia, sujeitos à seleção adversa e risco moral. 

 Uma modalidade de aporte para investimento em inovação é o capital de 

risco.  Nesta modalidade há a participação dos investidores na gestão do projeto, o 

que mitiga o risco financeiro e tecnológico, a sana parcialmente a questão da 

assimetria de informação entre empreendedor e investidor; razão do aumento do 

prêmio de risco e da escassez de recursos para financiamento à inovação. 

 No financiamento com capital de risco o investidor aporta recursos para 

empreendedor em troca de participação no capital da empresa. Essa participação 

pode dar-se por meio da aquisição de ações ou outros ativos, como por exemplo, 

debêntures conversíveis ou não conversíveis, bônus de subscrição, entre outros. O 

alvo desse tipo de investimento são empresas de alto potencial de rentabilidade, 

com o objetivo de obtenção de altos retornos de médio e longo prazo. A operação 

implica no compartilhamento do risco e pressupõe sinergia de expectativas entre 

investidores e tomadores de recursos na operação da empresa. 

 Usualmente os fundos de capital de risco têm um período predeterminado de 

existência. Sua operacionalização inicia-se pela definição dos empreendimentos 

alvo e a projeção do montante envolvido. O próximo passo é a captação de recursos 

de investidores para cobrir o montante necessário. Após esta fase, ocorre a 

estruturação do fundo e o investimento em si. A última fase é a de promoção do 

crescimento das empresas investidas e da avaliação das diferentes possibilidades 

de saída do investidor, como por exemplo, a venda da empresa para outra existente 

no mercado, a emissão de ações, etc. 

 Outra fonte de recursos é o endividamento por empréstimos do setor privado 

e público. Os empréstimos bancários privados são, majoritariamente, de curto prazo 
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e, portanto, inadequados para atividades cujo retorno é de longo prazo e incerto. 

Conforme estudo sobre a importância do financiamento de longo prazo em países 

emergentes, de Caprio Jr. e Demirgüç-Kunt (1998), que avaliou a existência de 

restrições de crédito de longo prazo e o grau de impacto destas no desempenho 

econômico das empresas, o financiamento de longo prazo está associado a 

melhores índices de produtividade, a investimentos e a crescimento. 

 Já quanto à aplicação de recursos públicos à inovação, esta pode dar-se de 

forma direta e/ou indireta, ou seja, por financiamento direto para as empresas via 

agentes e órgãos públicos, ou por meio de subsídios e incentivos fiscais. 

 A forma direta permite maior foco na aplicação dos recursos e maior controle 

dos resultados, pois usualmente exige a apresentação de um projeto. A forma 

indireta por sua vez é extensível a todas as empresas de um dado setor ou cadeia 

produtiva, desde que atendido o enquadramento legal. 

 Uma das possibilidades é o financiamento corporativo, de fontes de receitas 

internas, como fonte de custeio do desenvolvimento da tecnologia e aplicações. Este 

modo de financiamento geralmente só ocorre em empresas grandes em razão da 

usual necessidade de vultosas somas nesta fase. Portanto, que no caso de 

tecnologias a partir da ciência básica a comercialização bem sucedida favorece 

empresas grandes. 

 Em um número de casos, entretanto, mecanismos de financiamento não 

usuais, como por exemplo, clubes financeiros são formados para apoiar o 

desenvolvimento da tecnologia na fase pré-comercial.  

 Empresas que procuram investimento de capital são tipicamente empresas 

pequenas, ricas em ativos intangíveis, tais como tecnologia e conhecimento 

especializado, mas que carece de outras formas de ativos que provejam os meios 

para acessar outras formas de financiamento externo tais como endividamento.  

 Os fundos de capital de risco estão usualmente procurando investir em 

empresas que sejam uma grande oportunidade para lucros extraordinários, e a 

capacidade de dar retorno sobre o investimento, participação acionária que retorna 

ao fundo como dinheiro, dentro de um horizonte de dez anos no máximo. Portanto, 

os fundos de capital de risco tendem a investir apenas em aplicações tecnológicas 

que estejam na fase comercial. 

 Ao examinar os longos períodos que as tecnologias inovadoras passam na 

fase pré-comercial, a atividade limitada de capital de risco nestas tecnologias não é 
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motivo para surpresa. Isto, entretanto, não significa que o capital de risco não tenha 

importância na comercialização da tecnologia. Quando a tecnologia avança em 

ondas de desenvolvimento de aplicações e inovações, estabelecendo-se no 

ambiente comercial, o financiamento por capital de risco torna-se comum. As 

questões relativas à disponibilidade de capital de risco (SHARPE et al. 2009), e 

atividades governamentais que objetivam aumentar o fornecimento de capital de 

risco são bem conhecidas.  

 As atividades governamentais que objetivem aumentar o financiamento por 

capital de risco para empresas iniciantes em tecnologia têm um papel específico e 

limitado na comercialização de tecnologia inovadora baseada em ciência. Isso 

porque, conforme já abordado, o financiamento por capital de risco é um modo 

apropriado de financiamento para o desenvolvimento de tecnologia para um grupo 

restrito de empresas operando nos estágios finais do ciclo de comercialização. 

 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem desde 2010 uma norma para 

investimentos de risco em micro e pequenas empresas, que limita as captações a 

2,4 milhões de reais por ano, o art. 5º, III, § 4° da Instrução CVM 400/2003, versa, in 

verbis: 

 

Art. 5ºSem prejuízo de outras hipóteses que serão 
apreciadas especificamente pela CVM, será 
automaticamente dispensada de registro, sem a 
necessidade de formulação do pedido previsto no 
art. 4º, a oferta pública de distribuição: 
[...] 
III - de valores mobiliários de emissão de 
empresas de pequeno porte e de microempresas, 
assim definidas em lei. 
[...] 
§ 4ºA utilização da dispensa de registro de que 
trata o inciso III do caput para ofertas de valores 
mobiliários de uma mesma emissora está limitada 
a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos 
mil reais) em cada período de 12 (doze) meses. 

 

 

2.3.5O PAPEL DA POLÍTICA PÚBLICA 

 

 Majoritariamente as políticas públicas nas últimas décadas têm objetivado 

encorajar a descoberta de tecnologias disruptivas e acelerar sua comercialização. O 

interesse da política pública em dar suporte a estas atividades tecnológicas é o 
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potencial para desenvolvimento industrial. Novas tecnologias podem crias novas 

indústrias e mesmo revigorar indústrias maduras. Estas novas indústrias podem ter 

efeitos nas receitas de exportação e competitividade internacional e aumentar os 

empregos de alto nível (baseados em conhecimento). 

 A política pública tem um papel a desempenhar em cada passo no caminho 

da inovação. Na ciência básica, fundos públicos é a fonte primária para exploração e 

pesquisa científica básica impulsionada pela curiosidade e espírito científico. Na fase 

pré-comercial instituições públicas (laboratórios de P&D, universidades, etc.) têm um 

papel na pesquisa e desenvolvimento de atividades que dão suporte ao 

desenvolvimento tecnológico continuo. 

 O mecanismo de financiamento utilizado por organizações no ambiente pré-

comercial é mais amplo que os utilizados na arena da pesquisa básica, apesar de 

ainda incluir financiamento às universidades para realizarem pesquisa, e também 

fundos públicos específicos e focados, além de contratos governamentais de P&D 

para o desenvolvimento de tipos específicos de aplicações tecnológicas. 

 De importância fundamental também é o acesso a agências governamentais 

de ciência e equipamentos científicos para teste e medição de novas tecnologias, 

suporte crucial no estabelecimento de normas técnicas e a conseqüente 

credibilidade da tecnologia desenvolvida frente a tecnologias concorrentes. 

 Outra forma de fomento são as compras e contratos governamentais, que 

tornem departamentos de governo em primeiros clientes para novas aplicações 

tecnológicas. 

 As intervenções de políticas públicas têm focado neste ambiente pré-

comercial e atividades que auxiliem na transição da tecnologia para a inovação; do 

ambiente pré-comercial para o ambiente comercial. Este enfoque é evidenciado nas 

últimas décadas, e tem sido realizado de diversas formas incluindo o incentivo às 

universidades para que patenteiem, licenciem e comercializem descobertas 

científicas que surjam como resultado de suas pesquisas.  
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2.4 O SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO 

 

 A inovação é um fenômeno sistêmico em que participam diversas instituições 

e organizações. O conjunto de agentes econômicos que cuidam da criação e 

desenvolvimento de inovações denomina-se Sistema Nacional de Inovação (SNI). 

No Brasil, as diretrizes da política nacional de desenvolvimento científico e 

tecnológico são formuladas pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), 

órgão de assessoramento do Poder Executivo para a formulação e implantação da 

política de ciência e tecnologia (C&T), na qual se insere a política de inovação. 

Os indicadores de ciência, tecnologia e inovação do Brasil nos últimos 30 

anos mostram tendências positivas (MCTI, 2013a). O número de doutores superou 

10 mil em 2008; mais de dez vezes mais que em 1987 (CGEE, 2010). A quantidade 

de publicações, citações e registros de patentes também cresceram. Em 2012, os 

cientistas brasileiros publicaram 49.795 artigos científicos em revistas indexadas no 

Thomson Reuters Science Index, o 14° entre os países que mais produzem artigos 

científicos no mundo, além de 66 mil artigos de circulação internacional 

(THOMPSON REUTERS, 2013). O número de pedidos de proteção intelectual 

cresceu 10,9% em 2012, em relação a 2011 (MCTI, 2013b).  

Desde a década de 1990, passou-se a adotar no Brasil mecanismos de 

fomentoà inovação com foco no setor produtivo. Este direcionamento ocorreu 

concomitante à emergência teórica doconceito de sistema nacional de inovação. 

Este conceito abrangente proposto por Freeman (1987)inclui, em sua forma mais 

ampla, umasérie de subsistemas que se interconectam e são influenciados pelo 

contexto geopolítico,social, político, econômico, cultural e local, ou seja, sistema não 

se limita a umavisão mais estreita que o associaria apenas aos subsistemas de 

produção e inovação e depesquisa, serviços tecnológicos e capacitação (figura 2). 

Aspectos de natureza tipicamente institucionais que envolvem, porexemplo, regras 

formais e informais e incentivos têm sua importância crescentementereconhecida 

nos sistemas de inovação. 

Cassiolato e Lastres (2008, p. 9) afirmam que o conceito de sistema nacional 

de inovação tem sido utilizado como ferramenta analítica, e como um quadro para a 

análise de políticas públicas em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Surge 

então o chamadomodelo sistêmico de inovação, baseado em uma concepção mais 

ampla e complexa dofenômeno da inovação, que considere a influência recíproca e 
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simultânea de fatores organizacionais, institucionaise econômicos nos processos de 

geração, difusão e uso de CT&I. Um modelo mais abrangente que o modelo linear, 

que pressupõe que o processo de inovaçãoocorreria por etapas sucessivas das 

atividades de pesquisa básica e pesquisa aplicada para odesenvolvimento 

experimental e, em seguida, para a produção e comercialização (VIOTTI, 2003). 

Figura 2 – Sistema Nacional Inovação 

 

 
Fonte: Cassiolato e Lastres (2008). 

 

No que diz respeito à inovação, o quaddro1 abaixo, exemplifica o sistema 

atualmente vigente de inovação no Brasil: 
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Quadro 1 – Matriz do Sistema de Inovação no Brasil 

 
FASE: CIÊNCIA TECNOLOGIA INOVAÇÃO 

Objeto: Conhecimento Tecnologia Produto/Serviço 

Tipo Instituição 

Executora: 

Instituições de 

Ensino Superior (IES) 

Institutos de Ciência 

e Tecnologia (ICT) 

Empresas 

Instituição de 

Fomento: 

CAPES 

CNPQ 

FINEP SEBRAE 

BNDES 

Montante de 

Insvestimento: 

Baixo/Médio Alto Médio/Alto 

Risco: Alto Alto Médio 

Instrumento Formal: Projeto de Pesquisa Projeto de 

Desenvolvimento 

Plano de Negócios 

(Business Plan) 

Objetivo Social: Formação Desenvolvimento 

Tecnológico 

Emprego e Renda 

Fonte: Autor 

 
No sistema brasileiro, a ação do governo esta centrada na pesquisa básica e 

nas universidades através deprojetos de pesquisa. O governo é também o principal 

responsável pelo financiamento de projetos de desenvolvimento; não conseguindo 

completar de maneira efetiva o transplante para a inovação.  

O arcabouço jurídico-institucional não permite uma efetiva parceria empresa-

universidade-institutos de ciência e tecnologia e, cria insegurança jurídica quanto 

aos direitos autorais e conseqüente retorno do investimento. Podendo-se citar a 

morosidade na obtenção de patentes e mesmo na impossibilidade de entidade 

privada patentear tecnologia desenvolvida com recursos governamentais.  

 Mesmo apesar destes obstáculos, há diversas instituições de excelência em 

Pesquisa e Inovação no Brasil, que podem servir de referencial para compreender 

os mecanismos determinantes para incrementar a sinergia universidade - mercado.  

 

2.4.1 FINANCIAMENTO A INOVAÇÃO NO BRASIL 
 
 Há diversos programas de PD&I no Brasil, fruto de iniciativas de várias 

instituições públicas, muitas com mais de uma modalidade de apoio. Entretanto 

conforme a Pintec (2003), das firmas industriais que realizaram algum tipo de 

inovação, menos de 19% utilizou alguma forma de apoio governamental, a maior 

parte dos gastos em PD&I destas foram realizados com recursos próprios. Uma das 

possíveis razões seja a falta de conhecimento das opções disponíveis. 
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 Há três principais barreiras à inovação, a saber: riscos econômicos 

excessivos, elevados custos de inovação e escassez de fontes de financiamento 

(LUNA et al, 2014). 

O quadro 2 demonstra que as empresas se financiam preferencialmente por 

meio de recursos próprios, cuja disponibilidade depende primordialmente do fluxo de 

caixa. A limitação natural desta fonte e as oscilações do ciclo de negócios 

restringem sobremaneira o potencial desta fonte. Os dados do quadro 2 também 

demonstram que empresas de porte mínimo obtêm poucos recursos públicos e, à 

medida que crescem, passam a recorrer a uma maior parcela desse tipo de recurso 

e diminuem a dependência em relação a recursos próprios. 

 

Quadro 2 – Fonte de Financiamento segundo faixa de pessoal ocupado. 
 

Porte da empresa 
por faixa de pessoal 

ocupado 

Financiamento das atividades de 
PD&I 

  
Financiamento das demais 

atividades 

Recursos 
Próprios 

Recursos 
privados 

de 
terceiros 

Recursos 
públicos 

  
Recursos 
Próprios 

Recursos 
privados 

de 
terceiros 

Recursos 
públicos 

de 10 a 29 93 6 1  73 16 10 

de 30 a 49 97 0 3  67 15 17 

de 50 a 99 98 1 1  71 12 17 

de 100 a 249 91 2 7  66 21 13 

de 250 a 499 95 0 5  80 7 13 

mais de 500 89 6 5  82 5 13 

Total 90 5 5   78 8 13 

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/ 9472.html> Acesso em: 23 de maio  2007 apud LUNA 
et al. 

 

 No Brasil, a emissão primária de ações é acessível apenas para um conjunto 

restrito de empresas, conforme demonstra o gráfico 1. Geralmente a empresa 

encarrega um intermediário financeiro para colocar esses títulos no mercado. Os 

custos diretos de emissão – registro na bolsa e contratação de firmas especializadas 

– são altos, e há custos indiretos em termos de diluição de capital, que devem ser 

considerados. A análise do gráfico 1 permite a correlação direta entre o desempenho 

econômico do país e o volume de lançamento de ações.  
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Gráfico 1 – Fonte de Financiamento segundo faixa de pessoal ocupado. 

 

Fonte: CVM. Disponível em: < http://www.cvm.gov.br/port/relgest/Relatorio_Anual_CVM_2013.pdf> 
Acesso em: 01 de dez2014. 

 

 Rezende e Nogueira (2003) afirmam que a atividade de venture capital é um 

enigma para o mercado brasileiro, mesmo apesar das ações da Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep) como o programa Inovar, da Associação Brasileira de 

Private Equity e VentureCapital ( ABVCAP) e da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). 

 O setor público criou uma série de incentivos fiscais para a inovação. Pode-se 

citar a Lei do Bem (Lei 11.196/2005) e a Lei de Inovação (Lei 10.973/2004). 

Minúcias e aspectos fiscais e regulatórios da política de inovação são abordados por 

Morais (2007) e Guimarães (2006), abordando inclusive temas como a Lei de 

Inovação, os incentivos fiscais e a origem dos fundos governamentais. 

 O investimento nas fases de ciência básica e desenvolvimento da tecnologia 

e sua aplicações encontram como principal financiador o governo e seus diversos 

programas e agências. Na fase seguinte, já na fase final do desenvolvimento da 

tecnologia ou no início da fase comercial, o capital privado assume preponderância. 

 Usualmente, a lógica dos investimentos em startups segue uma ordem. Os 

primeiros a aplicar numa empresa são os chamados investidores-anjos (geralmente 

empreendedores mais experientes e bem-sucedidos).  
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 Na seqüência aparecem os fundos de capital de risco (venture capital), com 

mais estrutura do que os investidores-anjos. À medida que cresce a startup começa 

a despertar o interesse de fundos de privateequity; com maior poder de 

investimento. Eventualmente, o último passo é o lançamento de ações na bolsa. 

 

2.4.1.1FINANCIAMENTO PÚBLICO À INOVAÇÃO NO BRASIL 
 
 O governo lançou em 2003 a nova política industrial e de comércio exterior e 

suas diretrizes (Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

– PITCE), objetivando aumentar a eficiência econômica, desenvolver e difundir 

tecnologias com maior potencial de indução do nível de atividade e de competição 

no comércio internacional (GOVERNO FEDERAL, 2003).  A PITCE foca o aumento 

da eficiência da estrutura produtiva, da capacidade de inovação das empresas 

brasileiras e das exportações. A tendência atual é formular parcerias com o setor 

privado para aumentar as possibilidades de investimento. 

 O quadro 3 demonstra que, como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), 

tanto os investimentos públicos como os privados diminuíram no período entre 2000 

e 2003.  

 

Quadro 3 – Investimentos nacionais em P&D em relação ao total de P&D e ao PIB – 2000/2003. 

  

Setores   
P&D em R$ milhões    

% em relação 
ao total de P&D 

  
% P&D em 

relação ao PIB  

2000 2003   2000 2003   2000 2003 

  

Dispêndios 
públicos 

 

6.495,30 8.824,80 

 

58,7 58,7 

 

0,55 0,52 

Dispêndios 
Federais 

4.007,60 5.801,30 36,2 38,6 0,34 0,34 

Dispêndios 
Estaduais 

2.487,70 3.023,60 22,5 20,1 0,21 0,18 

Dispêndios 
empresariais 

4.576,60 6.217,30 41,3 41,3 0,39 0,37 

Total   11.071,90 15.042,20 
  

100,0 100,0 
  

0,94 0,88 

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/index.php/content/ view/9472.html> Acesso em: 23 de maio  2007 apud LUNA 
et al. 

 

 A execução da política de P&D e descentralizada, conforme da quadro 4, 

mesmo tendo o MCT um papel central na execução das estratégias de P&D, e 
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sendo o ministério com maior participação no total de investimentos. O Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), que o compõe, são responsáveis por boa parte da 

operação dos recursos. 

 O setor de agricultura, com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), tem importante participação nos investimentos em P&D. 

Também os Ministérios das Comunicações (MC), pelo Fundo para o 

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funtel), da Defesa (MD) e do 

Meio Ambiente (MMA) têm atuação significativa nos investimentos em P&D. 

 A descentralização coloca o desafio de integrar, de forma eficiente e eficaz, 

os diversos participantes do Sistema Nacional de Inovação (SNI), considerando a 

grande diversidade de interlocutores do governo federal com o setor produtivo, e a 

mesma complexidade nas instâncias estaduais. Dentre os partícipes do sistema, 

presentemente destacam-se a FINEP e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Social (BNDES), que são os principais agentes financiadores da inovação. 

 
Quadro 4 – Investimento do governo federal em P&D por órgão – 2000 - 2005. 

  

Órgão   2000   2001   2002   2003   2004   2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Ciência e Tecnologia 1046,8 1349,5 1223,7 1689,5 1686,6 2029,9 

Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento 

577,8 627,0 638,4 705,7 802,2 894,3 

Ministério da Educação 457,4 508,6 541,0 574,0 531,9 679,5 

Ministério da Saúde 267,3 316,3 354,8 407,6 615,4 611,4 

Minsitério da Defesa 95,9 103,5 78,6 80,1 83,7 97,1 

Ministério das Comunicações  57,8 106,3 153,7 105,1 105,4 

Ministério do Meio Ambiente 7,8 10,1 9,9 19,0 23,7 27,1 

Outros 31,3 10,1 14,1 12,6 26,7 24,4 

       

Total (R$ milhões)   2484,3   2983,0   2966,9   3642,0   3875,2   4469,0 

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/index.php/content/ view/9472.html> Acesso em: 23 de maio  2007 apud LUNA 
et al. 
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 A FINEP, por seu lado, apóia as empresas de diversas maneiras, pelo apoio a 

eventos relacionados à ciência e tecnologia (C&T), financiamento de projetos nas 

modalidades reembolsável e não reembolsável, administra o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDTC), que desde 1999 conta com 

recursos de fundos setoriais (exceção do Funtel do Ministério das Comunicações). 

 O financiamento não reembolsável é usualmente direcionado a instituições 

públicas (universidades, centros de pesquisa, etc), ou organizações privadas sem 

fins lucrativos, e tem como objetivo projetos de pesquisa de C&T e inovação e 

voltados para o intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores. Fundos setoriais 

de C&T são uma das fontes de recursos para esta modalidade, sendo que há 16 no 

total, com 14 voltados a setores específicos e 2 transversais, um voltado para a 

interação universidade/empresa e outro destinado a apoiar a melhoria da 

infrestrutura de ICTs. 

 Já os financiamentos reembolsáveis destinam-se a qualquer entidade que 

apresente projeto viável de P&D e que tenha condições econômicas de arcar com as 

contraprestações. Os encargos e carência dependem da natureza do projeto. 

Usualmente os juros são compostos pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) 

acrescidos de margem (spread) de 5% ao ano. Alguns programas propiciam juros 

subsidiados para determinados tipos de projetos. Há também programas de capital 

de risco que disponibilizam apoio financeiro e orientação empresarial. 

 Em face da diversidade de opções e a falta de conhecimento dos empresários 

em relação ao tipo de financiamento mais apropriado à necessidade, a FINEP 

investe na implantação de uma cultura de inovação, com oferta de cursos de 

capacitação em inovação. É comum o empresário resistir em aceitar aporte de 

recursos que resulte na divisão de controle da empresa, mesmo quando esta seria a 

melhor opção para expandir os negócios. 

 Adicionalmente, a correta correlação entre tipos de inovação e fontes de 

financiamento nem sempre é tarefa simples. Há projetos cuja complexidade exige 

múltiplos financiadores conforme a fase em que o projeto esteja. A modalidade de 

financiamento reembolsável ajusta-se melhor às inovações incrementais; que 

demandam menor quantidade de recursos. Já as inovações radicais feitas por 

pequenas empresas, o ideal é capital de risco. Estas relações risco-retorno e tipo 

recurso encontram-se sumarizada no quadro 5. 
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Quadro 5 – Fases de um projeto de inovação e provedores de recursos. 

 

Fases do projeto 
Tipo de 
recurso 

Financiador 

Governo   Bancos   
Fundos 
de VC 

  
Mercado 

de capitais 

Pesquisa 
Não 

reembolsável 
X 

 

 

 

X 

 

 

Desenvolvimento 
Não 

reembolsável 
X  X  

Produção e 
comercialização 

Reembolsável X X   

Expansão Reembolsável  X   

Maturidade Reembolsável   X   X 

Fonte: LUNA et AL 

 
 O BNDES tem financiado a inovação por meio de programas específicos, 

como, por exemplo, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva 

Farmacêutica (Profarma) e o Programa para o Desenvolvimento da Indústria 

Nacional de Software e Serviços Correlatos (Prosoft). No ano de 2006 o BNDES 

revisou as diretrizes operacionais do programa, ampliando o conceito de inovação, 

não mais adstrito a segmentos tecnologicamente sofisticados da indústria.  O 

BNDES aumentou a previsão de recursos do Fundo Tecnológico (Funtec), que apóia 

diretamente a modalidade não reembolsável, para R$ 153 milhões, que se origina no 

lucro do banco (recursos próprios), e não, como se poderia supor no Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT). 

 Complementarmente, o BNDES instituiu dois novos fundos de apoio à 

inovação, o Inovação PD&I e o Inovação Produção, sendo o primeiro para projetos 

focados em PD&I, com juros de 6% ao ano mais taxa de risco de crédito, e o 

segundo apóia projetos que objetivem inovações incrementais e em expansão da 

capacidade de produção, onde o banco cobra TJLP mais taxa de risco de crédito. 

Em ambos há dispensa de garantias reais para as operações abaixo de R$ 10 

milhões, e os prazos são de 2 e de 10 anos, respectivamente. O BNDES destinou o 

total de R$ 1 bilhão dividido igualmente entre os programas. 

Adicionalmente o BNDES também disponibiliza programas de renda variável, 

como o Criatec, que é um fundo de investimento com o objetivo de capitalizar as 

micro e pequenas empresas inovadoras, e provê-las de apoio gerencial apropriado. 
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Este fundo enquadra-se na categoria de capital de risco, para o qual são 

direcionados alguns empreendimentos, especialmente de pequeno porte. 

O BNDES tem dificuldade em enquadrar as demandas nas respectivas linhas 

de inovação, em face do desejo do empresário de encaixar seus projetos de forma 

que atendam os pré-requisitos, pois as linhas são vantajosas em termos de custos 

financeiros. Surge, em diversos casos, um espaço de incerteza de ambos os lados, 

que embaraça a alocação ótima de recursos. 

Tanto no caso da FINEP como no caso do BNDES, a variedade de 

instrumentos indica a necessidade de reforçar e estreitar a comunicação entre 

empresas e agentes financeiros. Nas empresas, por exemplo, são comuns 

profissionais responsáveis por PD&I que desconhecem parte dos atuais incentivos 

governamentais, quiçá todos eles, para a inovação.  

O BNDES atua com foco maior no financiamento reembolsável, pois possui 

limitações para aplicar recursos não reembolsáveis, mas possui uma dificuldade 

para emprestar para startups e greenfields, cujos projetos apresentam risco elevado 

e que possuem garantias reais precárias. Quando atua neste segmente, o faz 

usualmente por meio de seu departamento de renda variável. 

É a FINEP que possui as condições ideais para apoiar, com recursos não 

reembolsáveis mediante fundos setoriais e de capital de risco, por meio do projeto 

Inovar e outras ações correlatas. 

No que concerne as pequenas e médias empresas (PMEs), essas contam 

com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), e de cooperativas de crédito, para viabilizar seus projetos (MORAIS, 

2007).  

Busca-se suprir a capacitação de recursos humanos por recursos de órgãos 

federais como o CNPq e a Capes, e também parcialmente por órgãos estaduais por 

meio das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs). 
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2.5O ESTADO DA INOVAÇÃO E DOS SISTEMAS DE INOVAÇÃO NO MUNDO 

 

 Muitas das tecnologias das tecnologias futuras potencialmente 

transformadoras da sociedade atualmente estão à espera, repletas de promessas, 

mas sem o suporte necessário. Como exemplo se pode citar medicamentos 

personalizados, destinados a pessoas individuais e suas doenças; que algum dia 

poderia aliviar grandes sofrimentos. Mas, o enorme custo e o tempo necessários 

para desenvolver e testar formulações especializadas como essas de acordo com o 

regime regulatório vigente tornam esses investimentos pouco atraentes. 

 Na medida em que os recursos para pesquisas não são suficientes e os 

laboratórios corporativos se concentram no desenvolvimento de produtos em prazos 

previsíveis, fica sem resposta o questionamento quanto a quem vai financiar essas 

tecnologias. 

 De meados até o final do século 20 os grandes laboratórios corporativos 

serviam de ponte entre a pesquisa e o mercado.Há muitos exemplos de tecnologias 

que moldam nossas vidas e que não teriam atingido o estágio de comercialização 

sem o apoio de grandes laboratórios corporativos. 

 Não parece razoável esperar que as atuais empresas, focadas em retornos 

trimestrais, arquem com o ônus dessa empreitada. 

 O afastamento das grandes pesquisas corporativas é uma realidade, tanto 

nos Estados Unidos como em outros países, e encontrar uma oportunidade para 

fazer esta ponte é uma oportunidade a ser explorada. 

 A história é similar na Europa e na Ásia, onde grandes fontes de 

financiamento corporativo para pesquisas translacionais diminuíram ou permaneceu 

estável, principalmente devido às mesmas pressões de curto prazo e da austeridade 

orçamentária resultante dos desdobramentos da crise do subprime iniciada nos 

Estados Unidos em 2007.  

 A ascensão da China e da Índia gerou uma nova dinâmica. Esses países 

poderiam revigorar a pesquisa, mas também podem representar uma ameaça para 

as nações tecnológicas estabelecidas.  

 A China poderia investir bilhões de dólares de capital controlado pelo Estado 

em pesquisas de produtos derivados de estudos básicos realizados nos Estados 

Unidos, na Europa e no Japão e colher os benefícios resultantes como empregos e 

prosperidade econômica. Os direitos de patentes geralmente expiram quando uma 
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dada pesquisa chega ao mercado; consequentemente a China não teria de violar 

quaisquer direitos de propriedade intelectual. 

 De fato, como a comercialização de pesquisa básica gera propriedade 

intelectual por direito próprio, a China poderia acabar exigindo royalties de invenções 

resultantes de pesquisas realizadas em outros países.  

 A estratégia da Índia não é mais animadora. O país efetivamente nacionalizou 

patentes importantes para o benefício de sua indústria de medicamentos genéricos. 

 Há, no entanto, um aspecto positivo quanto à ascensão da China e da Índia. 

Como essas nações têm uma fração crescente dos cientistas do mundo é lógico que 

produzirão mais inovações. Os consumidores de todos os lugares se beneficiarão 

disso. Mesmo se a China se basear em uma pesquisa americana e a converter em 

produtos, ainda seria melhor se ninguém fizesse isso. 

 O Brasil está atrasado nesta corrida, mas há um claro direcionamento 

estratégico do governo federal para assumir papel de relevo no cenário de inovação 

tecnológica. 

 Na ausência de grandes patrocinadores corporativos, os Estados Unidos 

buscamrecalibrar sua abordagem para apoiar a transição da pesquisa no laboratório 

até o mercado. Alguma ponderação entre o princípio da concorrência pelo livre 

mercado e a intervenção estatal, considerando que algumas partes do longo, caro e 

incerto processo de inovação exigem grande apoio dos governos federal, estadual e 

local. 

 A Europa e a Ásia tomaram medidas para criar incentivos para os inovadores. 

A França, China e Japão adotaram créditos tributários baseados em volume de 

pesquisas, que recompensam as empresas pela soma total de suas atividades de 

P&D. Comparativamente, os Estados Unidos concedem créditos fiscais em estágios, 

um método incômodo com que muitas empresas nem se importam. O contínuo 

desenvolvimento da Área de Pesquisa Européia lançada inicialmente em 2000 e 

relançada em 2007, para concentrar os esforços em uma visão compartilhada até 

2020, levou a um aumento de investimentos e cooperação de P&D entre os países 

europeus.  
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2.5.1PANORAMA DO FINANCIAMENTO PÚBLICO À INOVAÇÃO NO MUNDO 
 
 O Estado possui papel variado e dependente do país. Com uma importância 

relativa cadente, continua sendo fonte fundamental de financiamento. Na França, 

Reino Unido, Espanha e Estados Unidos os investimentos em P&D dos orçamentos 

de defesa assumem relevo. No Brasil, Argentina, México, Rússia e Portugal, o 

financiamento público está na casa dos 60% do total. No extremo oposto, o setor 

público em Israel e no Japão responde por 24,4% e 17,7% dos investimentos em 

P&D respectivamente; conforme quadro 6. 

 

Quadro 6 – Distribuição percentual dos dispêndios nacionais em P&D, segundo origem do recurso. 

 

País   Ano   Governo   Empresas 

Alemanha   2003   31,1   66,1 

Argentina  2003  68,9  26,3 

Austrália  2002  44,4  46,4 

Brasil  2004  57,9  39,9 

Canadá  2004  35,4  46,2 

China  2003  29,9  60,1 

Cingapura  2002  41,6  51,6 

Coréia  2003  23,9  74,0 

Espanha  2003  40,1  48,4 

Estados Unidos  2003  31,2  63,1 

França  2002  38,4  52,1 

Israel  2000  24,4  70,1 

Itália  1991  49,6  44,4 

Japão  2003  17,7  74,5 

México  2001  59,1  29,8 

Portugal  2001  61,0  31,5 

Reino Unido  2003  31,3  43,9 

Rússia   2003   59,6   30,8 

Fonte: LUNA et AL 

 

 Em termos absolutos os Estados Unidos lideram os investimentos em P&D, 

com mais de U$ 280 bilhões em 2003. Israel e Japão, com forte financiamento 

privado, têm a maior proporção de investimentos em P&D em relação ao PIB. O 

Brasil investiu 0,83% do PIB em 2004, o que o situa acima do México e da 

Argentina, mas atrás da Rússia, China, Espanha e Itália; conforme quadro 7. 

Para Stiglitz (2003 e 2004), falhas do mercado financeiro nos países em 

desenvolvimento são notórias. Intermediários financeiros sofrem de falta de 

informação, em especial quanto aos pequenos tomadores e para projetos 
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tecnológicos de alto risco. As forças de mercado podem prover algumas soluções, 

mas o governo pode ser demandado a fornecer os recursos necessários em alguns 

casos. 

Como resultado o financiamento público de empresas inovadoras é prática 

corriqueira na maioria dos países desenvolvidos, cuja premissa é a de haver 

insuficiência de capital privado. Lerner (1996) fez um estudo sobre a eficácia do 

programa Small Business InnovationResearch (SBIR). O SBIR é um programa norte-

americano de capital de risco com a aplicação de fundos públicos. Os resultados 

deste programa mostram uma correlação entre o sucesso do empreendimento e a 

localização em regiões onde haja disponibilidade de financiamento privado. Desta 

forma a mera alocação de recursos não equaciona o problema, considerando a 

complementaridade entre os recursos públicos e privados. 

Há muitos programas de capital de risco com recursos públicos. Lerner (2002) 

lista diversas considerações a serem contempladas em programas de capital de 

risco com fundos públicos, dentre as quais se destaca os problemas potenciais com 

as atividades governamentais, como, por exemplo, o risco da cooptação ilícita dos 

representantes das agências públicas de fomento, que pode ser mitigado com a 

dispersão dos tomadores de decisão. Outro exemplo é o viés de selecionar 

empresas com grande potencial de sucesso, reduzindo o risco de fracasso e 

escrutínio decorrente, para as quais a contribuição dos fundos públicos é pequena e 

marginal. 
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Quadro 7 – Dispêndios em P&D de países, sua proporção ao PIB e a renda per capita e por 
pesquisador. 

 

País   Ano   

Dispêndios em P&D 

  

Dispêndios 
em P&D 

em relação 
ao PIB   

Dispêndios 
em P&D 

per capita 

 

Dispêndios 
em P&D por 
pesquisador 

(U$ milhões em PPC) Percentual 
(U$ em 
PPC per 
capita) 

(U$ em PPC 
por 

pesquisador) 

Alemanha   2003   57.065,30   2,55  691,5  215.567,70 

Argentina  2003  1.825,70  0,41  49,6  66.711,00 

Austrália  2002  9.165,10  1,62  463,9  127.980,00 

Brasil  2004  13.494,00  0,83  74,3  158.792,40 

Canadá  2003  18.709,20  1,94  591,5  166.120,04 

China  2003  84.618,30  1,31  65,6  98.152,00 

Cingapura  2003  2.239,00  2,13  520,6  11.815,00 

Coréia  2003  24.379,10  2,64  508,7  161.179,00 

Espanha  2003  11.031,60  1,10  270,3  119.230,00 

Estados Unidos  2003  284.584,30  2,60  977,7  225.640,02 

França  2003  37.514,10  2,19  609,6  201.234,04 

Israel  2003  6.611,20  4,93  986,7  ... 

Itália  2003  17.698,60  1,16  305,2  248.429,00 

Japão  2003  114.009,10  3,15  893,4  168.819,00 

México  2001  3.623,70  0,39  36,2  165.624,00 

Portugal  2002  1.827,10  0,94  176,2  103.080,00 

Reino Unido  2003  33.579,10  1,89  563,8  212.981,00 

Rússia   2003   16.926,40   1,29   118,0   34.722,00 

Fonte: LUNA et AL 
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2.5.2INOVAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS 
 

O sistema nacional de inovação americano é singular. Além de 

descentralizado, conta com a participação de várias agências que competem entre 

si. O orçamento para o departamento de defesa consome a maior parte dos valores 

destinados a projetos tecnológicos, entretanto sempre houve a intenção de que os 

avanços obtidos na seara da defesa fossem aplicados no ambiente privado. Foram 

criadas algumas regulamentações para tratar desta questão, dentre as quais se 

podem destacar: 

 

 Bayle-DoleAct (1980): regulamenta a comercialização dos resultados 

de pesquisas em agências federais. 

 The Federal Technology TransferAct (1986): torna obrigatória a 

transferência de tecnologia originada em laboratórios federais para as 

indústrias, universidades e outras entidades públicas. 

 National Technology TransferCompetitiveness (1989): permite que a 

indústria americana realize P&D em conjunto com laboratórios federais. 

 

 Com a ascensão das economias asiáticas, os Estados Unidos 

redimensionaram e reestruturaram o modelo. O Conselho de Competitividade 

(CouncilonCompetitiveness), órgão que define as diretrizes públicas para inovação, 

revisou toda a estrutura de apoio à inovação, com prioridade na integração dos 

diversos atores do sistema e possíveis ineficiências estruturais. As recomendações 

resultantes desta ampla revisão foram compiladas no relatório 

NationalInnovationInitiativeReport: Thriving in a World ofChallengeandChange, 

publicado em 2004.  

 Entre os diversos programas de apoio tecnológico, destacam-se o Small 

Business InnovationResearch (SBIR) e o Advanced Technology Program (ATP). 

O Programa de Pesquisa de Inovação em Pequenos Negócios (Small 

Business InnovationResearch – SBIR) (SBIR, 2014) oferece contratos com alguma 

agência do governo federal americano para o desenvolvimento de tecnologia. O 

contrato custeia 100 por cento dos custos envolvidos no projeto e é parte do 

processo de compras governamental. Esta atividade de contratação prove uma fonte 

importante de financiamento externo para as Novas Empresas de Alta Tecnologia 
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(new high-technologyfirms – NTBFs), com o programa atribuindo anualmente 

aproximadamente 4.000 contratos com financiamento total de U$ 2 bilhões 

(CONNELL, 2006). 

 O SBIR objetiva estimular a inovação tecnológica no setor privado e reforçar o 

papel das pequenas empresas nas áreas de P&D. O Departamento de Comércio 

reserva uma parcela de seu orçamento para financiar pequenos negócios 

relacionados à pesquisa. O programa divide-se em três fases: 

 

1 - Análise de Viabilidade – trata-se de uma pesquisa prévia que objetiva demonstrar 

a viabilidade da proposta e sua adequação aos objetivos do programa. 

2 – Pesquisa e Desenvolvimento – as empresa aprovadas na fase 1 podem obter 

recursos na fase 2 para aplicação no desenvolvimento do produto em si. Nesta fase 

a empresa precisa apresentar uma proposta detalhada de pesquisa e um plano para 

a comercialização do produto final. 

3 – Comercialização – consiste na comercialização do produto final, e o SBIR não 

fornece recursos nesta fase. 

  

O projeto só pode ser proposto por empresas pequenas e com as seguintes 

características: (1) não ser dominante no setor da proposta, (2) ter sede nos Estados 

Unidos, (3) possuir capital majoritariamente americano e (4) ter menos que 500 

empregados. 

 As propostas devem ser apresentadas ao 

NationalOceanicandAtmosphericAdministration, órgão que determina os setores-

alvo. Propostas que não se enquadram nestes setores ou que sejam tecnologias já 

existentes não são analisadas. 

 Os desembolsos variam conforme a etapa do projeto. Na primeira etapa, são 

de no máximo U$ 75 mil com duração máxima de 6 meses. Na segunda etapa são 

de no máximo U$ 300 mil, com duração máxima de 24 meses. 

 Já o Programa de Tecnologia Avançada (Advanced Technology Program – 

ATP) (ATP, 2014) foi lançado em 1998 sob a administração Clinton com um 

orçamento anual de aproximadamente U$ 430 milhões. O programa era 

administrado pelo Departamento de Comercio e pelo Instituto Nacional de Padrões e 

Tecnologia (DepartmentofCommerceandNationalInstituteof Standards and 

Technology - NIST), nosso equivalente ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria 
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e Comércio Exterior (MDIC) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO), e tinha a meta de apoiar a pesquisa industrial que visasse 

qualificar tecnologias. O ATP era uma parceria público-privada, onde o programa 

fazia concessões de financiamentos competitivos com base na divisão de custos 

para empresas individuais, e concessões de maior vulto para Joint Ventures 

(WESSNER, 2001). O programa foi suspenso sob a administração Bush em 2005 e 

dissolvido em 2007. 

O programa ATP, provia fundos para empresas privadas, para finalidades não 

relacionadas a missões governamentais, e desta forma eram elegíveis todos os tipos 

de empresas e entidades de pesquisa. Entretanto, havia diferenças na alocação de 

recursos próprios, conforme segue: 

 

 Joint-ventures: 50%. 

 Grandes Empresas: 60%. 

 Pequenas e médias empresas: arca com apenas uma parcela dos 

custos indiretos. 

  

 Neste programa o empresário fornecia, inicialmente, informações detalhadas 

que eram submetidas à análise para a verificação do mérito científico e tecnológico 

da proposta. Caso a proposta fosse aprovada o ATP notificava o empresário e 

solicitava informações a respeito do potencial econômico do projeto. Na seqüência 

solicitavam-se o orçamento e o plano de trabalho completo. Com base em todas 

estas informações o ATP decidia se a proposta seria selecionada. 

 Em 2000 os desembolsos do ATP totalizaram U$ 1,65 bilhão para 526 

projetos contemplados. 

  

2.5.3INOVAÇÃO NO JAPÃO 
 
 Os japoneses se miram nos Estados Unidos para definir suas estratégias, 

buscando segmentos em que possam associar a alta tecnologia quedesenvolvem a 

possibilidades de liderança mundial, com foco, entreoutras áreas, em robótica, 

nanotecnologia e materiais compostos.  

 As questões ambientais e ligadas ao envelhecimento da populaçãosão 

também objeto de atenção e recebem tratamento de mercado,ou seja, estimula-se o 
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desenvolvimento de equipamentos com baixoconsumo energético, tratamento de 

efluentes, carros elétricos e bens e serviços voltados especialmente para a 

população idosa, para citar apenas alguns exemplos. 

 Em que pese o conjunto de indicadores positivos e a atenção dedicada há 

décadas aos segmentos intensivos em conhecimento, a economia japonesa busca 

novos caminhos para manter sua competitividade e seu padrão de desenvolvimento. 

 Algumas transformações e desafios observados nosanos mais recentes 

ajudam a entender as mudanças de rumo.O primeiro ponto a ser destacado é o 

cenário pós anos 1990, em que a trajetória de ascensão trilhada desde os anos 

1960 perdeu força e a economia registrou crescimento baixíssimo, deflação, 

aumento do desemprego, envelhecimento da população e redução da natalidade. 

 Um segundo elemento tem a ver com o fato de o país ter passado a enfrentar 

a concorrência direta de empresas sul-coreanas em vários setores que foram ícones 

da pujança industrial japonesa dos anos 1960/1980, como eletrônica de consumo e 

segmentos da microeletrônica, sem contar com a mais recente expansão da China. 

 Além dessas, uma terceira questão problemática é o sistema de inovação. 

Avaliações mostram que, apesar da reconhecida prioridade concedida à ciência e 

tecnologia (C&T) e dos notáveis feitos tecnológicos acumulados pelo país, persistem 

ainda muitos desafios aserem vencidos nessa área – como elevar a eficiência dos 

gastos, uma vez que vários analistas e organismos internacionais constataram que 

os esforços em P&D do Japão são significativos, mas os retornos são baixos em 

termos de inovações quando comparado com os resultados obtidos por outros 

países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). 

 Assim, com a intenção de aumentar o impacto positivo de seus investimentos 

e manter a competitividade de suas empresas no mercado global, o Japão deu início 

a um profundo processo de reestruturação do Estado, elegendo a inovação como o 

centro de suas políticas. Foi estabelecido que fosse preciso melhorar o ambiente de 

inovação, o que implicava dotar o Estado de mais eficiência e maior coordenação 

entre os diversos ministérios e agências, com a adoção de várias medidas, entre as 

quais a criação de um conselho para tratar das questões de C&T no Gabinete do 

Primeiro-Ministro, de planos de C&T que definem as áreas estratégicas e o 

montante a ser investido e da revisão das leis que regem as agências de 

financiamento de P&D e as universidades públicas. 
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 Houve desenvolvimentos significativos nas políticas de inovação japonesas 

desde 1990, fortemente influenciadas por desenvolvimentos análogos nos Estados 

Unidos nos anos 1980. Estes incluíram um aumento significativo no financiamento 

do orçamento em ciência e tecnologia, complementado por uma ampla reforma 

institucional nas universidades nacionais e laboratórios de pesquisa, medidas para 

fortalecer parcerias científicas entre o meio acadêmico e o setor industrial, incluindo 

uma versão japonesa da legislação americana Bayh-DoleAct, e um fortalecimento 

importante da proteção à propriedade intelectual. 

 A razão principal para estas mudanças foi o reconhecimento por parte da 

classe política japonesa de que o Japão precisava fortalecer sua capacidade 

inovadora, como motor do crescimento econômico, visto que a fase de crescimento 

econômico impulsionado pelo alcance das demais potências havia se encerrado. 

 Esta percepção era amplamente engendrada, e a legislação Basic Law on 

Science and Technology, que estabelecia o novo arcabouço político-institucional 

para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, recebeu apoio unânime de todos os 

partidos políticos em 1995. A prioridade política em inovação aumentou na medida 

em que a estagnação da economia japonesa estendeu-se por mais de uma década.

 Ocorreram quatro grandes mudanças nas políticas de ciência e tecnologia. 

Primeiro houve uma forte expansão do apoio governamental no orçamento para 

pesquisa, conforme prescrito nos Planos Básicos em Ciência e Tecnologia, de 

duração quinquenal, com início em 1996; isto mesmo apesar da difícil situação fiscal 

causada pela continua estagnação econômica.  

 Esta expansão no orçamento ajudou a modernizar as instalações de pesquisa 

nas universidades e laboratórios nacionais, que haviam se tornado obsoletos devido 

ao sub-investimento dos anos anteriores. A expansão dos orçamentos também 

permitiu um aumento significativo da pesquisa em quatro áreas prioritárias, a saber, 

(1) ciências da vida, (2) informação e comunicação, (3) meio ambiente e (4) 

nanotecnologia/materiais.  

 Também houve diversas reformas institucionais importantes. A porção de 

financiamento para pesquisa alocado por competição aumentou de forma 

significativa. Aumentou 6 vezes no período entre 1991 e 2005. Talvez mais 

importante, as universidades nacionais e os institutos nacionais de pesquisa tiveram 

sua natureza jurídica transformada para instituições sem fins lucrativos a partir de 

abril de 2004. A principal motivação para esta transformação foi a meta 
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governamental de redução no número total de servidores públicos civis até o final do 

ano fiscal de 2003. O resultado foi o aumento significativo da liberdade de atividade 

pelas universidades japonesas. Considerando que as universidades nacionais 

respondem pela maior parte das pesquisas científicas e tecnológicas no sistema 

universitário japonês, esta alteração tem efeito de longo prazo no aumente da 

flexibilidade e eficiência na alocação de recursos em pesquisa.  

 A parcela de pesquisadores japoneses no número de artigos e nas citações 

destes aumentou de forma significativa nas duas últimas décadas, de menos de 7% 

em 1981 para aproximadamente 10% em 2004, em termos do total de publicações; 

versus 32% para os Estados Unidos). O aumento foi de menos de 6% em 1981 para 

9% em 2004 em termos de citações; versus 48% para os Estados Unidos. (KONDO, 

2006). 

 A importância das universidades reemergiu no panorama de pesquisa 

japonês em anos recentes, e hoje se espera que tenha um papel central na criação 

da fundação para a inovação industrial.  Em ambos os países, Japão e Estados 

Unidos, as universidades são atores primordiais em pesquisa básica, responde por 

62% nos Estados Unidos e 46,5% no Japão. (KONDO, 2006). 

 Os agentes políticos japoneses adotaram um sistema de transferência de 

tecnologia na mantença dos direitos de patente com as universidades, seguindo o 

precedente da lei americana Bayh-DoleAct de 1980. Em particular a versão 

japonesa da lei Bayh-DoleActdenominada The Law ontheSpecialMeasures for 

Revitalizing Industrial Activities, foi aprovada em 1999, e permite a retenção pelos 

donatários das patentes de invenções resultantes de pesquisa com financiamento 

público. Em 1998 foi implantada legislação para promoção da criação de 

organizações de licenciamento de tecnologia. Hoje há organizações responsáveis 

pela transferência de tecnologia em todas as universidades que possuam 

capacidade significativa em ciência e engenharia. Após a alteração de incorporação 

das universidades nacionais em 2004, a maioria delas adotou contratos de trabalho 

contendo cláusula de obrigação de divulgação de invenção para os professores, e a 

transferência de titularidade das invenções para as universidades. Assim como nos 

Estados Unidos, um inventor é proprietário dos direitos de patentes mesmo quando 

empregado de uma entidade, exceto se acordado de modo diverso. No passado 

ocorria que quando um professor fazia uma invenção, os direitos de patente eram 

transferidos para uma empresa privada quando apoiada por uma subvenção de 
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pesquisa, tendo em vista que as universidades não possuíam capacidade 

institucional para aplicar, licenciar e proteger eventuais patentes. (NAGAOKA, 2006). 

 O governo havia encorajado pesquisa colaborativa entre a indústria, 

universidades e laboratórios de pesquisa nacionais, assim como a incubação de 

novos negócios derivados destas colaborações. O governo japonês iniciou por 

ajudar a estabelecer Centros de Pesquisa Colaborativos nas universidades 

nacionais em 1987, e também deu subvenções de pesquisa mirando pesquisas 

conjuntas entre a indústria e a universidade como o ResearchGrants for University-

IndustryCollaborativeResearch no ano fiscal de 1999. Outra ação foi o apoio à 

instituição de Venture Business Laboratories (VBLs) após 1995, de forma a fomentar 

startups. E finalmente o governo relaxou regulação que impedia professores de 

universidades nacionais de servir como membros em conselhos de empresas 

privadas, em especial quando isso ajudava no processo de transferência de 

tecnologia (Law ontheEnhancementof Industrial Technologies de 2000). 

 Após estas mudanças o número de pedidos de patentes nacionais por 

universidades e escritórios de transferência de tecnologia aumentou 

substancialmente, de 641 em 2001 para 8.527 em 2005, estando o número de 

pedidos de patentes nacionais nos mesmos níveis das universidades americanas 

(6.509 em 2002). Adicionalmente, o número de projetos de pesquisas conjuntas 

entre a indústria e as universidades aumentou de menos de 1.500 anualmente em 

1995 para mais de 10.000 em 2005. O número de empresa spin-off resultantes de 

parcerias acadêmico-industriais também aumentou de forma significativa; 179 no 

Japão em 2003 em comparação com 364 nos Estados Unidos em 2002. 

(NAGAOKA, 2006). 

 O Japão possui uma longa história proteção aos direitos de propriedade 

intelectual (intelectual propertyrights - IPRs), sendo a primeira lei de patentes 

instituída em 1885, e sua proteção foi significativamente fortalecida desde o início 

dos anos 1990 (NAGAOKA, 2006). Inicialmente o ímpeto para esta mudança veio do 

acordo Estados Unidos-Japão em 1994 e dos acordos negociados no âmbito da 

criação da Organização Mundial de Comércio em 1995, denominados TRIPs (Trade-

RelatedaspectsofIntellectualPropertyrights). Subsequentemente, alterações 

posteriores tomaram a forma de iniciativas fundamentais de reforma doméstica no 

Japão. Reformas extensivas no Japão nos anos 2000 incluíram a implementação de 

uma série de planos de ação coordenados pelo 
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IntellectualPropertyPolicyHeadquarters liderado pelo primeiro ministro desde 2002, e 

a aprovação da lei básica de propriedade intelectual de 2003 (Basic Law 

onIntellectualProperty), e também o estabelecimento da corte superior de 

propriedade intelectual em 2005 (IntellectualProperty High Court), tendo como 

modelo cortes americanas (U.S. Courtof Appeals ofthe Federal Circuit – CAFC). 

 Também houve uma expansão no escopo patenteável no campo de 

programas de computador. A “patenteabilidade” de software era também uma 

questão significativa nos Estados Unidos, considerando que um algoritmo ou fórmula 

matemática não é passível de patente, até sua resolução no início dos anos 1980 

nos Estados Unidos. Um limitador no Japão era que a lei de patentes define uma 

invenção elegível a ser patenteada como “uma ideia técnica que se utiliza de leis 

naturais”. Refletindo esta qualificação, um programa de computador em si não era 

passível de patenteamento até 1993, exceto se fosse parte de uma invenção 

utilizando hardware. Os programas tornaram-se patenteáveis em 1997, quando 

gravados em uma mídia de arquivamento e leitura. Em 2000 um programa de 

computador por si mesmo tornou-se plenamente patenteável. 

 A suprema corte japonesa afirmou a doutrina dos equivalentes em 1998, ou 

seja, copiar o princípio ou modo de operação descrito é uma violação de patente, 

embora tal cópia seja diversa em forma ou em proporção, julgando, dentre outras 

disposições, que a equivalência deve ser aferida baseada nas tecnologias 

disponíveis ao tempo do ato infracional, e não no momento do pedido de patente. 

Assim, as modificações óbvias dadas às tecnologias disponíveis ao tempo da 

infração são consideradas equivalentes. Após este julgamento, 140 casos 

envolvendo a questão da equivalência foram iniciados de 1998 a 2003, e a 

equivalência foi reconhecida em 15 casos durante este período. (NAGAOKA, 2006). 

 Houve também uma mudança de um sistema de oposição pré-concessão da 

patente para um pós-concessão em 1994. A sistemática pré-concessão permitia a 

qualquer indivíduo opor-se a uma patente antes de sua concessão. Era uma fonte 

de atrasos nos exames de patentes no Japão no início dos anos 1990. A despeito de 

ser um mecanismo para que um terceiro adicionasse informação significativa 

aprioristicamente, também abria a porta para um concorrente declarar sua oposição 

sem mérito substancial. A sistemática pós-concessão foi integrada a julgamentos de 

invalidação após 2004, de forma a prover uma solução definitiva aos conflitos entre 

aqueles que aplicam para obter patentes e seus eventuais oponentes. 
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 O nível de direitos de proteção intelectual no Japão é hoje amplamente 

reconhecido como bastante alto. De acordo com a avaliação do nível de pirataria de 

softwares comerciais pela Aliança de Softwares Comerciais (Business Software 

Alliance), o Japão era o terceiro menor com 25% em 2006, seguindo os Estados 

Unidos, com 21%, e a Nova Zelândia com 22%. O impacto destas políticas na 

inovação, porém, é difícil de perscrutar. O número de pedidos de patentes aumentou 

de forma significativa, o que indica um aumento no valor das patentes, encorajando 

o P&D por empresas japonesas. A forte proteção à propriedade intelectual aumentou 

a competição em P&D entre as empresas e, consequentemente, os investimentos 

em P&D. (NAGAOKA, 2006) 

     

2.5.4INOVAÇÃO NA ALEMANHA 
  

 As normas para inovações tecnológicas na Alemanha são ditadas pelo 

Ministério da educação e Pesquisa (BMBF). Os recursos públicos para PMEs são 

originários do Ministério da Economia e do Trabalho (BMWA). Destacam-se dois 

programas, (1) o ERP Start Fund, programa para capital de risco para PMEs, e o (2) 

ERP InnovationProgramme, que é um financiamento reembolsável também para 

PMEs. Ambos agenciados pelo KfW Banking Group, que é o braço financeiro do 

sistema nacional de inovação alemão. 

 O ERPStart Fund foca seus recursos em empresas pequenas e de base 

tecnológica; para se enquadrar nessa categoria a empresa deve ter, no máximo, 

cinco anos de existência e € 125 milhões de faturamento anual. Os aportes deste 

programa tem um limite de € 3 milhões.  

 Já o ERPInnovationProgramme é um empréstimo para PMEs, que possui 

taxa de juros pré-fixada de 2%, abaixo do valor cobrado pelo mercado. O 

financiamento divide-se em duas etapas. A primeira cobre o desenvolvimento do 

produto, e o projeto pode ser 100% financiado, e o valor máximo é de € 5 milhões. A 

segunda etapa foca na comercialização do produto inovador, e o montante máximo 

são € 2,5 milhões, limitado a de 80% do valor total do projeto.  

 “Numa análise superficial das notícias internacionais, os paradigmas em 

inovação atualmente seriam os Estados Unidos ou a China, mas a verdade é que a 

Alemanha ganha com as mãos nas costas.” (BREZNITZ, 2014) 
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 A Alemanha tem resultados melhores em inovações em áreas diversas como 

sistemas de energia sustentável, biotecnologia molecular, lasers e softwares 

experimentais em engenharia. De fato, como parte de um esforço para aprender da 

Alemanha sobre inovação efetiva, diversos estados americanos tem encorajado a 

sociedade Fraunhofer, um centro de ciências aplicadas alemão, para estabelecer ao 

menos sete filiais nos Estados Unidos. 

 Os Estados Unidos saem-se bem em inovação, pois possui a sistema mais 

sofisticado do mundo no financiamento a ideias radicais, com resultados 

impressionantes como o Google, o Facebook, o Twitter e etc. Mas estudos tem 

demonstrado a inveracidade de que os Estados Unidos sejam os melhores em 

inovação radical. Quando se trata de inovações disruptivas reputa-se a Alemanha 

com a mesma excelência americana. 

 Entretanto a Alemanha se sobressai no que concerne a adaptar invenções 

para a indústria e difundi-las no mercado. Muito da inovação alemã envolve infundir 

produtos antigos com novas ideais e capacidades, ou recombinar elementos de 

setores antigos e estagnados em novos e vibrantes. 

 O estilo de inovação alemã resulta em sua proeza em manufatura. Por 

exemplo, muitos dos produtos chineses, adquiridos aos milhões todos os dias no 

mundo todo, são produzidos por maquinário feito na Alemanha, e as empresas que 

os fabricam estão prosperando. 

 Isso também explica porque a base industrial alemã não foi dizimada como 

quase ocorreu com a americana. A Alemanha é melhor em manter o crescimento do 

emprego e a produtividade. Mesmo com salários e benefícios maiores que os 

americanos, na média em 66%, a manufatura alemã empregou 22% da força de 

trabalho e contribuiu com 21% do PIB em 2010, ou seja, os fabricantes alemães 

estão contribuindo de forma significativa para o crescimento do emprego e a 

expansão do rendimento real de seu país; além de um superávit comercial 

significativo. 

 Já nos Estados Unidos, em contraste, é cada vez menor o contingente 

empregado nos empregos industriais de classe média; exceto por um ressurgimento 

industrial recente baseado no crescimento explosivo da produção do gás de xisto. 

Em 2010, um pouco menos que 11% da força de trabalho americana estava 

empregada na indústria, e esta contribuía com 13% do PIB. 

 Três são os fatores que explicam esta divergencia, a saber: 
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a. A Alemanha entende que a inovação deve resultar em ganhos de 

produtividade que sejam amplamente disseminados, e não 

concentrados em setores de alta tecnologia do momento. Como 

consequência a Alemanha não apenas procura fomentar novas 

indústrias, mas também infundir as indústrias existentes com novas 

ideias e tecnologias. Por exemplo, pode-se citar a quantidade de 

inovações tecnológicas, de design e de comunicação presentes em um 

novo BMW, e quantos dos melhores programadores de software 

alemães vão trabalhar na Mercedes-Benz. Já na abordagem 

americana, devem-se deixar as indústrias antigas morrer ao invés de 

renová-las com novas tecnologias e inovação. Como resultado há 

apenas ilhas de excelência isoladas. Um estudante de PhD americano 

em ciência da computação nunca sequer pensa em uma carreira na 

indústria automotiva, ou qualquer outro campo da manufatura. 

b. A Alemanha tem uma rede de instituições públicas que ajudam as 

empresas a recombinar e melhorar ideias, em outras palavras, 

inovação não acaba com a invenção. Os Institutos Fraunhofer, 

parcialmente apoiados pelo governo, fazem a transição de ideias 

radicais para o mercado de forma inovadora. Eles fecham a lacuna 

entre a pesquisa e a rotina diária de pequenas e médias empresas. Os 

Laboratórios Bell costumavam fazer isso, nos Estados Unidos, para a 

indústria de telecomunicações, mas o Fraunhofer faz isso hoje em uma 

escala muito maior para todo o setor industrial em toda a Alemanha. 

c. A força de trabalho alemã é constantemente treinada, permitindo a 

utilização das inovações mais radicais do modo mais diverso e criativo 

para produzir e melhorar produtos e serviços que clientes queiram 

comprar por preços mais altos. Quando um indivíduo decide, por 

exemplo, adquirir utensílios domésticos ou um veículo com os 

melhores produtos que seu orçamento permita, certamente muitos 

destes seriam de origem alemã, com marcas tais como Miele, Bosch, 

BMW e Audi, por exemplo. O mesmo aplica-se a sistemas, máquinas e 

softwares para diversas aplicações de nicho, onde as empresas 
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alemãs costumam ser lideres mundiais, como meios de medição e 

máquinas especiais. 

 

 A Alemanha ativamente coordena estes fatores, criando um ciclo virtuoso 

entre eles. A Alemanha busca a inovação como forma de emponderar os 

trabalhadores e melhorar sua produtividade, já os Estados Unidos parecem focar em 

tecnologias que reduzam ou eliminem a necessidade de contratar os trabalhadores 

ou reduzir salários. As inovações alemãs criam e sustentam bons empregos por um 

amplo espectro de escolaridade. A inovação americana, por mais das vezes, cria 

empregos em centros de distribuição da Amazon e em lojas da Apple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

2.6 ESTUDOS DE CASO EM INOVAÇÃO DISRUPTIVA 

 

 Este tópico propõe-se investigar a comercialização de tecnologias disruptivas 

desde a ciência básica até sua aplicação em produtos e serviços comercialmente 

viáveis, através de uma metodologia de estudo de caso histórico. A análise histórica 

permite lidar com as longas linhas de tempo envolvidas na comercialização de 

tecnologia. 

 A seleção das tecnologias objeto da presente digressão histórica baseou-se 

no relatório do Cambridge IntegratedKnowledge Center – CIKC, de autoria de 

Sharpe (2009) e, portanto, fundamenta-se nos mesmos critérios indicados neste; o 

que acabou por favorecer tecnologias no campo da física e das ciências dos 

materiais. 

 Selecionaram-se três estudos de caso históricos de desenvolvimento de 

tecnologias disruptivas, a saber: (1) Telas de Cristal Líquido (Liquid Crystal Displays 

– LCD), (2) Fibras Óticas (OpticalFibres), (3) Painéis Solares (Photovoltaics). 

 Os casos acima listados ilustram as mudanças dramáticas que tecnologias 

disruptivas podem causar no panorama industrial e o contexto que circunscreve a 

descoberta e a comercialização destas tecnologias. 

 Uma visão resumida das tecnologias selecionadas é apresentada no quadro 

8. 

A análise dos estudos dos casos propostos divide-se em três partes para 

cada uma das três fases de desenvolvimento das tecnologias, a saber: (1) ciência 

básica, (2) desenvolvimento da tecnologia ou ambiente e/ou fase pré-comercial e (3) 

inovação de mercado ou ambiente e/ou fase comercial. 

 A ciência básica diz respeito basicamente à descoberta, a fase pré-comercial 

ocupa-se com as atividades que revolvem entorno de estabelecer o potencial e as 

limitações da tecnologia, e a fase comercial em concretizar e executar este 

potencial. 

 Conforme os casos demonstram estas fases não podem ser vistas como 

categorias rígidas e estanques, tendo em vista que elementos de cada uma destas 

fases esta presente nas outras e vice-versa. Por exemplo, o processo de descoberta 

esta presente em todas as fases, e o estabelecimento da reputação e do potencial 

da tecnologia ocorre tanto na fase pré-comercial quanto na fase comercial. 
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Quadro 8 – Cases de Inovação Disruptiva 

Fonte: Autor 

   

 Uma abordagem mais cabal de cada uma destas tecnologias e seu evolver 

histórico permite extrair premissas para um modelo de fomento, difusão, 

transferência e comercialização de tecnologias inovadoras. 

 

2.6.1ESTUDO DE CASO 1 – TELAS DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 
 
  

 Os fatos históricos narrados neste tópico são um resumo da narrativa 

produzida em levantamento histórico sobre a tecnologia LCD feito por Sharpe 

(2009). 

 Os cristais líquidos foram descobertos em 1888, mas foram conectados a 

telas apenas no início dos anos 1960. As primeiras aplicações incluíam as 

calculadoras de bolso e relógios com telas digitais. Nos primórdios da tecnologia um 

punhado de startups, fundadas pelos primeiros pioneiros da tecnologia, tiveram 

sucesso limitado e duraram apenas alguns anos. Aplicações posteriores, incluindo 
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televisores e notebooks, tiveram de aguardar inovações complementares em 

transistores finos de filme e materiais para tornarem-se viáveis. A venda de 

televisores com tecnologia LCD suplantou os com tecnologia anterior, CRT, pela 

primeira vez em 2007. 

 Radio Corporation ofAmerica (RCA) foi a responsável por muitos dos 

primeiros avanços na ciência básica da tecnologia das telas de cristal líquido (LCD). 

Entretanto, a despeito de uma breve incursão pelas aplicações na forma de placas 

de anúncios para pontos de venda, para o que um pequeno programa piloto de 

manufatura foi estabelecido, e uma joint venture de vida curta em telas de cristal 

líquido para relógios digitais com a Timex Corporation, a RCA não teve um papel 

significativo no desenvolvimento da tecnologia ou mesmo em sua comercialização. 

 Uma organização que se provou critica na transição da tecnologia LCD para o 

ambiente comercial foi a empresa japonesa Sharp, pelo desenvolvimento das 

calculadoras digitais com tela LCD. Esta foi a primeira importante aplicação a atingir 

o ambiente comercial após aproximadamente dez anos na fase pré-comercial. A 

Sharp comprometeu vultosos recursos na comercialização da tecnologia. Após 

inicialmente oferecer financiar uma manufatura piloto para calculadoras LCD de 

bolso em conjunto com a RCA, que a RCA não aceitou, e a Sharp estabeleceu o 

programa LCD em 1970.  

 Ela licenciou a tecnologia LCD da RCA por U$ 3 milhões e montou um time 

de pesquisa multidisciplinar para desenvolver um protótipo de trabalho de uma 

calculadora de bolso LCD em 18 meses ao invés do ciclo usual de desenvolvimento 

de produtos na Sharp de três a cinco anos (JOHNSTONE, 1999).  

 O protótipo foi desenvolvido no tempo, e em maio de 1973 a Sharp lançou a 

calculadora de bolso modelo Elsi-Mate-805. O produto foi um sucesso comercial, 

mesmo apesar do alto consumo de energia, que exigia que as baterias fossem 

rapidamente substituídas, baixo contraste de imagem e problemas com a 

degradação dos materiais do cristal líquido.  

 O sucesso deveu-se por não haver, até aquele momento, produto comparável 

no mercado que oferecesse a portabilidade da calculadora. Todos os outros 

modelos disponíveis eram modelos de bancada, e para os clientes a vantagem da 

portabilidade era mais importante que os outros defeitos. 

 No que diz respeito à fabricação, a Sharp adquiriu licenças tecnológicas para 

utilização do modo de espalhamento dinâmico LCD da RCA, e então investiu 
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pesadamente, mais de U$ 200 milhões, para desenvolver a capacidade de 

manufatura em LCD. A RCA tinha muitos recursos para o desenvolvimento científico, 

entretanto não podia pagar nem justificar a implantação de uma manufatura de telas 

de LCD, e isto primariamente porque a RCA não queria canibalizar seu próprio 

mercado altamente lucrativo de monitores com tecnologia CRT. Consequentemente 

RCA recusou adotar uma posição de longo prazo voltada para o novo produto no 

mercado de LCD, mesmo apesar de ter feito muito da pesquisa original. 

 Nem sempre os países pioneiros na tecnologia são os que mantêm a 

liderança na manufatura. Há casos de políticas públicas para fomentar a fabricação 

de determinada tecnologia de tal forma a alterar a balança em favor de nações que 

não foram pioneiras no desenvolvimento da tecnologia. Dois exemplos 

paradigmáticos neste sentido, envolvendo a tecnologia LCD, são da Coreia do Sul e 

de Taiwan.  

 A década de 1990 marcou o inicio das aplicações da tecnologia LCD em telas 

grandes, conhecida como terceira onda das aplicações LCD; as ondas anteriores de 

aplicação da tecnologia foram telas LCD com pequena área, como calculadoras e 

relógios digitais, e telas de matriz ativa, como notebooks e televisores. O Japão 

dominou a indústria nascente de telas grandes, correspondendo a 95% do mercado 

(ASAKAWA, 2007). Já em 2007 o Japão tinha 15% do mercado e nações recém-

chegadas, Coreia do Sul e Taiwan, detinham 40% do mercado cada. 

  A fabricação de telas de cristal líquido por transistor de película fina (thinfilm 

transistor liquidy Crystal display - TFT-LCD) de tamanho grande é desafiadora e 

intensiva em capital; uma planta para TFT-LCD de terceira geração requer U$ 500 

milhões em investimentos iniciais (LINDEN et al., 1998). O mercado de TFT-LCD 

desenvolveu-se rapidamente, com o aumento do tamanho das telas. A intensidade 

do capital requerido tornou os prazos de implantação longos, e as empresas 

envolvidas podiam rapidamente perder vantagem competitiva se os planos de 

investimento e evolução industrial estivessem dessincronizados do mercado. 

 Isso criou uma dinâmica que Mathews (2005) denomina o ciclo do cristal, ou 

seja, um período de sub abastecimento de uma nova geração de um produto, 

seguido por uma rápida expansão e consequente excesso de oferta e desaceleração 

industrial, na medida em que as margens de lucro são comprimidas.  

 A Coreia do Sul e depois Taiwan fizeram entradas bem sucedidas no 

mercado de TFT-LCD durante períodos de desaceleração econômica generalizada e 
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consequente desaquecimento industrial; recessão na Coreia do Sul em 1992 e a 

crise asiática e seus efeitos sobre Taiwan em 1998. Mathews (2005) ressalta que 

nenhuma empresa foi capaz de ser bem sucedida em uma investida no mercado de 

TFT-LCD em momentos de crescimento econômico. Ambos os países também se 

beneficiaram de assistência governamental para competir no mercado de TFT-LCD. 

 As três empresas Coreanas lideres na indústria de telas, a Samsung, a 

Hyundai e a LG, agindo de forma independente do governo, entraram no mercado 

de TFT-LCD nos anos de 1994 a 1995, ao estabelecerem instalações de produção 

com equipamentos e conselhos adquiridos do Japão. A Samsung abriu um 

laboratório de P&D no Japão entre 1993 e 1994, durante a primeira desaceleração 

na produção de TFT-LCD em função do excesso de oferta. O laboratório pode 

contratar engenheiros japoneses desempregados e transferir seus conhecimentos 

teóricos e práticos na construção de plantas de fabricação de segunda geração 

(MATHEWS, 2005). Cada uma das três investiu quantia superior a U$ 800 milhões 

até o final da década de 1990 e ganharam participação de mercado do Japão. 

(LINDEN et al., 1998). 

 O apoio do governo no início era mínimo, adstrito à concessão de subsídio 

para aquisição de terrenos em parques industriais e programas de pesquisa em 

conjunto com o Ministério de Comércio, Indústria e Energia (Ministryof Trade, 

Industryand Energy – MoTIE). Por exemplo, o programa para telas de notebooks em 

1994 no valor de U$ 6,4 milhões. Em 1995 o governo da Coreia do Sul estava 

preocupado com o excesso de confiança em ferramentas de produção japonesas, e 

estabeleceu a Associação de Pesquisa da Indústria Eletrônica de Telas da Coréia 

(Eletronic Display IndustryResearchAssociationofKorea – EDIRAK); um consórcio 

público-privado com uma despesa planejada para cinco anos de U$ 220 milhões. 

 Já em Taiwan, a crise financeira asiática e a desaceleração industrial 

resultante em TFT-LCD da terceira e quarta gerações de fabricação, de 1997 a 

1998, permitiu a entrada das empresas taiwanesas no mercado. Houve tentativas 

anteriores por empresas taiwanesas, em particular a Acer, de entrar no mercado, 

mas as barreiras de entrada eram muito altas. A crise coincidiu com esforços do 

instituto público denominado Instituto de Pesquisa em Tecnologia Industrial 

(Industrial Technology ResearchInstitute – ITRI) para estabelecer capacidade 

industrial na tecnologia TFT-LCD, como complemento à crescente força de Taiwan 

em semicondutores (MATHEWS, 2005).  
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 Um programa governamental de 1992 havia identificado a tecnologia TFT-

LCD, em uma lista com 69 componentes importados naquele momento, que 

poderiam ser fabricados em Taiwan. O programa oferecia incentivos tributários, 

empréstimos subsidiados e subvenções de pesquisa para empresas privadas 

dispostas a iniciar produção local em quaisquer dos 69 componentes identificados. 

 Também o laboratório do ITRI em pesquisa em microeletrônica recebeu 

financiamento, U$ 92 milhões em 1993 por um programa de 4 anos, para contratar 

engenheiros de elite e estabelecer manufaturas piloto, que posteriormente tornaram-

se instalações de produção em larga escala. No caso de Taiwan um aspecto crítico 

do apoio governamental foi o acesso a financiamento para estabelecer as plantas de 

fabricação. Este suporte foi identificado como mais crítico que o suporte da 

transferência de conhecimento (HU, 2008). 

 A desaceleração industrial e a crise financeira fez com que as firmas 

japonesas se interessassem em licenciar sua tecnologia para os taiwaneses, para 

obtenção de receitas e como forma de conter a expansão coreana. Cinco novas 

empresas taiwanesas entraram no mercado, a Acer Display Technology, a Unipac, a 

ChungHwaPicture Tubes, a HannStarr Display e a ChiMeiOptoeletronics, e foram 

seguidas dois anos depois pela Quanta Display e pela InnoluxandToppoly 

(MATHEWS, 2005). A maior parte da produção taiwanesa foi exportada para 

empresas como a Dell e a Compaq (LINDEN et al., 1998). 

  

2.6.2ESTUDO DE CASO 2 – FIBRAS ÓTICAS 
 
 
 Os fatos históricos narrados neste tópico são um resumo da narrativa 

produzida em levantamento histórico sobre a tecnologia de Fibras Ópticas, feito por 

Sharpe (2009). 

 A utilização de fibras transparentes para transmitir luz remonta a era 

Vitoriana. Uma questão chave era a perda de luz, e este problema só foi solucionado 

após o surgimento de fibras revestidas desenvolvidas entre 1950 e 1960. 

 A utilização de fibras óticas como um meio de comunicação foi seriamente 

considerada pela primeira vez em 1966 em um artigo de Kao e Hockman, que 

determinou que a perda luminosa necessitaria ser reduzida a 20dB por quilômetro 

para viabilizar aplicações em comunicações. 
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 Sucessivas ondas de inovação em fibras óticas e tecnologias 

complementares, como por exemplo, o laser, permitiu a emergência da comunicação 

ótica no interstício temporal entre 1960 e 1980.  

 O desenvolvimento de amplificadores de fibra dopado com érbio em 1989, 

pela Universidade de Southampton e pelos laboratórios Bell, permitiu que 

quantidades cada vez maiores de dados fossem transmitidas e acelerou a expansão 

da era da internet. 

 O desenvolvimento das fibras óticas era, na década de 1960, focado nas 

fibras de baixa perda para transmissão ótica, mas pesquisadores envolvidos na 

pesquisa de fibras de baixa perda sabiam que sem uma fonte de sinal óptico estável 

e durável a comunicação óptica seria impossível. 

 O diodo semicondutor laser foi desenvolvido por quatro grupos independentes 

de cientistas simultaneamente entre setembro e outubro de 1962; com o crédito de 

primeiros para um time de pesquisa nos laboratórios da GE. Entretanto, como é o 

caso em muitas tecnologias baseadas em materiais, somente em maio de 1970 um 

protótipo de laser contínuo que pudesse operar em temperatura ambiente foi 

desenvolvido. Este protótipo surgiu um mês antes do anuncio do desenvolvimento 

de fibras de vidro de baixa perda desenvolvidas pela empresa Corning Glass Works. 

Estes dois avanços permitiram aos pesquisadores de fibra ótica a iniciar a 

montagem dos canais de transmissão (fibras) e um sinal de luz (laser semicondutor) 

da comunicação ótica pela primeira vez. 

 Nenhuma das tecnologias era um produto acabado, pois os lasers duravam 

apenas poucas horas e as fibras eram frágeis e propensas a quebrar com mudanças 

de temperatura. Mesmo apesar do potencial da comunicação ótica ter sido reforçado 

ainda havia muita pesquisa e engenharia a serem realizados (HECHT, 2004).  

 Os Laboratórios Bell continuaram a desenvolver lasers, e em 1977 tinham 

lasers com vida útil de um milhão de horas, então viáveis para telecomunicações. O 

mercado alvo da comunicação óptica, a indústria das telecomunicações, demandava 

um alto nível de confiabilidade, segurança e longevidade antes das fibras óticas 

poderem ser consideradas seriamente para a tarefa. O progresso complementar de 

ambas as tecnologias levaram aos testes do primeiro sistema de fibra ótica no final 

da década de 1970 e início da década de 1980. 

 O desenvolvimento das fibras óticas também prove outro exemplo de como 

tecnologias se desenvolvem mesmo num ambiente de outras tecnologias 
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emergentes e complementares. Algumas indústrias como a de telecomunicações 

aeroespacial e militar têm ciclos bem longos de desenvolvimento de produtos e 

inovação. A visão tecnológica prospectiva precisa trabalhar décadas adiantada, e a 

comunicação utilizando frequências em ondas (micro-ondas) e guias de ondas 

milimétricas eram consideradas o próximo passo lógico para as telecomunicações 

em 1950.  

 Guias de onda são tubos longos feitos de materiais condutores de eletricidade 

ou isolantes. Guias de ondas milimétricas são assim denominadas, pois o 

comprimento das ondas guiadas era certo número de milímetros (2 – 5 mm). As 

guias de onda proviam as fronteiras de confinamento para estas ondas, 

direcionando-as para seu destino. 

 A empresa AT&T, sediada nos Estados Unidos, investiu extensivamente no 

desenvolvimento de guias de ondas milimétricas. Simultaneamente no Reino Unido 

o British Post Office, que tinha a responsabilidade pelas disposições de 

telecomunicações, tinha mais de 100 pesquisadores em seu projeto de guia de 

ondas milimétricas (HECHT, 2004). 

 A despeito de sua popularidade guias de ondas milimétricas tinham sérias 

limitações. O sinal degradava se as ondas tivessem que contornar esquinas, 

portanto toda a guia de ondas tinha de ser instalada em linha reta; uma tarefa cara e 

difícil em áreas urbanas. Esta limitação era a preocupação maior dos pesquisadores 

britânicos (HECHT, 2004, p.118). 

 Entretanto os laboratórios Bell da AT&T não foram dissuadidos das guias de 

onda milimétricas, pois a baixa densidade da população americana associada ao 

monopólio das telecomunicações levou a acreditar que os desafios das guias de 

onda milimétricas podiam ser sobrepujados. “[...] Ninguém (na Bell) fingia que isso 

(guias de ondas milimétricas) seria barato ou fácil, mas com regulamentos 

governamentais assegurando um retorno para o investimento, AT&T estava pronta 

para gastar bilhões.” (HECHT, 2004, p.161). 

 A relutância da indústria das telecomunicações (em particular da AT&T) de 

sair das guias de ondas em milímetros a despeito de uma lista crescente de 

inadequações diminuiu o passo do desenvolvimento das fibras óticas como meio de 

comunicação.  

 Entretanto, de outras formas isso ajudou no desenvolvimento das fibras 

óticas, na medida em que as guias de ondas em milímetros eram o padrão contra o 
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qual as fibras óticas deveriam ser comparadas, e também significou que um 

espectro de empresas não associadas com as telecomunicações estariam na lista 

dos vencedores no processo de comercialização; incluindo fabricantes de vidro 

como a empresa Corning, e pequenos operadores de telecomunicações como a MCI 

Sprint nos Estados Unidos. 

 A Corning prove também um exemplo de estratégia quanto a fontes de 

conhecimento. A Corning decidiu estender sua base de conhecimento em 

manufatura para criar capacidade em descoberta também. Nos primeiros dias do 

desenvolvimento das fibras óticas, a Corning era apenas um fabricante de vidros de 

tamanho médio, no norte do estado de Nova York. Ela não possuía os recursos para 

competir em P&D com os Laboratórios Bell no mercado de telecomunicações, 

entretanto vislumbraram-se as fibras óticas como um caminho para expandir a 

capacidade e possivelmente explorar o know-how no uso da especialidade da sílica 

fundida.  

 A sílica era mais difícil de trabalhar do que o vidro tradicional. O vidro 

tradicional derrete e pode ser puxado em fibras na temperatura entre 1200 e 1500 

graus, já a sílica demanda temperaturas bem acima de 2000 graus para amolecer. A 

sílica também possui o menor índice de refração de qualquer vidro (BELL, 1988). 

 Para apoiar o programa de P&D a Corning contatou um grupo de fabricantes 

de cabos. A lógica era que os clientes alvo eram os atuais fornecedores de cabos da 

indústria de telecomunicações, se as fibras óticas fossem emergir como as fibras de 

próxima geração, elas inda assim precisariam ser produzidas como cabos. 

 Um grupo de cinco fabricantes internacionais de cabos incluindo a Pirelli na 

Itália, a Siemens na Alemanha e a BICC no Reino Unido concordaram em apoiar o 

programa pelo pagamento de uma taxa anual.  

 Este pagamento não intitulava quaisquer dos fabricantes de cabos a qualquer 

direito de propriedade intelectual em relação ao projeto de P&D, mas os titularizava 

a serem mantidos atualizados sobre o progresso a ter os primeiros direitos de 

licenciamento e comprar quaisquer cabos resultantes.  

 A decisão da Corning de expandir sua capacidade técnica na fabricação de 

vidros por apoiá-la com uma base em pesquisa básica em fibras óticas permitiu-a 

desenvolver-se e, em última análise, lucrar com a revolução da fibra ótica. 
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2.6.3ESTUDO DE CASO 3 – PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS 
 
 Os fatos históricos narrados neste tópico são um resumo da narrativa 

produzida em levantamento histórico sobre a tecnologia fotovoltaica, feito por SUN 

(2009). 

 Uma célula fotovoltaica é um dispositivo que converte luz solar diretamente 

em eletricidade pela via do efeito fotovoltaico, onde fótons de luz solar liberam 

elétrons ao colidirem com estes e induzem corrente elétrica na célula. 

 As células fotovoltaicas são geralmente classificadas em três gerações. A 

primeira geração utilizava-se um agregado de bolachas de silício poli cristalino, cujo 

desenvolvimento foi estimulado pela era espacial e a necessidade de fontes de 

energia confiáveis para satélites.  

 A segunda geração eram células feitas de um filme delgado formado por 

materiais como telureto de cádmio, seleneto de cobre índio e gálio, silício amorfo ou 

ainda silício micromorfo. Estas células visavam o mercado “terrestre”, e reduções de 

custos em materiais ocorreram a expensas da eficiência de conversão das células. 

 A terceira geração de células de filme fino, ainda em desenvolvimento, 

pretende manter a redução de custos da geração anterior ao mesmo tempo em que 

aumenta a eficiência de conversão através de novos mecanismos (up-conversion e 

tandem conversion), e pela utilização de nano cristais e materiais orgânicos. 

 Clientes não sensíveis a preço foram críticos no movimento das células 

fotovoltaicas da ciência básica para o desenvolvimento da tecnologia. O programa 

espacial americano foi o primeiro e principal cliente para as células fotovoltaicas, e 

as receitas atingidas deste cliente permitiu o desenvolvimento de confiabilidade, 

segurança e reputação para a tecnologia; mesmo a despeito do altíssimo custo de 

produzir energia pelo método fotovoltaico em oposição aos métodos tradicionais de 

geração de energia. 

 O primeiro satélite foi lançado nos Estados Unidos em 1957, iniciando a era 

espacial. Os militares americanos, por intermédio do USSignalsCorps e US Air Force 

Laboratory, iniciaram o trabalho e financiamento na pesquisa e desenvolvimento das 

células fotovoltaicas como módulos de fonte de energia. Isto desencadeou um 

período de pesquisa e desenvolvimento intensos, concentrados primordialmente no 

aumento da eficiência e robustez dos módulos fotovoltaicos, de forma a serem 

capazes de suportar a radiação espacial. A desvantagem anterior da tecnologia 
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fotovoltaica, custos proibitivos em comparação com outras fontes de energia, não 

era mais uma questão relevante no uso espacial devido o custo da unidade de 

energia representar um percentual mínimo do custo das missões. 

 Vanguard I, lançado em março de 1958, foi o primeiro satélite a utilizar como 

fonte de energia células fotovoltaicas. O satélite foi lançado com dois transmissores 

separados, um utilizando bateria e outro solar, utilizando-se de células solares 

fabricadas pela HoffmanEletronics para o 

USArmySignalsResearchandDevelopmentLaboratory. O transmissor operado por 

bateria durou vinte dias. O transmissor baseado em células solares durou até 1964, 

quando se acredita que a circuitaria do transmissor falhou ao invés da célula solar 

(BAILEY; RAFFAELLE; EMERY, 2002).  

 O primeiro satélite comercial utilizando células fotovoltaicas, o Telstar, foi 

lançado em 1962. A confiabilidade, segurança e longevidade provadas das células 

fotovoltaicas significou sua adoção como padrão de fonte de energia para uso 

espacial, e a maioria dos satélites de comunicação e militares tem fonte de energia 

solar desde então (BAILEY; RAFFAELLE; EMERY, 2002). 

 Outro exemplo é a Pacific Solar, uma startup australiana de painéis 

fotovoltaicos, cuja origem remonta a Universityof New South Wales (UNSW) em 

Sidnei, Austrália. O doutor Martin Green, fundador da Pacific Solar, era pesquisador 

na UNSW e interessou-se em geração de energia fotovoltaica quando a Telecom 

Australia começou a equipar seus repetidores de micro-ondas em áreas remotas 

com células fotovoltaicas como fonte de energia. Na década de 1980, Green liderou 

um time da UNSW com foco em melhorar a eficiência de células de silício cristalino 

(PERLIN, 2002). A pesquisa básica foi financiada pelo Concelho de Pesquisa da 

Austrália (AustralianResearchCouncil – ARC) e o desenvolvimento posterior pelo 

Concelho Nacional em Pesquisa, Desenvolvimento e Demonstração de Energia 

(National Energy Reasearch, Development&DemonstrationCouncil – NERDDC) e 

pelo Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento em Energia do estado de Nova Gales 

do Sul (New South WalesState Energy R&D Fund – NSW SERDF). Em 1985, 

usando tecnologia proprietária de contato enterrado (buriedcontact), o grupo de 

Green produziu a célula fotovoltaica mais eficiente do mundo, com eficiência de 

conversão de 20%. A UNSW imediatamente considerou comercializar esta 

tecnologia e estava em negociações para conceder uma licença para a empresa 

Tideland Energy, uma empresa fotovoltaica australiana fundada por Stuart 
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Wenhame Bruce Godfrey, ambos os alunos de Green (WATT, 2003). No mesmo ano 

a petrolífera BP comprou a Tideland Energy com fins de estabelecer a BP Solar 

Australia e adquiriu o direito exclusivo por 20 anos à tecnologia de contato enterrado 

(GREEN, 2007). 

 De 1989 a 1995 o grupo de Green pesquisou e inventou a tecnologia do silício 

cristalino em vidro (crystallinesilicononglass – CSG). Em 1995 Green e Wenham 

abordaram a Pacific Power, uma concessionária em Sidnei, numa tentativa para 

captar investimento para comercialização. A Pacific Power mostrou-se bastante 

interessada, mas demandava exclusividade. Por fim a Pacific Solar estabeleceu-se. 

A Pacific Power investiu A$ 50 milhões por 70% do capital, a UnisearchLimited e o 

braço comercial da UNSW ficaram com os 30% do capital restante, e todas as 

patentes foram transferidas para a Pacific Solar em 1998. 

 De 1995 a 2000 a Pacific Solar focou a maior parte dos seus esforços em um 

programa de desenvolvimento de 5 anos para levar a tecnologia CSG a manufatura 

e produto de mercado. Em 1996 ela também começou a perseguir uma 

oportunidade de curto prazo ao obter financiamento de A$ 5,9 milhões num período 

de 3 anos do Sindicato P&D, um consórcio que consistia de indústrias e agências 

governamentais, para desenvolver um inversor, um dispositivo que liga os módulos 

fotovoltaicos a rede elétrica, que prometia facilitar o processo de instalação de 

sistemas fotovoltaicos nas residências. 

 Nos anos seguintes a Pacific Solar fez avanços constantes na tecnologia 

CSG e integrou o inversor num sistema fotovoltaico de telhado de fácil montagem 

denominado Plug&Power. Em 2000 iniciou-se a venda do sistema Plug&Power 

incorporando o inversor próprio e estrutura de montagem com módulos fotovoltaicos 

adquiridos de terceiros. 

 Para facilitar a mudança de uma empresa orientada a pesquisa para uma 

orientada a comercialização a Pacific Solar ativamente promoveu o sistema 

Plug&Power. Em 2000, para aumentar as vendas e obter financiamento extra, fez-se 

uma parceria com a Eurosolare, a subsidiária de energia solar da petroleira italiana 

ENI, que se tornou a distribuidora do sistema Plug&Power na Europa e adquiriu 

25,6% do capital da Pacific Solar. A Pacific Solar obteve também uma subvenção de 

A$ 500.000 do governo federal australiano o Programa de Comercialização de 

Energias Renováveis (Renewable Energy CommercialisationProgram – RECP) para 

desenvolvimentos adicionais no sistema Plug&Power (SHARPE, 2009). As vendas 
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do sistema Plug&Power cresceram rapidamente atingindo receitas anuais de A$ 1 

milhão em 2002. A Pacific Power também recebeu A$ 1 milhão em subvenções sob 

o programa RECP por ter levado sua tecnologia CSG oa estado de 

manufaturadurante o ano seguinte (SHARPE, 2009). 

 No final de 2002 o maior financiador e investidor na Pacific Solar tornou-se 

uma entidade com o capital integralmente detido pelo governo do Estado da Nova 

Gales do Sul (NSW stategovernment). Em dezembro o governo prometeu aportes 

adicionais de A$ 6,5 milhões para a Pacific Solar para levar adiante a tecnologia 

CSG (ABC, 2004). Entretanto, no início de 2003, mudanças inesperadas nos 

programas de financiamento e apoio governamentais fez a Pacific Solar abandonar 

suas ambições em ralação a tecnologia CSG (FYFE, 2003). Os A$ 6.5 milhões 

prometidos no ano anterior foi desfeita na medida em que o governo federal alterou 

o curso de financiar energias renováveis para investir em tecnologia limpa para o 

carvão em 2003, a política estadual mudou alinhada à política federal.  

 Em junho de 2004 a Pacific Solar vendeu seus ativos físicos e direitos 

mundiais relacionados à tecnologia CSG para uma nova empresa alemã, a CSG 

Solar AG, formada com suporte financeiro de um consórcio de investidores 

europeus. CSG Solar AG formou uma subsidiária australiana, a CSG Solar 

PtyLimited que continuou a operar a linha piloto construída em Sidnei. Após a CSG 

Solar AG foi adquirida pela SUNTECH Power da China. 

 Outro ponto de interesse é o impacto das políticas públicas no 

desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica. Para ilustrar podem-se analisar as 

políticas adotadas, suas motivações e resultados na Austrália e Alemanha. 

 

2.6.3.1 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NA AUSTRÁLIA 

 

 Em 1970 o governo australiano generosamente financiou a Telecom Australia, 

uma agencia quase pública, para que fornecesse a cada cidadão, não importava 

quão remotamente se encontrasse, com serviços de telefonia e televisão 

comparáveis aos desfrutados nos maiores centros urbanos. Devido ao tamanho do 

país e a população esparsa, fontes de energia confiáveis era um problema real. 

Painéis fotovoltaicos tinham vantagens significativas sobre outras fontes de energia 

em termos de manutenção, confiabilidade, segurança e longevidade. Isso levou a 
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uma significativa utilização de painéis fotovoltaicos pela Telecom Australia, e 

essencialmente iniciou a indústria fotovoltaica na Austrália (PERLIN, 2002).  

 A política governamental australiana era inicialmente focada em apoiar 

programas de P&D; particularmente na UNSW. A pesquisa na tecnologia fotovoltaica 

iniciou-se na UNSW em 1981, no Centro Especial de Pesquisa em Microeletrônica, 

posteriormente renomeado para Centro Especial de Pesquisa em Fotovoltaica e hoje 

denominado Centro de Pesquisa Especial em Fotovoltaica de Terceira Geração. No 

total estes centros de pesquisa receberam A$ 24 milhões em financiamento de base, 

além de doações externas. De 1985 a 1995 o governo federal australiano proveu A$ 

25 milhões em financiamento atrelado à tecnologia fotovoltaica, tanto para 

universidades quanto para a indústria, na forma de benefícios fiscais, créditos de 

P&D e subvenções (WATT, 2003). Em 1989 o governo australiano fundou a Centro 

de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos na UNSW (PERLIN, 2002) com um 

investimento multimilionário; o que foi igualado pelo governo estadual da Nova Gales 

do Sul. Mais recentemente o financiamento governamental para a indústria 

fotovoltaica foi reduzido e direcionado a tecnologia de carvão limpo. 

 

2.6.3.2 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NA ALEMANHA 

 

 O apoio governamental na Alemanha a indústria fotovoltaica vem tanto do 

governo federal quanto dos governos locais. Um exemplo de programa local é o do 

estado Saxony-Anhalt, um estado da federação alemã, localizado no leste alemão, e 

amplamente citado como “Vale do Sol”. O estado possui a maior densidade mundial 

da cadeia de fornecimento da tecnologia fotovoltaica, e respondeu por metade das 

células solares produzidas na Alemanha em 2008. Muitas empresas envolvidas com 

a tecnologia foram atraídas para o estado Saxony-Anhalt por um número de fatores 

como: incentivos de investimento de até 50% do gasto de capital, a empresa 

estadual de investimento, denominada IBG, que ativamente prove financiamento de 

capital, a proximidade de fornecedores de equipamentos, o que permite o 

estabelecimento da manufatura e a realização de projetos de forma mais célere, e o 

estado possui diversas instituições de pesquisas, como por exemplo, o Centro 

Fraunhofer para Fotovoltaica de Silício (SHARPE, 2009). 

 Já um exemplo de política pública a nível nacional, inclui o sistema de 

tarifação “Feed in” iniciado em 1991. Este sistema de tarifação é uma estrutura de 
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incentivo criada por legislação governamental onde as concessionárias nacionais ou 

regionais são obrigadas a comprar a eletricidade gerada por fontes renováveis por 

preços superiores ao de mercado. Este sistema tarifário foi introduzido em 1991, 

mas tornou-se significativamente influente apenas em 2000, quando foi modificado 

sob a lei fontes de energia renováveis, onde o valor de compra da energia foi 

elevado acima do preço de varejo, e garantido por 20 anos. O preço para a 

fotovoltaica é particularmente substancial, sendo a maior de todas as fontes 

renováveis e mais de 10 vezes maior do que o valor de mercado da eletricidade. 

Este forte incentivo trouxe uma expansão sem precedentes do mercado alemão para 

a tecnologia, onde a capacidade instalada de geração por fotovoltaica aumentou 40 

vezes, de 62 MW em 2000 para 2405 MW em 2006, fazendo da Alemanha até então 

o maior mercado para a tecnologia fotovoltaica. Para muitas empresas lideres na 

tecnologia fotovoltaica, o mercado alemão é a fonte primária de receitas, apesar do 

aumento da importância da Espanha desde a adoção de um sistema tarifário 

análogo em 2007. 
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2.7 ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO 

 

Análise de Crédito é processo pelo qualum agente concessoravalia a 

capacidade de pagamento de um tomador de crédito, e os riscos inerentes a esta 

operação. Por meio desta análise é possível identificar se o cliente possui 

idoneidade e capacidade financeira para amortizar o principal mais os encargos do 

crédito que pretende contrair. 

Trata-se de uma análise tripartite composta da análise de risco do tomador, 

da análise de sua capacidade de pagamento e, por fim da liquidez e suficiência das 

garantias, conforme figura 3. 

 

Figura 3 – Fluxo de uma análise de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

A ideia é conceder crédito, conforme as expectativas e necessidades do 

solicitante, e dentro de um nível de risco aceitável, a partir de documentação 

apresentada, objetivando o retorno esperado pelo cedente (SCHRICKEL, 2000). O 

objetivo é concluir de forma inequívoca sobre a concessão ou não do crédito ao 

demandante. 

Santos (2006) define seis fases para este processo, a saber: (1) Análise 

Cadastral, (2) Análise de Idoneidade, (3) Análise Financeira, (4) Análise de 

Relacionamento, (5) Análise Patrimonial e (6) Análise de Sensibilidade. 

A análise cadastralconcerne o processo verificação de compatibilidade e 

conformidade dos dados de identificação dos clientes. O sucesso da concessão do 

crédito depende de informações confiáveis a respeito do cliente (BLATT, 1999).  

O Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasilpreconiza que 

as instituições de crédito, micro crédito e bancos tradicionais só devem conceder 

RISCO DE 
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crédito a tomadores se estes possuírem adequadasinformações cadastrais (não 

restritivas).  

A análise de idoneidade consiste no levantamento e análise de informações 

relacionadas à idoneidade do cliente com o mercado de crédito. Esta análise baseia-

se na coleta de informações sobre o solicitante do crédito junto às empresas 

especializadas no gerenciamento de risco de crédito (SANTOS, 2006).Como 

exemplo destas empresas pode-se citar a Serasa, Boa Vista Serviços (SCPC), 

EQUIFAX e SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). 

A análise da idoneidade deve preceder os demais levantamentos, pois caso o 

cliente não possua informações negativas as demais informações poderão ser 

coletadas e analisadas para a análise do risco total. 

Quanto à análise financeira, Blatt (1999) explica que esta é primordial para a 

determinação das forças e fraquezas financeiras do cliente, a partir das informações 

das demonstrações financeiras do mesmo. A análise da renda total do cliente e 

posterior análise de compatibilidade com os créditos pretendidos é uma fase crucial 

no processo de análise dos riscos de crédito. 

Já a análise de relacionamento, baseia-se principalmente nas informações 

extraídas do histórico do relacionamento do cliente com o credor e o mercado de 

crédito. Quando o cliente já é conhecido da instituição de concessão de crédito, é 

possível extrair informações de créditos adquiridos anteriormente, taxas de juros 

aplicadas, frequência de utilização, pontualidade na amortização, dentre outros. 

A análise patrimonial, utilizada para a avaliação das garantias,permite a 

posterior vinculação de um bem que assegure a liquidação do crédito caso o 

tomador não honre suas dívidas. 

Entretanto, cabe ressaltar neste ponto que a concessão do crédito não pode 

estar atrelada ao bem disposto como garantia, pois assim a organização estaria 

comprando um bem que não é de interesse (BLATT, 1999). A finalidade da garantia 

é evitar que fatores imprevisíveis impossibilitem a quitação do crédito adquirido pelo 

solicitante.  

O Banco Central estabelece que as instituições financeiras que trabalham 

com a concessão de crédito devem exigir dos solicitantes garantias suficientes para 

garantir o retorno do capital utilizado na operação, ficando a cargo da instituição de 

concessão de crédito definir quais garantias serão aceitas, bem como a real 

necessidade das mesmas para a realização da operação de crédito.  
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As garantias reais (bens) devem ser corretamente analisadas para se verificar 

a possibilidade de solvência das mesmas, assim como seu valor de mercado real e 

a existência de ações legais que impeçam que sejam utilizadas. 

A análise de sensibilidade é a fase onde o agente de crédito monitora a 

situação macroeconômica a fim de prever situações que poderão aumentar o nível 

de risco da operação. 

Santos (2006) cita como exemplo o monitoramento das taxas de juros. O 

aumento das mesmas pode desencadear a redução do nível de atividade econômica 

ou até levar à recessão, reduzindo a capacidade de geração e retenção de fluxos de 

caixa, comprometendo a capacidade real de pagamento dos compromissos 

financeiros das mesmas. 

 

2.7.1 A METODOLOGIA CREDIT SCORE 
 

A aplicação de modelos de creditscoring e outras ferramentas para análises 

de crédito se iniciaram na década de 1930, em companhias seguradoras (BLATT, 

1999). Porém, seu desenvolvimento em instituições financeiras deu-se a partir da 

década de 1960, porém, apenas após a estabilização da economia brasileira, em 

1994, é que começou a ser difundido no Brasil. 

O termo creditscoring é utilizado para descrever métodos estatísticos 

adotados para classificar candidatos à obtenção de um crédito em grupos de risco. A 

partir do histórico de concessões de crédito efetuadas por uma instituição de crédito 

é possível, através de técnicas estatísticas, identificar as variáveis socioeconômicas 

que influenciam na capacidade do cliente em pagar o crédito, ou seja, na qualidade 

do crédito da pessoa física. 

Assim, o modelo de creditscoring é uma ferramenta para decisões de 

aprovação ou não de pedidos de crédito, obedecendo à hipótese de que o público 

alvo da carteira de crédito, após a implementação do modelo, se mantenha o 

mesmo que no passado recente sobre o qual todo o procedimento estatístico se 

baseia (ZERBINI, 2000). 

A nota ou escore que resultante da equação de creditscoring pode ser 

interpretado como probabilidade de inadimplência, ou seja, o escore pode ser 

utilizado para classificação de créditos como adimplentes ou inadimplentes, bons ou 

maus, desejáveis ou não, de acordo com a pontuação obtida por cada crédito. Esta 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_de_caixa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_de_caixa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_de_caixa
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classificação, por sua vez, pode orientar a decisão do analista em relação à 

concessão ou não do crédito solicitado. 

Assim, a ideia essencial dos modelos de creditscoring é identificar certos 

fatores-chave que influenciam na adimplência ou inadimplência dos clientes, 

permitindo a classificação dos mesmos em grupos distintos e, como consequência, a 

decisão sobre a aceitação ou não do crédito em análise. 

 

2.7.2 A METODOLOGIA BEHAVIOUR SCORE 
 

O behaviorscoring é usado justamente para avaliar a evolução do risco 

dodemandante de crédito. É um instrumento que auxilia o analista ou gerente de 

crédito adecidir o que fazer dependendo da avaliação de risco do cliente. 

Se a análise servir para a concessão de crédito por um determinado período 

detempo, ou seja, para um determinado número de transações realizadas dentro 

desseperíodo de tempo, deve-se acompanhar a situação do tomador para verificar 

senão ocorreram mudanças que estão colocando em risco a recuperação do 

créditoconcedido. 

Uma maneira de monitorar essas alterações é justamente através do 

behaviorscoring. Usa-se um procedimento semelhante àquele adotado para a 

construção do modelo de credit score, mas nesse caso monitora-se a situação do 

cliente paraverificar se as suas condições de crédito precisam ser alteradas. 
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3. METODOLOGIA 

 

 O primeiro método empregado é a análise histórica.  

Esta análise começa pela situação presente da inovação no mundo, de forma 

a extrair as tendências, os campos de conhecimento vanguardistas e as 

oportunidades resultantes. 

 Ato contínuo busca-se estudar de forma mais próxima o histórico e o 

momento presente dos ecossistemas de inovação nos Estados Unidos, no Japão e 

na Alemanha, reputados como paradigmas de sistemas de inovação bem sucedidos, 

de forma a detrair soluções e abordagens úteis a serem utilizadas para o 

aprimoramento do Sistema Nacional de Inovação brasileiro. 

 Na sequência detalha-se o Sistema Nacional de Inovação brasileiro e seus 

atores, de forma a, por meio de uma análise comparativa, determinar suas fraquezas 

e suas forças, para identificar potenciais pontos de melhorias, e áreas de excelência 

a serem ainda mais fomentadas. 

  O trabalho prossegue ao trazer breves estudos de casos de tecnologias 

disruptivas, no total de três casos, mostrando seu evolver histórico e os fatores e 

atores fundamentais para sua comercialização bem sucedida, incluindo 

especialmente, mas não exclusivamente, seu financiamento. Este tópico propõe-se 

investigar a comercialização de tecnologias disruptivas desde a ciência básica até 

sua aplicação em produtos e serviços comercialmente viáveis, através de uma 

metodologia de estudo de caso histórico. A análise histórica permite lidar com as 

longas linhas de tempo envolvidas na comercialização de tecnologia. 

 A análise histórica da comercialização de tecnologias pretéritas também 

possui relevância e pertinência temática com considerações atuais de 

comercialização de tecnologia baseada em ciência. Outro ponto positivo do recurso 

ao método histórico é que este permite uma análise retrospectiva. 

 Conforme aludido por Tosh (1984, p.1) “[...] sabemos que não podemos 

entender uma situação na vida sem a percepção de onde ela se encaixa em um 

processo contínuo, ou se já ocorreu antes...nosso senso do que seja praticável no 

futuro é formado pela consciência do que já ocorreu ou não ocorreu no passado”.1 

                                                
1 “[...] we know that we cannot understand a situation in life without some perception of where it fits into a 

continuing process, or whether it has happened before…our sense of what is practicable in the future is formed 

by an awareness of what has happened – or not happened – in the past.” 
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 Apesar de o método histórico permitir comparações entre diferentes caminhos 

no desenvolvimento de tecnologias disruptivas e os papéis dos diversos atores, 

organizações e políticas governamentais nestas trajetórias de desenvolvimento, ela 

limita-se a descrever e analisar o que ocorreu (ou não ocorreu), e não o que poderia 

ter ocorrido se a situação fosse diferente (NRC, 1999). Outra limitação é que os 

ambientes econômico, comercial e social mudaram desde os casos objeto de 

apreciação. 

 Após esta digressão histórica se caracteriza a análise de crédito e suas duas 

principais vertentes, a saber, o creditscoring e o behaviorscoring, sua elaboração, 

suas premissas e utilização. 

 Por último se apresenta a nova metodologia de concessão de crédito 

amigável à inovação objeto do presente trabalho e realiza-se a validação do modelo. 

 A validação se dará pelo comparativo dos resultados do programa Finep 30 

dias, e o potencial resultado da aplicação da nova metodologia em comparação com 

os modelos de análise de crédito presentemente aplicados.  
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4. RESULTADOS, TESTES E ANALISES 

 

Conforme a análise histórica demonstra, no Brasil ainda se configura um 

cenário de baixo investimento em inovação, uma cultura empreendedora crescente, 

mas ainda incipiente, e uma grande dificuldade de acesso a investimento, em 

especial para as micros e pequenas empresas (PMEs) 

Este cenário contrasta com a participação significativa do Brasil na publicação 

de artigos científicos em âmbito mundial, e de um alto índice de formação anual de 

doutores (mais de 10 mil por ano). 

Chama a atenção o fato de 70% dos mestres e doutores brasileiros estarem 

lotados em universidades e centros de pesquisa, diversamente dos países mais 

desenvolvidos, onde usualmente 80% dos doutores e mestres fazerem parte dos 

quadros de P&D de empresas de variados setores. 

Adicionalmente há uma fragilidade da política intelectual brasileira, com baixo 

índice de pedidos de patentes, alta taxa de mortalidade de empresas e uma cultura 

frágil no que se refere aos mecanismos de transferências de tecnologia. 

As agências federais poderiam ajudar as universidades a incorporar 

componentes de inovação em pedidos de subvenção e as universidades que usam 

sua propriedade intelectual em colaboração com a indústria poderiam receber 

tratamento fiscal preferencial. Ao mesmo tempo, os escritórios universitários de 

transferência de tecnologia poderiam se esforçar para maximizar os benefícios das 

descobertas para a sociedade, em vez de maximizarem as receitas para suas 

universidades. 

Os processos regulatórios também precisam ser racionalizados. Em indústrias 

altamente regulamentadas, mas que avançam rapidamente, como a de energia 

verde, os regulamentos concebidos para os dias em que os dados eram escassos e 

lentamente processados são obstáculos desnecessários para os inovadores. A 

eliminação desses gargalos aceleraria os processos e reduziria custos. 

 Os dados de investimento em P&D demonstram que os recursos próprios são 

a fonte principal de financiamento. A participação concomitante de recursos públicos 

e privados está mais presente no financiamento de outras atividades do que no 

financiamento à P&D, o que parece estar relacionado ao menor risco e maior 

tangibilidade destas outras atividades, como a compra de máquinas e 

equipamentos. 
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O incremento do esforço de inovação está intrinsecamente ligado à questão 

do financiamento. O governo pode agir de forma direta ou indireta. A forma direta 

ocorre pela aplicação de recursos de órgãos e agências governamentais em projetos 

tecnológicos e inovadores, pela facilidade de financiamento e estabelecimento de 

regras claras de seleção de projetos. Indiretamente pela criação de um ambiente 

jurídico-institucional propício aos investimentos de risco privado, onde se insere a 

indústria de capital de risco.  

Um mercado de capital forte e líquido é premissa básica para a evolução 

desta indústria (NEVES; NEVES, 2003), a liquidez possibilitando a realização de 

lucros e diversificação do risco. 

 A diminuição das taxas de desconto dos projetos podem canalizar recursos 

da poupança privada para investimento de maior retorno-risco. 

 Quando se analisa a distribuição dos investimentos em PD&I em uma 

comparação com outros países, vê-se claramente que a participação do setor 

público no Brasil é maior que 60%. Isto se explica no detalhamento da composição 

destes investimentos, em sua maioria direcionados a instituições de ensino superior. 

 Mesmo separando os gastos com educação, surge uma questão importante 

no contexto da eficiência da alocação dos recursos, a saber, a descentralização na 

execução da política de PD&I, que conta com a participação de vários ministérios. A 

comparação internacional demonstra que um sistema descentralizado não é 

caractere exclusivo do Brasil, e não implica, necessariamente, em ineficiência na 

gestão dos recursos. Entretanto a integração dos participantes é dificultada pela 

quantidade de interlocutores nos governos federal e estaduais com o meio produtivo. 

 Para exemplificar a argumentação pode-se tomar como exemplo a Finep e o 

BNDES, ambos agentes fundamentais no fomento a inovação. A Finep, por seu 

turno, atua mais fortemente em investimentos não reembolsáveis e no capital de 

risco. O BNDES, recentemente, disponibilizou linhas de financiamento reembolsável 

específicas para a inovação. Há, entretanto, superposições de programas, cuja 

solução demanda articulação entre as políticas de inovação dos órgãos com as 

diretrizes da PITCE e do CCT. A articulação efetiva evitaria a duplicação de esforços 

e a ineficiência na alocação de recursos, aumentando a eficiência e qualidade dos 

gastos governamentais. 

 Outro obstáculo, além da suficiência dos recursos, é a falta de conhecimento 

dos empresários em relação ao tipo de financiamento mais adequado para atender 
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suas necessidades. Também a uma dificuldade inerente em se conceituar inovação 

e enquadrar as demandas nas linhas de financiamento mais adequadas. 

 As experiências internacionais demonstram a focalização de iniciativas como 

característica marcante de sistemas de inovação dos países líderes. Alemanha e 

Estados Unidos optaram por financiar preferencialmente as PMEs, obtendo 

benefícios indiretos em razão do papel destas na geração de emprego e renda, e 

como agentes de transferência de tecnologia do sistema acadêmico e do setor 

produtivo para o mercado e a sociedade. 

A lição alemã permite ajustar sistemas de inovação para que estes 

reconheçam em seu cerne que inovação não deve limitar-se em produzir serviços 

populares na internet, mas antes deve prestar-se a sustentar a produtividade e o 

crescimento do emprego de qualidade e garantir com isso o aumento da renda dos 

trabalhadores.  

 São necessárias políticas que permitam a ampliação da inovação e a 

manufatura destas inovações internamente. São necessárias mudanças em como 

ocorre a transferência de invenções radicais do laboratório para o mercado, por 

intermédio de um conjunto de instituições publico-privadas que façam algo 

assemelhado aos centros Fraunhofer faz pela Alemanha. E é necessário pensar em 

treinamento em habilidades técnicas como um esforço constante, com trabalhadores 

em um amplo espectro de formações, para ensinar a utilizar novas tecnologias para 

aumentar a produtividade. 

O crescimento econômico não ocorre no momento da invenção. Apenas 

políticas de inovação que mirem o ciclo completo da inovação conseguem ser bem 

sucedido em criar crescimento econômico que aumente o bem estar de todos os 

cidadãos. Não há nada que um alemão possa fazer que outra pessoa bem treinada 

e incentivada não possa. 

 O problema da escassez de recursos é solucionado por alguns países 

membros da OCDE pelo estabelecimento de parcerias público-privadas (PPPs) 

(GUIMARÃES, 2006).  

 Quanto ao nível de garantias exigido nos empréstimos, boa parte dos ativos 

resultantes de inovação é intangível, por isso os eventuais financiador-investidores 

precisam modificar a perspectiva de análise de projetos, adotando uma abordagem 

estratégica e de longo prazo. O setor público pode participar no estímulo a criação 
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de fundos de recebíveis de micro, pequenas e médias empresas, experiência já 

adotada em outros países. 

Um estudo realizado por Neves e Neves (2003) aponta algumas medidas que 

poderiam impulsionar o mercado de capital de risco. Dentre as medidas ele afirma 

que, em face do alto risco associado a investimentos em inovação, os investidores 

demandam uma estratégia de saída. Para isso a premissa básica é um mercado de 

capitais forte e de boa liquidez, que seja capaz de absorver novos ativos. 

Mecanismos de fomento ao investimento por fundos de pensão, ou pela 

desoneração tributária do investidor primário são medidas complementares 

sugeridas. Por último, mas não menos importante, a disponibilidade de taxas de 

juros reais menores, que impactem na taxa de desconto praticada na avaliação de 

projetos, poderiam canalizar recursos da poupança privada para investimentos de 

retorno maior. 

 

4.1 ANÁLISES DOS ESTUDOS DE CASOS 

 
 Para as tecnologias objeto de estudo de caso neste trabalho, ressalta-se que 

há poucos exemplos do uso de capital de risco (venture capital) financiando o 

desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento de mercado. Isto não chega a 

ser uma surpresa considerando a natureza original das tecnologias examinadas O 

capital de risco é uma fonte de financiamento para um número limitado de empresas 

com características singulares em termos de desenvolvimento de tecnologia e 

oportunidade de mercado. 

Repisando conceitos vamos assumir que tecnologias disruptivas emergem de 

inovações revolucionárias e descontínuas que resultam em mudanças significativas 

e irreversíveis. 

 Estas inovações são baseadas em fenômenos físicos, químicos ou biológicos 

quer recém-descobertos quer subutilizados ou mesmo não utilizados, que permitem 

melhorias de ordens de magnitude no desempenho de produtos existentes e/ou na 

criação de produtos e serviços inteiramente novos. 

 Inovações disruptivas usualmente preconizam o desenvolvimento de novas 

plataformas tecnológicas com aplicações que perpassam um amplo espectro de 

produtos e mercados; sendo que muitas das aplicações resultantes não foram 

sequer previstas no momento do surgimento da inovação original. 
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 A análise da emergência e desenvolvimento de tecnologias inovadoras 

engloba três áreas inter-relacionadas, a saber: 

 

 i) Descoberta científica: o processo, as pessoas e as organizações envolvidas 

 na descoberta de fenômenos físicos, químicos e biológicos novos, sub 

 explorados ou inexplorados. 

 

 ii) Ambiente pré-comercial: onde a ciência se transmuta em aplicações 

 tecnológicas. A descoberta científica pode ressaltar os potenciais para 

 melhorias de desempenho de tecnologias correntes e/ou novas plataformas 

 tecnológicas. A compreensão de como estas aplicações são identificadas e 

 levadas a bom termo é crítico. 

  

 iii) Ambiente comercial: a comercialização de tecnologias inovadoras, em 

 especial em aplicações novas, requer relevante desenvolvimento de mercado 

 assim como a criação de modelos de negócios apropriados para sua 

 exploração. A comercialização também demanda o desenvolvimento de 

 capacidade fabril para ampliação da produção da tecnologia desenvolvida. 

 Todas estas atividades requerem ciclos sucessivos de inovação e têm longas 

 linhas de tempo. 

 

 O potencial para um extenso desenvolvimento industrial, aumento da 

competitividade nacional, aumento do emprego e das exportações são motivadores 

chave para o envolvimento governamental no desenvolvimento de inovações 

tecnológicas. 

 Estes ganhos podem suplantar os riscos de comercialização destas 

tecnologias, mesmo sabendo-se que grande parte das tentativas de inovação 

tecnológica não prosperará.   

 Em décadas recentes diversas nações têm implantado políticas públicas para 

encorajar a descoberta de tecnologias inovadoras e acelerar sua comercialização.  

 Quando se analisam os casos de inovação tecnológica disruptiva, surgem 

algumas questões fundamentais, a saber: 
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 Como surgem os padrões de comercialização de tecnologias 

disruptivas? 

 Quais os fatores chave e os pontos de inflexão nestes padrões de 

comercialização de tecnologias disruptivas? 

 Qual o desempenho dos diferentes países na comercialização de 

tecnologias disruptivas? 

 

 Podemos abordar o primeiro questionamento acima ilustrando os padrões de 

comercialização de inovações tecnológicas pelo que Adner e Levinthal (2002) 

referenciam como eventos de especiação. Nestes o progresso é cumulativo e lento 

até um dado ponto de descoberta e ruptura, quando mudanças dramáticas e 

evolucionárias ocorrem e surge a nova tecnologia com novas e potencias 

aplicações, mercados e direção industrial. 

 A abordagem evolucionária enfatiza três características adicionais da 

comercialização de inovações tecnológicas, a saber: (1) o processo envolve longas 

linhas de tempo, (2) tecnologias disruptivas são eventos comparativamente raros e 

(3) tecnologias inovadoras possuem o condão de causar mudanças por vezes 

dramáticas no paradigma industrial vigente. 

 Quanto ao segundo questionamento salta aos olhos dois grandes períodos de 

transição até a comercialização de tecnologia advinda da ciência básica. A primeira 

é a transição da ciência básica até o ambiente pré-comercial (da ciência básica para 

a tecnologia aplicada), e a segunda da pré-comercialização para o mercado.  

 Dentre os fatores que determinam a tecnologia desde a ciência básica até o 

desenvolvimento da tecnologia aplicada incluem a interação interdisciplinar, tempo 

(usualmente décadas), um ambiente formado por atividade de pesquisa movida pela 

curiosidade protegida e segregada dos ciclos de negócios, campeões tecnológicos 

que pratiquem o proselitismo das aplicações potenciais e sorte (coincidências 

virtuosas de baixa probabilidade estatística). 

 Sorte de que as pessoas certas irão encontrar-se no tempo certo e que esta 

certa pesquisa terá suporte no momento oportuno e necessário.  

 Entretanto, há diversos exemplos de empresas e nações que fabricam a 

própria sorte. 

 Já a transição da tecnologia para o mercado inclui o desenvolvimento de 

aplicações de nicho e a existência de clientes pouco sensíveis a preço. As 
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aplicações iniciais constroem a reputação da nova tecnologia a clientes com baixa 

sensibilidade a preço permitem o desenvolvimento da engenharia e das técnicas de 

manufatura em um ambiente onde custos unitários não é a consideração primária.  

 Outro fator chave na transferência de tecnologia inovadora desde a fase pré-

comercial até o mercado é a estratégia corporativa. Empresas (principalmente as 

grandes) fazem diversas decisões estratégicas no provisionamento de recursos para 

novas tecnologias na fase pré-comercial. Pontos estratégicos incluem decisão e 

posição de entrada no mercado, criação de capacidade interna em tecnologia ou 

terceirizar, decisão de canibalizar produtos existentes com nova tecnologia, forma de 

comercialização (startup, spin-out ou unidade corporativa) e mecanismos de 

financiamento ao desenvolvimento de tecnologia por contratos de P&D, participação 

em programas de P&D (usualmente cooperativos), recursos internos ou externos 

como clubes financeiros2 e capital de risco. 

 Determinar o desempenho dos países na comercialização de produtos 

baseados em ciência é uma tarefa árdua, pois o desenvolvimento de tecnologias 

disruptivas é um fenômeno global que envolve atores de muitos países. 

 Três conclusões podem ser detraídas dos casos retro expostos. 

Primeiramente que o contexto de programas nacionais de pesquisa em tecnologias 

revolucionárias tem forte influência no resultado comercial da pesquisa em si. Uma 

segunda conclusão é que o tipo e os recursos das organizações albergando o 

desenvolvimento pré-comercial impactam na capacidade da tecnologia de transferir-

se de forma bem sucedida para o ambiente comercial. As organizações precisam 

capacidade técnica e financeira para o desenvolvimento de tecnologia tanto na fase 

pré-comercial quanto na comercial ou, alternativamente, a possibilidade de transferir 

a tecnologia de uma organização para outra de modo a prover esta capacidade 

técnico-financeira. 

 Por último, o desenvolvimento de tecnologia disruptiva, por conta de sua 

longa linha de tempo e efeitos industriais potencialmente revolucionários, será 

influenciado por fatores macroeconômicos, sociais e políticos de formas esperadas e 

inesperadas. Isto implica que políticas que objetivem acelerar comercialização de 

tecnologia têm de ser de longo prazo e proativa em algumas circunstâncias, e 

reativa em outras. 

                                                
2 Este termo refere-se a arranjos de financiamento que incluem subscrição ou pagamentos anuais feito entre 

empresas (usualmente fornecedores e clientes potenciais) para financiamento de desenvolvimento de tecnologia. 
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 Tal necessidade de flexibilização política requer comunicação em via dupla e 

tripartite entre as comunidades políticas, industrial e científica; além de outros 

auxiliares no fomento técnico, negocial e financeiro. 

 O objetivo deve ser compreender o processo de comercialização de 

tecnologias disruptivas desde a ciência básica até sua efetiva comercialização pelas 

lentes de como este processo e financiado, pela análise da trajetória passada de 

tecnologias inovadoras.  

 As implicações são ressaltadas nas seguintes sete áreas: 

 

i) A importância de times multidisciplinares trabalhando de forma próxima. 

ii) O papel de ambientes orientados a missões que deem suporte ao 

desenvolvimento pré-comercial e comercial de tecnologia. 

iii) A importância de contratos governamentais de P&D para trabalho inicial de 

desenvolvimento, tendo como paradigma o programa americano SBIR. 

iv) Compras públicas como primeiro cliente com “bolsos fundos” (pouca 

sensibilidade a preço) para tecnologias inovadoras. 

v) Limites e papel do modelo presente de capital de risco como suporte a 

comercialização de novas tecnologias. 

vi) Potencial de um Fundo Garantidor Estratégico de Investimento em Tecnologia 

como fonte alternativa de financiamento ao desenvolvimento de tecnologia. 

vii) O papel das políticas governamentais em áreas como Energia, Defesa e 

Tecnologia Espacial na atividade inovadora e a necessidade de tais áreas 

serem integradas em uma visão ampliada de inovação. 

 

 O foco no financiamento permite a compreensão de fatores chave nos 

padrões de comercialização e o papel das finanças e dos financiadores no processo. 

 Esta compreensão fundamenta-se em pesquisas anteriores que investigaram 

o financiamento de empresas de tecnologias de ponta inovadoras (new high-

technologyfirms – NTBFs) (SHARPE et al., 2009).  

 Este trabalho visa expandir o escopo da analise e incluir de forma holística, o 

caminho da invenção ao mercado (inovação) de um grupo paradigmático de 

tecnologias disruptivas. 

 As tecnologias baseadas em ciência investigadas enquadram-se mais na 

vertente de “empurrão tecnológico” (technologypush) em seu estágio inicial de 
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desenvolvimento. Isto, entretanto, não significa que todas as aplicações que 

emergiram destas tecnologias tenham permanecido ou mesmo permanecerão neste 

enquadramento. Ao contrário, em muitos casos elas serão impulsionadas por 

demandas do mercado.  

 Uma das pretensões do presente trabalho é proporcionar o macro 

alinhamento e o ajuste fino entre a tecnologia que emerge do empurrão da pesquisa 

científica com o impulso resultante da orientação ao mercado. 

 As tecnologias abordadas são resultado de desenvolvimento e engenharia por 

um longo período de desenvolvimento pré-comercial. 

 Ampla bibliografia preconiza sete pontos fundamentais em qualquer 

abordagem sistêmica de fomento à inovação: 

 

 A realidade dos times multidisciplinares. 

 A necessidade de ecossistemas de inovação que deem suporte a 

pesquisa básica e a geração de tecnologia. 

 A Importância fundamental de contratos governamentais de P,D&I. 

 A impulso representado pelas compras governamentais – governo 

como primeiro cliente de tecnologia. 

 O papel e os limites dos agentes privados no suporte a novas 

tecnologias. 

 A fundamentalidade de fundos estratégicos de investimento como fonte 

alternativa de financiamento a tecnologia. 

 

Adiciona-se aos pontos acima, o papel de Políticas Governamentais em áreas 

sensíveis como aeroespacial, energia, defesa, etc na atividade inovadora e a 

necessidade de sua integração em uma macro política de Inovação. 
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4.2 NOVA METODOLOGIA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO AMIGÁVEL A 

INOVAÇÃO 

 
 A nova metodologia não se propõe a eliminar os modelos de creditscoring e 

behaviorscoring atualmente empregados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

(CEF). 

 Até porque os modelos utilizados pela CEF são referência e os índices de 

inadimplência CAIXA são inferiores a média do mercado. 

 O que o modelo propõe é aplicar três ferramentas, a saber, (1) uma matriz de 

risco, que revela a exposição ao risco, (2) um filtro de viabilidade, para analisar o 

potencial tecnológico e comercial do projeto e, (3) cotejar a nota de crédito resultante 

dos modelos de credit score ou behavior score com outros fatores valorativos, 

agrupados em 3 grupos (formação, alinhamento estratégico e experiência em 

inovação), conforme pontuação da aplicação do quadro 13. 

 

4.2.1 MATRIZ DE RISCO 
 

 A primeira ferramenta objetiva propiciar uma visão clara sobre onde o projeto 

sob escrutínio encontra-se no espectro de risco. A matriz de risco emprega um 

sistema de pontuação estimativa da probabilidade de sucesso ou fracasso do 

empreendimento proposto, baseado no pressuposto do grau de familiaridade dos 

componentes da inovação e do mercado potencial para o proponente; quanto menos 

familiar o mercado potencial (eixo x) e as tecnologias envolvidas (eixo y) maior o 

risco. 

 A posição do projeto na matriz é determinada pela sua nota em uma série de 

fatores, tais como a proximidade de comportamento dos clientes alvo em relação 

aos clientes atuais e/ou conhecidos, a relevância da marca no mercado pretendido, 

e a aplicabilidade das capacidades da tecnologia para o novo produto. Esta análise 

será executada por instituições parceiras com expertise na área de inovação 

proposta, por meio de convênio, sob os auspícios da CAIXA e utilizando as métricas 

estabelecidas neste trabalho. O ideal seria que a atribuição de notas seja feita por 

time ou painel de especialistas de áreas diversas. As notas resultantes servem de 

coordenadas na matriz de risco. 
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 Após a determinação das coordenadas, deve-se plotar o projeto dentro da 

matriz abaixo, sendo o diâmetro do circulo proporcional à relação entre a receita 

esperada do projeto e seu custo, conforme exemplificado no quadro 9. 

 

Quadro 9 – Matriz de Risco 

 

  
Probabilidade de fracasso 

P
ro

d
u

to
/S

er
vi

ço
/T

ec
n

o
lo

gi
a 

Nova para o proponente 45 - 60% 60 - 75% 75 - 95% 

Complementar/adjacente 
a presentemente 

utilizadas pelo 
proponente 

40 - 50% 45 - 60% 60 - 75% 

Já utilizada pelo 
proponente 

25 - 40% 40 - 50% 45 - 60% 

  

O mesmo já 
explorado pelo 

proponente 
Complementar/adjacente 

Novo para o 
proponente 

Mercado alvo 

Fonte: Autor 
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Esta ferramenta revela a posição do risco do projeto num dado portfólio de 

inovação. Cada proposta de inovação pode ser posicionada na matriz após a 

determinação de sua nota em duas dimensões – a familiaridade com o mercado 

pretendido no eixo „x‟ e a familiaridade com a tecnologia no eixo „y‟ – e posicionando 

a proposta concordemente. 

 Tecnologias conhecidas e utilizadas em melhorias em produtos e serviços 

existentes objetivando clientes atuais enquadram-se no canto inferior esquerdo, com 

menor probabilidade de fracasso. Novas tecnologias para novos produtos e serviços 

para mercados desconhecidos estarão no canto superior direito, com alta 

probabilidade de fracasso. 

 A pontuação ou coordenada para o eixo „x‟ é obtida pela soma de 6 critérios, 

e para o eixo „y‟ pela soma de 7 critérios, cada um dos critérios com uma nota 

variando de 1 a 5, conforme elencados nos quadros 10 e 11. 
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Quadro 10 – Pontuação para o eixo „x‟ 
 

Critérios Mercado alvo Pontuação 

  

similar ao 
atual 

  

completamente 
diferente ou 

desconhecido 
  

o mesmo 
atual 

  

Comportamento 
do cliente e 
processo 
decisório 1 2 3 4 5   

Vendas e 
distribuição 1 2 3 4 5   

Competição 
(novos 

entrantes e 
concorrentes) 1 2 3 4 5   

  

  

altamente 
relevante 

  
um pouco 
relevante 

  irrelevante 
  

Expectativa da 
marca 1 2 3 4 5   

Relacionamento 
com clientes 

atuais 1 2 3 4 5   

Conhecimento 
do 

comportamento 
dos 

concorrentes e 
suas 

estratégias e 
intenções 1 2 3 4 5   

Total (coordenada do eixo 'x':   
Fonte: Autor 
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Quadro 11 – Pontuação para o eixo „y‟. 

 

Critérios Produto/Serviço/Tecnologia Pontuação 

  

aplica-se 
integralmente 

  

requer 
adaptação 
significativa 

  

não se 
aplica/não 
pode ser 
utilizada   

Capacidade de 
desenvolvimento 

presente 1 2 3 4 5   

Competência 
tecnológica 

presente 1 2 3 4 5   

Proteção 
intelectual             

Capacidade de 
manufatura e 

logística 
presente 1 2 3 4 5   

  

  

identicos aos 
atualmente 
ofertados 

pelo 
proponente 

  

há 
sobreposição 

aos 
atualmente 
ofertados 

pelo 
proponente 

  

difere 
completamente 

dos 
atualmente 

ofertados pelo 
proponente 

  

A base científica 
e de 

conhecimento 
requerida 1 2 3 4 5   

As funções 
necessárias de 

produtos e 
serviços 1 2 3 4 5   

As padrões de 
qualidade 
esperados 1 2 3 4 5   

Total (coordenada do eixo 'y':   
Fonte: Autor 

 Para fins de correta conceituação e atribuição de notas, considera-se fracasso 

como não atingimento por ampla margem das premissas que justificaram o 

investimento na iniciativa de crescimento e inovação.  
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4.2.2 FILTRO DE VIABILIDADE 
 

 A segunda ferramenta, denominada filtro de viabilidade, deve ser aplicada 

para identificar falsas suposições, lacunas de conhecimento, fontes de risco e 

impedimentos graves de natureza diversa. 

 A aplicação desta ferramenta é relativamente simples e consiste em testar a 

viabilidade do projeto contra três critérios elencados no quadro 12. 

 Determinar se um dado mercado existe e se certo produto ou serviço pode 

ser criado para satisfazer este mercado são passos comezinhos e iniciais do filtro de 

viabilidade. 

 Determinar a existência de mercado deve preceder a verificação de 

viabilidade técnica do produto por duas razões básicas, a saber: (1) a robustez de 

um dado mercado é quase sempre menos certa do que a viabilidade tecnológica de 

fabricar o produto, e (2) estabelecer a natureza do mercado pode evitar um 

desenvolvimento custoso e inviável. 

 Isto é consentâneo com a matriz de risco, que mostra que a probabilidade de 

fracasso de um produto ou serviço aumenta significativamente quando um mercado 

e/ou uma tecnologia são desconhecidos. 

 A capacidade de cristalizar um modelo de negócio – um segmento alvo e o 

modo como o produto pode satisfazer uma necessidade premente ou latente – 

assume maior relevo do que a capacidade de desenvolvimento do produto ou 

serviço em si. 

 Determinar se um mercado e se o produto são “reais” deve permear todo o 

diálogo resultante do processo de criação do plano de negócios e a analise de sua 

viabilidade. 

 Para esta metodologia, uma oportunidade de mercado pode ser considerada 

“real” se ao menos quatro condições são satisfeitas. 

 A primeira é se o produto ou serviço proposto irá claramente satisfazer uma 

necessidade ou resolverá um problema de uma forma melhor que as alternativas 

disponíveis. Necessidades não atendidas ou soluções precárias devem ser 

confirmadas por pesquisa de mercado utilizando-se de ferramentas de observação, 

etnográficas e etc, de forma a explorar o comportamento, desejos, motivações e 

frustrações dos potenciais clientes.  
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 Inovação sistemática e proposital inicia-se com uma avaliação das fontes de 

novas oportunidades. Dependendo do contexto, as fontes das ideias terão diferente 

importância em momentos diversos. A demografia, por exemplo, tem pouca 

relevância para inovações de processos industriais fundamentais como, por 

exemplo, em siderurgia. Nesse sentido novos conhecimentos podem ser de pouca 

importância para alguém inovando um instrumento social para satisfazer uma 

necessidade criada por mudanças na demografia ou na legislação. 

 Sendo a inovação tanto conceitual quanto perceptiva, potencias inovadores 

devem olhar, perguntar, ouvir, investigar, etc. A inovação tem de ser simples, e tem 

que ser focada, ou seja, deve ser direcionada para uma aplicação específica, clara e 

bem projetada, de outra forma pode confundir os potencias usuários. 

 Geralmente inovações efetivas começam pequenas, pois ideias grandiosas 

para produtos ou serviços que vão revolucionar a indústria usualmente não chegam 

a sua maturidade. 

 Inovações bem sucedidas objetivam desde sua gênese, tornar-se o padrão 

referencial, determinar a direção de uma nova tecnologia ou indústria, em suma, 

criar um negócio que permaneça vanguardista. Se uma inovação não mirar a 

liderança desde o princípio, provavelmente não será suficientemente inovadora. 

 Outro ponto é que inovação esta intimamente relacionada a trabalho focado, e 

menos relacionada com genialidade, apesar de requerer conhecimento. Se falta 

diligência, persistência e compromisso, talento, genialidade e conhecimento não tem 

valia. 

 A segunda condição é se os potenciais clientes terão capacidade financeira 

de adquiri-lo. Mesmo um produto ou serviço que satisfaça uma necessidade e 

ofereça valor superior o mercado não existe se há barreiras objetivas à compra. 

Estas barreiras podem ser orçamentárias, regulatórias, contratuais, de manufatura, 

logísticas, etc. 

 A terceira é que o mercado potencial deve ser grande suficiente para valer a 

pena despender esforços para persegui-lo e conquistá-lo. Necessidades minúsculas 

geralmente não justificam custos de desenvolvimento. 

 E por último, mas não menos importante, deve-se assegurar-se de que os 

clientes estão dispostos a comprar o produto. É necessário escrutinar o mercado 

para determinar se há barreiras subjetivas à compra. Por exemplo, se há produtos e 

serviços alternativos os clientes certamente irão avaliá-los e considerá-los, entre 
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outras coisas para determinar se o novo entrega valor superior na forma de 

características, capacidade, custo, etc. Mesmo quando tem um desejo ou 

necessidade clara, velhos hábitos, a percepção que uma eventual mudança seria 

muito complexa, a crença de que a mudança traz risco, a crença de que o novo 

produto ou serviço não entregará o que promete ou mesmo que uma alternativa 

melhor logo estará disponível, são todos fatores que podem inibir os clientes. 

 O próximo passo é determinar se o produto ou serviço é real. Esta análise 

inicia-se pela exposição das ideias e identificação exata do que se pretende 

desenvolver e clarificação dos requerimentos. Isso permite o escrutínio das 

especificações técnicas e também avaliar a aceitação legal, social e ambiental do 

novo conceito. 

 Se o conceito é sólido, pode-se explorar a viabilidade técnica. Neste momento 

busca-se determinar se o produto ou serviço pode ser fabricado com as tecnologias 

e materiais disponíveis, ou se alguma descoberta importante é necessária. Também 

é importante estabelecer se o produto pode ser projetado, produzido e distribuído de 

forma eficiente e com modicidade, ou se seu custo inviabilizaria sua aquisição. Outro 

ponto é se a cadeia de valor ou logística para o produto e serviço proposto existe ou 

pode ser desenvolvida a um custo acessível, e se os padrões da tecnologia podem 

ser atingidos. 

 Uma análise dos vários conhecimentos necessários para viabilizar a inovação 

é fundamental para seu sucesso. Esta análise deve estender-se as capacidades e 

necessidades dos potenciais usuários. 

 Curiosamente inovações baseadas em conhecimento são mais dependentes 

do mercado do que as demais espécies de inovação. 

 Usualmente durante o desenvolvimento concessões são feitas na 

desempenho de atributos que sejam conflitantes, em função de problemas 

inesperados de ordem tecnológica, de manufatura, de sistemas, etc, que acarretam 

alterações de características. Isto pode resultar em um produto ou serviço com 

redução de apelo comercial. Desta feita a ausência de monitoramento das 

mudanças conceituais pode resultar em produtos ou serviços que pareciam ótimos 

na prancheta, mas sem atrativo comercial após sua colocação no mercado. 
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Quadro 12 – Filtro de viabilidade 

  

1) É real? 
Existe mercado para o produto/serviço se... O produto é real se... 

a) Há necessidade ou desejo pelo 
produto/serviço. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
b) Os clientes podem comprá-lo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
c) Há suficientes compradores potenciais. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
d) Os cliente tem interesse em mudar para 
a nova oferta. 

a) Possui características precisamente 
definidas. 
 
b) Pode ser produzido com tecnologias e 
materiais disponíveis. 
 
c) Vai satisfazer o mercado em sua forma 
final. 

  
2) Pode vencer? 

O produto/serviço será competitivo se... A empresa será competitiva se... 

a) Oferecer vantagens claras sobre as 
alternativas (segurança, aceitação social, 
etc). 
 
b) As vantagens são sustentáveis (por meio 
de patentes). 
 
c) Pode sobreviver a resposta da 
concorrência (guerra de preços, etc). 

a) Possui recursos superiores (engenharia, 
logística, etc). 
 
b) Os gestores possuem experiencia de 
mercado e habilidades apropriadas a 
escala e complexidade do projeto. 
 
c) Os projetos possuirem patrocinadores 
que energizem seu desenvolvimento, 
vendam a visão aos gestores e 
sobrepujem adversidades. 
 
d) Possua ferramentas de pesquisa de 
mercado e mecanismos de feedback  de 
sugestões de melhorias propostas pelos 
clientes a serem consideradas pela equipe 
de desenvolvimento. 

  
3) Vale a pena? 

O produto será lucrativo dentro de uma 
margem de risco aceitável se... 

O produto faz sentido estratégico se... 

Os retornos esperados são maiores que os 
custos - considerando os investimentos, 
despesas de marketing, prazo de retorno, 
custo de extensões de produto/serviço 
para manter-se a frente da concorrência, 
etc. 

O produto/serviço é compatível com a 
estratégia de crescimento do 
empreendimento (aumento do 
relacionamento com os clientes, 
oportunidade de negócios adicionais, etc). 

Fonte: Autor 
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 Após a determinação se o produto e o mercado são reais deve-se estabelecer 

se a capacidade da empresa ou do modelo de mercado de ganhar e manter uma 

fatia do mercado, pois quanto mais real a oportunidade, maior a probabilidade de 

que concorrentes irão mirá-lo, e se o mercado já existe e esta estabelecido, os 

participantes irão defender suas posições copiando e melhorando quaisquer 

eventuais inovações. Duas situações críticas podem emergir neste caso, o novo 

produto ou serviço não atinge a participação de mercado esperada, ou uma guerra 

de preços faz com que os preços caiam mais rapidamente do que esperado 

originalmente. Outra possibilidade é o mercado ser menor ou crescer mais 

lentamente do que o projetado. 

 Neste ponto o importante é distinguir entre a capacidade de o novo obter 

sucesso de mercado e a capacidade do modelo de negócios ou da empresa, por 

meio de seus recursos, gestão e talentos. 

 A competitividade do produto ou serviço é função da percepção dos clientes, 

numa análise comparativa contra as demais alternativas, quanto à entrega de valor 

superior com alguma combinação de benefícios tais como melhores características, 

custos inferiores de ciclo de vida, risco reduzido, etc. Devem-se contemplar todas as 

potenciais fontes de valor percebido para dado produto e considerar se a nova 

proposta apresenta vantagens competitivas e agrega valor.  

 É importante buscar determinar se há outras ofertas concorrentes que 

possam disponibilizar aos clientes os mesmos resultados e benefícios. Pontos 

importantes nesta etapa são considerar se o produto ou serviço oferece vantagens 

adicionais tangíveis, tais como economias operacionais, maior segurança, qualidade 

aumentada, menores necessidades de manutenção e suporte, e também benefícios 

intangíveis tais como maior aceitação social, promessa de redução de risco, marca 

forte, etc. 

 O próximo critério é quanto à sustentabilidade da vantagem competitiva, ou 

seja, a vantagem competitiva é tão sustentável quanto à capacidade de barrar os 

imitadores. A barreira natural é a obtenção de patentes. Outro ponto é a 

possibilidade de aplicar engenharia reversa ou de lograr a(s) patentes essenciais ao 

sucesso do produto.  

 Outro ponto a ser considerado é se a manutenção da vantagem deve-se em 

conhecimento organizacional tácito, e se este conhecimento pode ser protegido e 

preservado, ou seja, políticas de retenção e redução de rotatividade e absenteísmo. 
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Também se é possível garantir o fornecimento de recursos escassos e mesmo 

assinar contratos de fornecimento com exclusividade. 

 Um erro primário é supor que os concorrentes permanecerão inertes 

enquanto o novo entrante afina seu produto para lançamento. Desta forma devem-

se considerar quais alterações os concorrentes irão efetuar em seus produtos ou 

serviços, qual será a reação dos concorrentes ao lançamento e qual seria a resposta 

possível. O novo produto deve ser capaz de sobreviver a uma guerra de preços. 

 A resposta da concorrência também tem relevância na análise de viabilidade. 

Supondo que haja a proteção de patente, isso não exime a investigação de ameaças 

competitivas que as patentes não têm o condão de afastar.  Uma forma de realizar 

esta investigação é propondo o desafio de atacar o próprio produto ou serviço e 

inquirir desta forma sobre suas vulnerabilidades e como mitigá-las.  

 Um ponto também fundamental é se a empresa ou o proponente são 

competitivos, ou seja, se os recursos, a gestão, modelo de negócios e visão de 

mercado são melhores que os da concorrência. Uma resposta negativa a este 

critério pode significar que será impossível manter a vantagem competitiva mesmo 

apesar dos méritos do produto ou serviço. 

 Desta feita pode-se arguir se os recursos são superiores, ou seja, se a 

empresa pode obter recursos que melhorem a percepção do cliente quanto ao valor 

da oferta ser superior ao da concorrência. Engenharia superior, logística refinada, 

relevância da marca, todos podem dar ao novo produto liderança pela capacidade 

de coadunar melhor com as expectativas dos clientes. No caso da empresa não 

possuir recursos superiores, deve-se abordar esta deficiência de forma direta. No 

caso de recursos humanos, esta deficiência pode ser sanada pela contratação da 

concorrência ou pela parceria com institutos de pesquisa, universidades, etc. 

 No caso específico de valor da marca, uma ação necessária é verificar se a 

marca permite ou bloqueia a entrada no mercado pretendido, enquanto relevante ou 

superior à concorrência existente. 

 A questão da gestão eficiente é outro ponto nevrálgico a ser atacado. Este 

critério abrange a experiência no mercado alvo, se as ferramentas e habilidades 

necessárias ao processo de desenvolvimento são apropriadas a escala e 

complexidade do projeto e se o projeto coaduna com a cultura e tem apoio interno. 

O sucesso depende do engajamento e comprometimento do time envolvido, da 
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visão dos gestores e a superação do ceticismo e das adversidades no decurso do 

processo. 

 Quanto ao mercado, é necessário compreende-lo e estar preparado para 

responder a suas demandas. O desenvolvimento de produtos bem sucedidos requer 

o domínio de ferramentas de pesquisa de mercado, uma abertura as sugestões dos 

clientes e a habilidade de dividir o conhecimento adquirido por estes canais com o 

time de desenvolvimento. A busca constante de feedback dos clientes potencias 

para refinar conceitos, durante a prototipagem e mesmo na determinação da política 

de preços, podem garantir que o produto não terá de ser reciclado durante o 

processo de desenvolvimento. Esperar até a finalização do desenvolvimento para só 

então precificar a nova oferta, pode significar descobrir que os clientes não estão 

dispostos a pagar o preço demandado. 

 Só porque um projeto passou pelo escrutínio até este ponto não significa que 

ele deva ser perseguido. A fase final da análise de viabilidade deve ser uma análise 

financeira e estratégica rigorosas. 

 Nesta toada à primeira condição a ser atendida é que o produto seja lucrativo 

para um dado nível aceitável de risco, ou seja, os retornos previstos devem ser 

maiores que os custos. Esta análise exige projetar o fluxo de caixa com os 

desembolsos, as despesas e custos, receitas etc, considerando as margens 

esperadas e prazos de forma a poder calcular o ponto de breakeven, e o valor 

presente líquido, para os cenários pessimista, otimista e mais provável. Estas 

projeções devem considerar também o custo de eventuais extensões e melhorias de 

produto previstas para manter a liderança em relação à concorrência. 

 A dificuldade inerente a este processo quando aplicado à inovação, é que as 

previsões de retornos financeiros para novos produtos são notoriamente pouco 

confiáveis.  Uma das razões para esta baixa confiabilidade é que os proponentes 

estão empenhados em obter o financiamento pretendido e os gerentes de projetos 

usualmente estão competindo com outros projetos por recursos escassos e não 

querem que seus projetos sejam marginalizados. Em face da suscetibilidade a 

manipulação, excesso de confiança e vieses, nas previsões financeiras, os 

envolvidos na análise devem prestar detida e rigorosa atenção aos questionamentos 

prévios retro expostos na análise de viabilidade para poder concluir de forma idônea 

sobre as premissas e valores do fluxo de caixa e lucratividade resultantes. 
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 O próximo passo é a previsão do risco e sua aceitabilidade. Isto pode ser 

feito, inicialmente, por meio de um teste padrão de sensibilidade, considerando 

como mudanças em preço, marketshare, e data de lançamento, etc, afetam o fluxo 

de caixa e o ponto de breakeven. Uma grande alteração nos resultados resultante 

de uma pequena alteração de alguma premissa indica um alto grau de risco. 

 A análise financeira deve também considerar custos de oportunidade, ou seja, 

ao alocar recursos para um dado projeto implica abdicar do desenvolvimento de 

outro. 

 Para a análise financeira de propostas de financiamento às inovações, deve-

se atentar para 3 pontos fundamentais, a saber: 

 

 O uso do fluxo de caixa descontado e do valor presente líquido pode 

subestimar os benefícios e retornos reais do investimento na inovação

  

 O modo como os custos são considerados confere uma vantagem aos 

novos entrantes na sua tentativa de atacar um mercado, e aprisionam 

negócios já estabelecidos que tentem responder a este ataque. 

 

 A ênfase no lucro por ação como principal fator a influenciar o preço da 

ação e criar valor ao acionista desvia recursos de investimentos cujo 

ponto de retorno está além do horizonte imediato. 

 

 Ao aplicar o valor presente líquido aos projetos de financiamento à inovação, 

cometem-se dois erros, a saber: (1) que no caso de se optar pelo cenário básico, ou 

seja, não investir, a saúde da empresa permanecerá a mesma indefinidamente no 

futuro e (2) erro de estimativas, pois fluxos de caixa futuros são de difícil previsão e 

a atribuição de um valor final após certo horizonte de tempo (3 a 5 anos). 

 Ocorre que, ao optar por não investir em inovação, a concorrência e novos 

produtos ou serviços inovadores, trazem pressões nos preços e nas margens, 

mudanças na tecnologia com perda de participação de mercado e volumes de venda 

e preço das ações decrescentes com o passar do tempo, ou seja, o fluxo de caixa 

mais provável para o cenário base de não inovar não é a continuação do status quo, 

mas antes um declínio linear na performance de mercado. 
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 É difícil prever de forma precisa o fluxo de caixa resultante de um 

investimento em inovação. Ainda mais desafiador é prever a intensidade da 

deterioração do desempenho financeira na ausência deste investimento. Mas esta 

análise deve ser feita, pois a resposta permite determinar com maior precisão o valor 

da inovação ante um espectro de cenários, sendo que o mais realista é a 

deterioração competitiva e financeira futura na ausência desta. 

 Quanto à previsibilidade do fluxo de caixa, os analistas em geral projetam o 

fluxo de caixa ano a ano por um período que varia de 3 a 5 anos, e então arbitram 

um valor final para os anos remanescentes. A lógica que norteia este procedimento 

é que a estimativa ano a ano para os anos distantes no futuro são tão imprecisas 

que a adoção de um valor final não implica em erro maior. Para calcular o valor final 

os analistas dividem o caixa a ser gerado no último ano pelo fator r-g, onde „r‟ é a 

taxa de desconto e „g‟ é a taxa de crescimento projetada do fluxo de caixa, e trazem 

o valor resultante para o presente.  

 A experiência demonstra que usualmente o valor final corresponde a mais da 

metade do valor presente líquido do projeto. Também um valor final baseado em 

estimativas dos anos pretéritos tende a ampliar erros contidos das premissas dos 

anos anteriores. Outro ponto é que a adoção de um valor final impede o teste de 

cenários, ou seja, é barreira grave para uma comparação do resultado do 

investimento em inovação proposto com a deterioração de desempenho resultado 

mais provável de optar por não fazer nada. Ocorre que, por conta da inércia do 

mercado, ciclos de desenvolvimento de produtos/serviços e o típico lento evolver da 

inovação disruptiva, é usualmente no quinto ano ou após isso, ponto onde o valor 

final é considerado, que o declínio do negócio no cenário de não fazer nada começa 

a acelerar. 

 Uma das razões para o subinvestimento persistente em inovação, necessário 

para obtenção de sucesso em longo prazo, é o uso indiscriminado e simplificado da 

ferramenta do valor presente líquido.  

 Conforme anteriormente elencado, a forma como os custos são apropriados 

confere uma vantagem aos novos entrantes na sua tentativa de atacar um mercado, 

e aprisionam negócios já estabelecidos que tentem responder a este ataque. 

Usualmente esta questão tem significação maior para empresas estabelecidas que 

projetassem os custos de construir novas marcas, desenvolver novos canais de 

vendas e distribuição em comparação com alavancar a estrutura e marcas 



111 

 

existentes. Isso porque os novos entrantes simplesmente criam novas estruturas, 

sem o dilema de escolher entre as opções de custo total e custo marginal.  

 O ponto em questão surge, pois ao analisar um projeto de investimento 

devem-se considerar apenas os desembolsos de caixa marginais (de capital ou 

despesas) requeridos para o investimento, e subtraí-los do fluxo de caixa marginal 

previsto e descontar o fluxo líquido resultante para o presente. Ocorre que esta 

metodologia considera que as capacidades requeridas para ter sucesso no passado 

são as mesmas necessárias para o futuro. Quando novas capacidades são 

requeridas, esta análise de custos enviesa o processo a favor de investimentos que 

alavancam ativos e capacidades suscetíveis a tornarem-se obsoletas. 

 Os custos podem ser fixos, ou seja, independentes do nível de produção ou 

variáveis que são dependentes desta. Exemplos de custos fixos são custos 

administrativos como salários, benefícios, seguros, impostos, etc. Exemplos de 

custos variáveis são materiais, comissões, trabalhadores temporários, etc. Os custos 

irrecuperáveis são aquela parcela dos custos fixos irrevogavelmente comprometidos, 

como por exemplo, instalações físicas, prédios, equipamentos e PD&I. 

 Surge como conclusão lógica que a atratividade de qualquer investimento 

somente pode ser plenamente determinada quando comparada com a atratividade 

das alternativas corretas num dado cardápio de investimentos. Desta feita quando a 

empresa está planejando adicionar capacidade idêntica à capacidade existente, faz 

sentido comparar o custo marginal de alavancar o existente com o custo marginal de 

instalar o novo. Mas quando tratar-se de novas tecnologias ou capacidades 

necessárias a manter a competitividade futura, uma comparação com a opção de 

alavancar ativos e capacidades existentes mostra-se inadequada. O argumento de 

que decisões de investimento devem basear-se em custos marginais é sempre 

correta, mas quando tratar-se de criar novas capacidades o custo marginal relevante 

deve ser o custo total de criar o novo. 

 Quando se olha os custos fixos e irrecuperáveis desta perspectiva, muitas das 

dificuldades nas análises de financiamento a inovações são explicadas. Executivos 

em empresas estabelecidas ao deparar-se com os altos custos de construir novas 

marcas e desenvolver novos canais de vendas e distribuição procuram alavancar as 

marcas e estruturas existentes. Os novos entrantes, em contraste, simplesmente 

criam novas capacidades e estruturas. O problema para as empresas estabelecidas 

não é a possibilidade de o desafiante representar uma ameaça em termos de custos 
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e preços, mas antes que o desafiante é poupado do dilema de ter de escolher entre 

as opções de custo pleno e custo marginal.  

 A literatura é pródiga em exemplos de empresas que aplicam de forma 

equivocada a doutrina de custos fixos e irrecuperáveis, e acabam por manter a 

dependência de ativos e capacidades que foram forjados no passado para serem 

bem sucedidos no futuro, desta forma falhando em acompanhar os investimentos de 

novos entrantes atacantes que vislumbraram meios de tomar o mercado de forma 

lucrativa. 

 Outro pratica financeira equivocadamente aplicada na análise de 

investimentos em inovação é a estimação do tempo de vida útil de um ativo como o 

período no qual este deve ser depreciado. O problema surge quando o tempo de 

vida útil de um ativo é maior que seu tempo de vida competitivo. Quando se utiliza a 

depreciação de ativos tendo como base o tempo de vida útil, corre-se o risco de 

baixas contábeis significativas quando estes atingirem a obsolescência competitiva 

precoce e surgir à necessidade de substituir por ativos com tecnologia atual. Quando 

a obtenção de novas capacidades acarreta a baixa contábil dos ativos antigos, a 

empresa sofre um impacto nos lucros trimestrais, o que não ocorre com novos 

entrantes. Ocorre que os mercados de capitais usualmente punem as empresas que 

recorrem a estes expedientes e então os gestores tendem a titubear na adoção de 

novas tecnologias, e isto pode explicar o aumento significativo de aquisições feitas 

por fundos de privateequity e a aumento do interesse recente por empresas na área 

de tecnologia. É o efeito das forças destrutivas que encurtam os ciclos de vida 

competitivos de investimentos feitos a apenas três ou cinco anos, o que força as 

empresas e baixas contábeis significativas e mesmo a reestruturar o modelo de 

negócios completamente. 

 Uma das soluções é valorizar estratégias e não projetos, ou seja, quando um 

entrante esta ganhando mercado os gestores das empresas estabelecidas precisam 

realizar as analises de investimentos da mesma forma que os entrantes, focando 

nas estratégias que irão garantir competitividade no longo prazo. Esta é a única 

forma de enxergar o mundo da mesma forma que os novos atacantes e de antever 

as consequências de não investir. 

 Considerando que a estratégia empresarial é definida pelo fluxo de projetos 

no qual a empresa decide investi, as finanças e a estratégia devem ser estudadas e 

praticadas/executadas de forma integrada. 
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 O terceiro paradigma que levam as empresas estabelecidas a investir pouco 

em inovação é a ênfase no lucro por ação como fonte primária do preço da ação e, 

portanto, de criação de valor para os acionistas. Nas empresas com ações 

negociadas em bolsa, os gestores sofrem tamanha pressão para focar na 

desempenho de curto prazo das ações que perdem a visão de longo prazo 

necessária a saúde do negócio, ao ponto de relutar em investir em inovações que 

não tragam retorno imediato. 

 Esta pressão resulta da teoria do conflito mandante-mandatário (principal-

agenttheory), que afirma que os interesses dos acionistas (mandantes) não estão 

alinhados com os interesses dos gestores (mandatários), e sem fortes incentivos 

financeiros para focarem nos interesses dos acionistas e maximizar o valor para o 

acionista, a teoria declara que os gestores irão perseguir outras agendas, e no 

processo negligenciarão a eficiência e eficácia e vão desperdiçar investimentos de 

capital em projetos escolhidos por razões pessoais, à custa dos lucros a serem 

distribuídos aos acionistas. Esta teoria tem influenciado de forma decisiva as 

sistemáticas de pagamento dos gestores de empresas com ações negociadas em 

bolsa, de forma que sua remuneração é composta majoritariamente por pacotes que 

recompensam aumentos no preço da ação, e tem levado ao foco exclusivo no lucro 

por ação como métrica de desempenho corporativo. Este processo marginaliza 

outras métricas relevantes tais como: posição de mercado, valor e reconhecimento 

da marca, capital intelectual, competitividade de longo prazo, etc. 

 Alguns gestores chegam mesmo a optar em utilizar eventuais excessos de 

recursos para recomprar ações de forma a melhorar o retorno ao acionista, ao invés 

de investir em projetos de inovações disruptivas de produtos, serviços e modelos de 

negócio.  

 Mesmo os altos executivos que tenham uma preocupação maior por sua 

reputação do que por sua remuneração tornam-se reféns desta sistemática, pois 

assumem que a percepção alheia de seu sucesso é intrinsecamente atrelada pelo 

lucro por ação, levando a um ciclo de reforço obsessivo por esta métrica. 

 Empresas cujo valor das ações sinaliza que falharam em maximizar valor 

tornam-se vulneráveis a investidas externas, quer pela troca do presidente quer pela 

aquisição. 
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 Desta forma o executivo dispõe-se a sacrificar valor de longo prazo para os 

acionistas para atingir expectativas de lucro de curto prazo, ou mesmo melhorar os 

ganhos reportados. 

 Aproximadamente 90% das ações de empresas negociadas em bolsa nos 

Estados Unidos estão no portfólio de fundos mútuos, fundos de pensão e fundo de 

hedge. O período médio de manutenção das ações é inferior a 10 meses. 

(CHRISTENSEN; KAUFMAN; SHIH, 2013). Desta forma, amarrar a compensação de 

executivos ao preço das ações não afeta a intensidade ou energia ou mesmo 

inteligência de seu desempenho, mas direciona seus esforços para atividades cujo 

impacto pode ser sentido dentro do horizonte de manutenção das ações pelos 

acionistas, que geralmente é inferior a 1 ano. 

 Muitos dos acionistas são na verdade gestores de fundos mútuos, portfólios 

de investimento, fundações e fundos de pensão. Para estes o empreendimento onde 

estão investindo não tem valor ou interesse inerente além de mera plataforma para 

melhorar as métricas financeiras de curto prazo, pelas quais os fundos que 

administram são cobrados e seu próprio pagamento é determinado. 

 Os acionistas reais (pessoas que colocam dinheiro nestes fundos e planos de 

pensão) são geralmente os mesmos indivíduos cujo emprego é prejudicado em 

longo prazo quando o foco de curto prazo no lucro por ação restringe investimentos 

em inovações que tragam oportunidades de crescimento. Neste caso a teoria do 

mandante-mandatário é obsoleta, e o que se tem na verdade é uma relação 

mandatário-mandatário onde os desejos e metas dos representantes dos acionistas 

competem com os desejos e metas dos gestores da empresa. 

 A análise por etapas (stage-gateprocess) é um método de análise de 

viabilidade de empreendimentos em três etapas, a saber: (1) viabilidade, (2) 

desenvolvimento e (3) lançamento. Os estágios são separados por “barreiras”, assim 

denominadas as reuniões de revisão onde as equipes de projetos reportam-se aos 

gestores sobre as realizações. Baseado no progresso e no potencial do projeto, os 

assim denominados “porteiros” aprovam a passagem do projeto para o próximo 

estágio, retornam a iniciativa para o estágio anterior para alterações ou eliminam a 

proposta. 

 Os critérios fundamentais de decisão em cada fase são o tamanho das 

receitas e lucros projetados e os riscos associados. Receitas de produtos resultantes 

de melhorias incrementais em produtos correntemente comercializados podem ser 
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quantificados com razoável grau de credibilidade. Mas propostas para gerar 

crescimento à partir de tecnologias potencialmente disruptivas em produtos e 

modelos de negócios não podem ser apoiados por números concretos, pois seus 

mercados são inicialmente pequenos, e receitas substanciais geralmente se 

materializam apenas após vários anos. Quando estes são opostos a inovações 

incrementais na disputa por financiamento, as incrementais prosperam e as mais 

arriscadas são descartadas. 

 Esta análise apresenta dois sérios inconvenientes. O primeiro é que os times 

de projetos usualmente sabem quais os parâmetros necessários para as projeções 

financeiras receberem fundos, e é muito simples alterar premissas e criar cenários 

de forma a aprová-los. Se, por exemplo, há de 8 a 10 premissas subjacentes ao 

modelo financeiro, a mudança de apenas algumas das premissas por meros 2% a 

3% cada, pode viabilizar um projeto outrora inviável. Isso torna desafiador o trabalho 

dos “porteiros”, pois discernir as suposições salientes e julgar se são realistas. 

 O segundo é que se assume destarte que a estratégia proposta é uma 

estratégia correta, e, portanto uma vez aprovada, desenvolvida e lançada, tudo que 

resta é execução habilidosa da proposta de inovação. Se após seu lançamento, as 

receitas obtidas com um produto ou serviço ficam significativamente aquém do 

esperado (e para uma parcela significativa isto ocorre), ele é cancelado. O ponto em 

questão é que, com exceção dos casos de inovação incremental, a estratégia 

correta – especialmente que tarefas o cliente quer executadas – não podem ser 

completamente conhecidas aprioristicamente. A necessidade emerge e depois é 

refinada. 

 Portanto o sistema por etapas mostra-se inapropriado para a análise de 

inovações que visam construir novos negócios de crescimento. 

  Uma sistemática apropriada deve inverter a sequência dos passos do 

processo por etapas. O primeiro passo é simplesmente estabelecer as receitas 

mínimas necessárias para viabilizar o empreendimento, e a partir destes números 

determinar os parâmetros necessários para sua materialização. Cria-se uma lista de 

premissas, ou seja, uma lista de fatos que precisam provar-se verdadeiros para que 

o projeto seja bem sucedido. Os itens da lista devem ser listados por ordem de 

importância e de fácil verificação concomitantemente. 

 Então ao passar para o próximo estágio esta lista de premissas é utilizada 

como base para o planejamento do próximo estágio. Não se trata, porém, de um 
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plano de execução, mas antes de um plano de aprendizado, ou seja, para testar de 

forma expedita e de baixo custo se as premissas para o sucesso previsto são 

validas. Se uma premissa crítica mostrar-se inválida, a equipe de projetos deve 

revisar as hipóteses da estratégia até que estas se mostrem plausíveis. Caso não 

seja possível encontrar um grupo de premissas não mutuamente excludentes e 

plausíveis o projeto deve ser abortado. 

 Desta forma a atenção dos “porteiros” é direcionada as premissas que 

constituem as incertezas chave dos projetos. Usualmente os projetos de inovação 

fracassam por não ter sido abordada uma questão importante. 

 Os pontos previamente abordados na análise de viabilidade devem nortear a 

análise de risco, e as causas de fracasso identificadas devem ser equacionadas ou 

mitigadas. 

 Um último ponto é verificar se o lançamento do produto ou serviço guarda 

sinergia e nexo com a estratégia da empresa. Mesmo quando o mercado e o 

produto são reais, o produto e a empresa apresentam vantagens competitivas e o 

projeto apresenta potencial de lucratividade, pode não fazer sentido estratégico seu 

lançamento. 

 Portanto, cabe ainda arguir quanto a se o produto ou serviço proposto é 

compatível com a estratégia geral de crescimento, ou seja, se ele irá melhorar as 

capacidades da empresa, se irá expandir a capacidade de manufatura, a logística, 

se terá impacto positivo na marca, se irá canibalizar ou melhorar a venda de 

produtos existentes, se irá melhorar ou afetar o relacionamento com os stakeholders 

(distribuidores, reguladores, etc), se oferece oportunidades de incremento de 

negócios ou novos mercados que não seriam acessíveis de outra forma. 

 Estes critérios devem servir de ponto de partida para uma avaliação cabal da 

adequação estratégica do produto ou serviço. Uma resposta negativa para algum 

destes questionamentos de adequação estratégica não é razão para matar o projeto, 

mas se os resultados gerais destes sugerir que o projeto faz pouco sentido 

estratégico, seu lançamento é desaconselhado. 

 Por último, deve haver comprometimento e apoio da gestão, pois é a garantia 

de que o projeto irá sobreviver aos desafios do percurso até o mercado. 

 As questões apontadas acima devem ser abordadas num plano de negócios a 

ser avaliado por uma instituição parceira com expertise em análise de planos de 

negócio como a SEBRAE, por exemplo, e num projeto e orçamento de 
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desenvolvimento a ser analisado e aprovado por um Instituto de Tecnologia, como o 

LACTEC por exemplo. 

 Uma resposta negativa para qualquer das perguntas acima é impeditiva para 

a concessão de crédito. No caso de indeterminações devem-se aprofundar as 

pesquisas de mercado ou propor analogias que permitam ao menos uma cognição 

sumária quanto à plausibilidade.  

 Esta ferramenta não objetiva apenas servir como um padrão de tudo ou nada, 

mas antes visa aperfeiçoar o planejamento identificando erros, problemas e riscos, e 

também situações que não podem ser satisfatoriamente equacionadas e exijam a 

negativa de crédito em face de sua inviabilidade. 

 Esta ferramenta pode também ser utilizada durante o desenvolvimento de 

forma a propiciar a incorporação de informações refinadas e melhoradas de produto, 

mercado, etc. 

 

4.2.2 ASPECTOS VALORATIVOS 
 

 A última etapa consiste na valoração de aspectos estratégicos para a 

inovação e alinhamento com políticas governamentais na nota de crédito; conforme 

exemplificado no quadro 13. 

 A proposta é que diversos aspectos sejam considerados e a cada três pontos 

de valoração, sobe-se a nota de crédito em um degrau na escala. Usualmente a 

escala adotada é a adotada na resolução 2682 do Banco Central do Brasil.3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?N=099294427&method=detalharNormativo 



118 

 

Quadro 13 – Fatores de valoração. 

 

Fator Formação Alinhamento 

Estratégico 

Experiência em 

Inovação 

Nível de formação do 

proponente, ou de seus 

gestores, ou corpo técnico. 

1 0 1 

Alinhamento do projeto 

com os componentes da 

agenda de competitividade 

proposta pelo Conselho 

Nacional do 

Desenvolvimento da 

Indústria (CNDI). 

0 1 0 

Ser o proponente, ou um 

de seus gestores, ou corpo 

técnico é egresso do 

Programa Ciências Sem 

Fronteiras ou Pronatec. 

 

1 1 0 

Tratar-se de projeto já 

agraciado por editais de 

financiamento, 

subvenções, bolsas ou 

aportes. 

0 1 1 

Tratar-se de tecnologia 

resultante de pesquisa 

básica concluída em 

programa oficial. 

 

0 1 1 

Tratar-se da nacionalização 

de produto objeto de ex-

tarifário. 

 

0 1 0 

Fonte: Autor 
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 Além desses aspectos valorativos, a nova metodologia preconiza que os 

projetos devem ainda: 

 

 Considerar no pedido de financiamento os custos envolvidos na 

obtenção de certificações, DATEC, etc., para comercialização de 

tecnologias inovadoras. 

 Análise por Instituição Tecnológica (FINEP, IPT, LACTEC, etc.) da 

viabilidade do projeto de inovação e do seu orçamento, com os Custos 

para seu pleno desenvolvimento (incluindo ensaios, etc.). 

 Análise por instituição de fomento ao empreendedorismo (SEBRAE, 

Incubadoras, etc.) ao plano de negócios da comercialização da 

inovação. 

 

 Para exemplificar a aplicação dos fatores valorativos, a figura 4 apresenta um 

fluxograma que demonstra o impacto do fator formação associado a um projeto que 

contemple a nacionalização de um produto objeto de ex-tarifário.  

 A valoração deve ocorrer após a aplicação dos modelos tradicionais (credit 

score e behavior score), como um fator de melhora na nota de crédito.  

 Há ainda a valoração dos aspectos relacionados às garantias. Os 

equipamentos e mobiliários eventualmente adquiridos com os recursos compões as 

garantias da operação, assim como as eventuais patentes e propriedades 

intelectuais relacionadas às marcas, produtos, métodos produtivos e etc. 

 Os componentes da agenda de competitividade incluem, dentre outros, 

prospecção e produção de petróleo e gás em águas ultra profundas, 

desenvolvimento da indústria espacial e aeroespacial, energias renováveis, 

automotivo e etc. 
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Figura 4 – Aspectos Valorativos e seu impacto na nota de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Autor 
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 Já as áreas prioritárias de inovação tecnológicas, também abarcadas pelo 

Programa Ciência Sem Fronteiras, são: 

 

 Engenharias e demais áreas tecnológicas. 

 Ciências Exatas e da Terra. 

 Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde. 

 Computação e Tecnologias da Informação. 

 Tecnologia Aeroespacial. 

 Fármacos. 

 Produção Agrícola Sustentável. 

 Petróleo, Gás e Carvão Mineral. 

 Energias Renováveis. 

 Tecnologia Mineral. 

 Biotecnologia. 

 Nanotecnologia e Novos Materiais. 

 Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais. 

 Biodiversidade e Bioprospecção. 

 Ciências do Mar. 

 Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para 

desenvolvimento tecnológico e inovação). 

 Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva. 

 Formação de Tecnólogos. 
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4.3 A INTEGRAÇÃO DE ATORES E CAIXA 

 
 O Press Release do terceiro trimestre de 20144 com os resultados da CAIXA 

permite visualizar a capilaridade e alcance do banco. 

 A rede da CAIXA possui 68,3 mil pontos de atendimento, sendo 4,1 mil 

agências e postos de atendimento, 32,5 mil correspondentes CAIXA Aqui e lotéricos, 

e 31,7 mil máquinas distribuídas nos postos e salas de autoatendimento, além de 2 

agências-barco e 18 caminhões-agência.  

 A CEF também possui expertise no relacionamento e parceria com entes 

públicos e privados, sendo parceira estratégica em importantes programas 

governamentais, como os repasses do orçamento geral da União, o Bolsa Família, e 

por muitos anos operou linhas nos programa de geração de emprego e renda Proger 

Urbano, nas linhas recém-formado, profissional liberal, professor e etc. 

 Nas linhas do Proger já havia a previsão de planos de negócio analisados e 

aprovados pelo SEBRAE, por exemplo. 

 O CAIXAINOVA requer que sejam feitos convênios com os atores do Sistema 

Nacional de Inovação (SEBRAE, IPT, LACTEC, Incubadoras Tecnológicas, 

Universidades, Agências de Fomento, Laboratórios públicos e privados, etc.), de 

forma a terceirizar as fases já citadas de orçamento e análise de viabilidade do 

desenvolvimento da tecnologia e suas aplicações, do plano de negócios e de 

certificações diversas requeridas. 

 

4.4 O PROGRAMA CAIXA INOVA 

 
 Inovações incrementais compõe a maior parte do portfólio de inovação das 

empresas, mas raramente geram o crescimento esperado e procurado (DAY, 2013). 

As inovações incrementais são necessárias à melhoria continua e consequente 

aumento da eficiência operacional, mas não dão as empresas competitividade e 

lucratividade duradoura. São as inovações disruptivas que colocam as empresas em 

mercados adjacentes ou em novos mercados e tem o potencial de fechar as lacunas 

entre as previsões de faturamento e lucro e a realidade.  

 Conforme já extensamente explanado, é certo que a probabilidade de 

fracasso aumenta consideravelmente quando uma dada empresa se aventura além 

                                                
4 http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/caixa/caixa_demfinanc/Press_Release_3T14.pdf 
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das iniciativas de cunho incrementais apenas no mercado em que está familiarizada. 

Mas a aversão e mesmo evitar projetos de risco pode sufocar o crescimento. 

 Uma forma de evitar esta aparente dicotomia entre inovação e risco é 

disciplinar um processo sistematizado de inovação que permita distribuir as 

inovações de forma equilibrada num verdadeiro espectro de risco. 

 O programa CAIXAINOVA, e sua nova metodologia de análise de risco de 

crédito, propõem-se a ser este processo sistematizado de inovação para os 

partícipes do mercado interessados em investir em inovação e ao mesmo tempo 

mitigar riscos. 

 A proposta do programa CAIXAINOVA funda-se na premissa de não ser um 

substituto dos atores já existentes no Sistema Nacional de Inovação, mas antes 

tornar-se um integrador no intuito de alavancar os investimentos em inovação. 

 O programa baseia-se em quatro pontos, a saber: (1) integração de políticas e 

com outros atores, (2) suplementação ou complementação de recursos, (3) fundo 

aplicador garantidor como estratégia de saída e (4) nova metodologia de concessão 

de crédito. 

 A integração de políticas está insculpida nos fatores valorados na nova 

metodologia de crédito, que levam em consideração todas as políticas de educação 

(Ciências Sem Fronteiras, Pronatec, etc), a agenda de competitividade proposta pelo 

Conselho Nacional do Desenvolvimento da Indústria, e os diversos programas e 

editais que buscam fomentar a inovação tecnológica. Já integração com os atores 

do Sistema Nacional de Inovação, reside no papel central a ser desempenhado por 

instituições de desenvolvimento tecnológico e de fomento ao empreendedorismo na 

análise de crédito (análise de viabilidade da tecnologia e orçamentos relacionados, e 

análise do plano de negócios). 

 A suplementação ou complementação será contemplada em dois momentos. 

No primeiro a CAIXA complementando recursos de outros programas, quando os 

valores requeridos extrapolarem os limites do programa específico, mesmo apesar 

da viabilidade da proposta. No segundo momento a CAIXA fornecendo 

financiamento adicional para empresas e profissionais que já receberam verbas de 

outros programas e fecharam o ciclo de forma bem sucedida, mas necessitam de 

verba adicional para os próximos passos. 

 Os recursos virão de um fundo com patrimônio segregado e que permitirá 

aportes de entes públicos e, talvez até privados, que investira em valores mobiliários 
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a serem emitidos pelas empresas aportadas, conforme regras da instrução 400/2003 

da CVM. O fundo também será o alienante dos equipamentos adquiridos e de toda 

propriedade intelectual resultante. Isto permite diminuir riscos e ao mesmo tempo 

permite uma estratégia de saída para investidores e investidos. 

 Por último a nova metodologia de concessão de crédito que dá peso maior 

aos aspectos inerentes ao financiamento à inovação, não contemplados nas 

metodologias tradicionais, por meio de metodologia de concessão inovadora. 

 Espelhando os programas americanos SBIR e ATP para quaisquer das linhas 

o programa será dividido em 3 fases, com acompanhamento próximo de sua 

execução conforme segue: 

 

 1 - Análise de Viabilidade – trata-se de uma pesquisa prévia que objetiva 

 demonstrar a viabilidade da proposta e sua adequação aos objetivos do 

 programa. Nesta fase a CAIXA como agente da FINEP nos programas 

 INOVACRED e TECNOVA. 

 2 – Pesquisa e Desenvolvimento – as empresa aprovadas na fase 1 podem 

 obter recursos na fase 2 para aplicação no desenvolvimento do produto em si. 

 Nesta fase a empresa precisa apresentar uma proposta detalhada de 

 pesquisa e um plano para a comercialização do produto final. Nesta etapa a 

 CAIXA como agente da FINEP e do BNDES. 

 3 – Comercialização – consiste na comercialização do produto final. Nesta 

 etapa os recursos serão majoritariamente oriundos do Fundo CAIXAINOVA. 

  

O projeto só pode ser proposto por empresas pequenas e com as seguintes 

características: (1) não ser dominante no setor da proposta, (2) ter sede no Brasil, 

(3) possuir capital majoritariamente brasileiro e (4) ser MPE. 

 Propostas que não se enquadram nos setores alvo ou que sejam tecnologias 

já existentes, exceto nos casos de ex-tarifário, não são analisadas. 

 Os desembolsos variam conforme a etapa do projeto e porte da empresa. 

Para micro empresas, por exemplo, na primeira etapa, são de no máximo R$ 200 mil 

com duração máxima de 6 meses. Na segunda etapa são de no máximo R$ 900 mil, 

com duração máxima de 24 meses, e na terceira etapa de R$ 900 mil com duração 

máxima de 24 meses. 

 As linhas de crédito a serem oferecidas num primeiro momento são: 
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  Recém-Formado Ciência Sem Fronteiras. 

  Recém-Formado Pronatec. 

  Profissional Liberal. 

  Financiamento a contratos de P&D. 

  Ex-tarifário. 

  Spin-off. 

  Complementação de Editais. 

 

 As linhas para recém-formados (Ciências Sem Fronteiras e Pronatec) 

contemplam profissionais que querem empreender oferecendo produtos ou serviços 

inovadores com o qual tiveram contato durante a formação, ou que tenham 

inventado, e que haja carência no mercado nacional. Os valores financiados podem 

incluir pagamento por certificações. 

 A linha profissional liberal contemplam profissionais com experiência, que 

querem oferecer novos produtos ou serviços tecnológicos com o qual tiveram 

contato ou que tenham inventado, e que haja carência no mercado nacional. 

 O financiamento de contratos de P&D permite um adiantamento de valores de 

contratos firmados de P&D, em analogia a adiantamento de recebíveis. 

 Para empresas que queiram nacionalizar produtos que tenham ex-tarifário ou 

queiram produzir produtos similares, desde que não protegidos por patentes, esta 

linha ofereceria os recursos para montar e iniciar a produção e comercialização. 

 Para as médias e grandes empresas que desejem desenvolver novas 

tecnologias, segregando-o de sua estrutura, a linha spin-off permitirá este tipo de 

aporte. 

 Por último, a complementação de editais permitira que a CAIXA seja parceira 

de outros órgãos de fomento (FINEP, etc) formando um pool de valores para 

financiar o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, dividindo riscos, 

quando o projeto seja aprovado mas exija recursos superiores ao disponibilizado 

pela linha específica. 
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4.5 VALIDAÇÃO DO PROGRAMA CAIXAINOVA 

 

 Em setembro de 2013 a Finep colocou em operação um novo sistema de 

analise de projetos de financiamento a empresas - Finep 30 Dias Inovação. Nesse 

novo e sofisticado sistema não existe ainda como tabular uma analise motivacional 

cabal de indeferimento das propostas. 

  Mas genericamente tem-se os seguintes números que registram o primeiro 

ano de funcionamento do sistema Finep 30 Dias Inovação ( de setembro de 2013 a 

setembro de 2014): 

  

 mais de 3.500 empresas acessaram o sistema da Finep. 

 mais de 1.000 empresas concluíram o cadastro no sistema. 

 mais de 400 diferentes projetos foram apresentados através do sistema. 

 57% dos projetos foram indeferidos, e consequentemente 43 % foram 

aprovados. 

  

 Este desempenho supera em muito os números realizados no antigo sistema. 

A FINEP aponta as causas majoritárias de indeferimento como a falta de garantia e 

a falta de capacidade financeira das empresas que demandaram o financiamento.  

 Estas informações foram obtidas em entrevista com o senhor Rogério Amaury 

de Medeiros, gerente do departamento de acompanhamento, avaliação e gestão da 

informação da FINEP. 

 O programa CAIXAINOVA propiciaria algumas melhorias em relação ao 

desempenho acima elencado, a saber: 

 

 Aumento do número acessos ao programa, tendo em vista a atuação de 

prospecção dos gerentes comerciais CAIXA e da sua presença no território 

brasileiro. 

 

 Qualificação dos cadastros e projetos a partir do convênio com órgãos de 

fomento ao empreendedorismo e institutos de tecnologia. 
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 Acompanhamento do evolver dos projetos pela aplicação do desembolso por 

etapas, e da extensa rede de credenciados CAIXA que prestam serviço de 

assistência técnica e aferição de evolução. 

 

 Mitigação do risco pela aplicação da expertise e dos recursos de múltiplas 

fontes (CAIXA, mercado, FINEP, BNDES). 

 

 Aspectos valorativos alinhados a programas governamentais e fomentadores 

da formação profissional tecnológica. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma ideia que surge da análise histórica seria formar uma organização de 

pesquisa federada para as Américas. 

 Outra é transformar a cultura para que reconheça o valor de investir em longo 

prazo e criar incentivos sensatos. Ao fazê-lo da forma correta, cria-se um 

ecossistema inovador que continuará transformando a ciência de ponta em 

tecnologia transformadora por muitas décadas. 

 A análise das políticas dos países líderes permite obter alguns padrões de 

melhores práticas. Por exemplo, a exigência de garantias é normalmente apontada 

como entrave importante no crédito direcionado às PMEs. Uma possível solução é a 

implantação de um sistema de garantias públicas.  

Outro ponto é a avaliação contínua dos programas, prática adotada na 

maioria dos países paradigma. O objeto central do financiamento é apoiar iniciativas 

de maior impacto para que estas, no futuro, possam ter continuidade e autonomia, 

recorrendo ao mercado para futuras necessidades. Desta forma, para o poder 

público interessa controlar as fases iniciais do projeto e também a evolução das 

empresas ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse controle é 

efetuado por meio de pesquisas de campo e por indicadores associados à inovação, 

tais como quantidade de patentes e citações na literatura. Este último ponto é ponto 

de melhoria no Brasil, considerando a demora na concessão de patentes e a 

necessidade de maior integração e disponibilidade de informações sobre as 

empresas brasileiras. 

Quanto ao recorrente problema de cunho fiscal no Brasil, que é limitador da 

disponibilidade de recursos, uma alternativa é recorrer a parcerias público-privadas 

(PPPs), como fazem alguns países da OCDE (GUIMARÃES, 2006). O principal 

objetivo dessas eventuais parcerias é estreitar os laços entre a iniciativa privada e 

órgãos públicos, como universidades e institutos de pesquisa, onde algumas 

inovações se originam. Como em toda parceria, há o compartilhamento dos riscos e 

das decisões entre os agentes, e requer um desenho institucional bem estruturado, 

de modo a diferenciar esses investimentos em inovação de outras formas mais 

convencionais. 
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Como líder em inovação no mundo os Estados Unidos tornou-se um celeiro 

de mecanismos de fomento e financiamento a inovação, tendo muitas de suas 

iniciativas copiadas no mundo todo. 

Um exemplo é o programa ATP. O programa foi objeto de pesquisa pelo 

NationalInstituteof Standards and Technology (Nist), e os resultados deste estudo 

comprovam o sucesso do programa. Em média a cada três projetos, dois resultaram 

em publicações citadas na literatura. Adicionalmente, mais de 30% dos projetos 

foram agraciados posteriormente com outras fontes de financiamento. Também, 

54% dos projetos não seriam viáveis sem o apoio do programa, e os 46% restantes 

teriam seu término alongado, seriam menos inovadores e teriam apresentado 

resultados técnicos inferiores.  

 Esta pesquisa buscou responder três questões, a saber: 
 

 Como surgem os padrões de comercialização de tecnologias 

disruptivas? 

 Quais os fatores chave e os pontos de inflexão nestes padrões de 

comercialização de tecnologias disruptivas? 

 Qual o desempenho dos diferentes países na comercialização de 

tecnologias disruptivas? 

 

 Os padrões de comercialização de tecnologias disruptivas são melhor 

ilustrados pelo o que Adner e Levinthal (2002) denominam eventos de especiação, 

onde o progresso é cumulativo e lento até certo limiar, e então mudanças dramáticas 

e revolucionárias ocorrem, e novas tecnologias com novas potenciais aplicações, 

mercados e direção industrial emergem. 

 A abordagem evolucionária destaca três características da comercialização 

de tecnologias disruptivas, a saber: (1) o processo envolve longas linhas de tempo, 

(2) tecnologias inovadoras bem sucedidas são eventos comparativamente raros e 

(3) tecnologias revolucionárias tem a capacidade de causar mudanças dramáticas 

no panorama industrial. 

 Ressaltou-se no transcorrer do presente trabalho três fases da inovação, (1) a 

ciência básica, (2) a fase pré-comercial e a fase comercial. Em cada uma destas 

fases certas atividades e características dominam. Na ciência básica há as 

atividades de descoberta. Na fase pré-comercial atividades de desenvolvimento e 
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estabelecimento de potencial e reputação da tecnologia. E a fase comercial é 

dominada executar este potencial estabelecido. Embora estas atividades estejam 

associadas a fases diversas, elas não existem apenas em suas respectivas fases; 

atividades de descoberta continuam em todas as fases, por exemplo. 

 O estudo das atividades que dominam cada uma das fases permite 

diferenciá-las e dar explicação e análise adequadas aos atores e decisões 

contextualizadas.  

 As pessoas são centrais na análise e seu papel é enfatizado. No fim o 

trabalho demonstra que a inovação é sobre pessoas, suas interações, movimentos, 

decisões e conquistas. 

 Por todo o trabalho foi possível identificar dois períodos de transição na 

inovação baseada em ciência básica, a transição da ciência básica para a tecnologia 

e a transição da tecnologia para a inovação. 

 Um número de fatores em cada uma das transições foi identificado e estão 

dispostos no quadro 14. Fatores que impulsionam a tecnologia da ciência básica ao 

desenvolvimento da tecnologia incluem interação interdisciplinar, tempo, uma base 

de pesquisa exploratória protegida do ciclo dos negócios, patrocinadores da 

tecnologia que divulguem e defendam as aplicações potenciais e estabeleçam uma 

direção para a nova tecnologia, e também sorte. Sorte que as pessoas certas irão se 

encontrar no momento certo, e que certas pesquisas receberão apoio no momento 

ideal. 

 Fatores que transmutam a tecnologia em inovação incluem o 

desenvolvimento de aplicações de nicho para clientes insensíveis a preços. Estas 

aplicações ajudam a construir a reputação da nova tecnologia.  

 Outro fator chave é a estratégia corporativa em relação a novas tecnologias e 

os recursos, em especial em empresas grandes, investem no desenvolvimento de 

tecnologia. Áreas estratégicas incluem: 

 

 Perseguir ou não uma posição de mercado (para produto ou serviço) 

com uma nova tecnologia. 

 Estender o conhecimento em dado campo relacionado à nova 

tecnologia e como fazê-lo, desenvolvendo conhecimento e capacidade 

internos ou trazendo conhecimento externo na forma de licenciamento 

de tecnologia. 
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 Canibalizar produtos e serviços existentes com a nova tecnologia. 

 Forma de comercialização por startup, spin out ou unidade corporativa. 

 Como apoiar o desenvolvimento da tecnologia na fase pré-comercial, 

pela busca de contratos de P&D, ou pela participação em programas 

de P&D, corporativos ou não, receita interna ou fontes externas como 

clubes financeiros ou capital de risco. 

 

Quadro 14 – Transições da inovação tecnológica – do laboratório para o mercado. 

 

TRANSIÇÃO DA CIÊNCIA BÁSICA 

PARA TECNOLOGIA 

TRANSIÇÃO DA TECNOLOGIA PARA 

A INOVAÇÃO 

Tempo – natureza cumulativa do 

conhecimento científico. 

Interações Interdisciplinares. 

Pesquisa básica exploratória – 

resguardada dos ciclos de negócios. 

Patrocinadores. 

Sorte. 

Reputação. 

Estratégia e Recursos corporativos. 

Nichos e cliente insensíveis a preço. 

Tecnologias complementares. 

Suprimentos e fornecedores. 

Capacidade de manufatura. 

Velocidade e efetividade da execução. 

Fonte: Autor 

 
 Avaliar o desempenho de diferentes países na comercialização de inovações 

tecnológicas advindas da ciência básica é uma tarefa complexa, pois o fenômeno do 

desenvolvimento de inovações tecnológicas é global e envolve múltiplos atores de 

diversos países. 

 Pode-se, por exemplo, abordar a participação do Reino Unido, em particular 

muitas organizações do Reino Unido tiverem papel central na comercialização da 

tecnologia LCD, fibra ótica, LED e a impressão a jato de tinta contínua. O Reino 

Unido continua a mostrar liderança na impressão a jato de tinta continua e 

elementos emergentes da indústria de LCD, como a tecnologia LCD bi zenital 

estável, e a indústria de LED, em especial LED orgânico. 

 As realizações nestas áreas, no entanto, precisam ser comparadas a critérios 

pré-estabelecidos de sucesso. Para exemplificar, pode-se utilizar o caso da 

tecnologia LCD. O governo do Reino Unido investiu em desenvolvimento da 

tecnologia nas décadas de 1960 e 1970 por meio de pesquisas militares, 

subvenções e contratos. Isto levou a uma posição dominante no fornecimento global 
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de materiais para cristal líquido e a criação de propriedade intelectual chave ligada a 

estruturas nemáticas torcidas e super torcidas. Entretanto a posição global do Reino 

Unido em materiais, por intermédio da British DrugHouse (BDH), foi suplantada por 

outros atores europeus, e eventualmente pela empresa mãe da BDH, a Merck, que 

ainda mantém esta posição. 

 Neste caso pode-se afirmar que a indústria LCD foi uma oportunidade perdida 

para o Reino Unido, mas a indústria LCD do Reino Unido estava primariamente 

focada em clientes militares, em aplicações altamente especializadas, com baixa 

quantidade produzida e alto custo unitário. Isto significou que a indústria de LCD 

britânica nunca esteve numa posição competitiva para entrar o mercado de telas de 

eletrônicos de consumo. Quanto a se pode chamar isto de um fracasso da 

comercialização da tecnologia britânica é uma assertiva difícil de fazer, quando o 

sucesso no mercado de consumo nunca foi o alvo dos programas de pesquisa no 

Reino Unido, mas antes aplicações militares superiores, que foram entregues. 

 Ao comparar a indústria LCD no Reino Unido e nos Estados Unidos pode-se 

dizer que para cada dólar investido na tecnologia o desempenho americano foi 

inferior em seus programas. Financiamento intensivo, desde os primeiros programas 

de P&D na RCA na década de 1960 até o programa de pesquisa de telas avançadas 

(Advanced Displays ResearchProgram) na década de 1990, não resultaram em uma 

posição duradoura na liderança tecnológica ou no desenvolvimento da indústria nos 

Estados Unidos. A capacidade da política pública de apoiar liderança de longo prazo 

em campos de tecnologias revolucionárias carece de pesquisa adicional. Os casos 

apresentados e analisados mostram diversos exemplos da assistência de políticas 

públicas na criação da liderança tecnológica, mas esta liderança não é mantida por 

um período longo o suficiente de forma a capturar valor adequado desta liderança 

inicial. 

 A não capitalização da liderança inicial também aparece no caso das fibras 

óticas. Organizações britânicas estavam na vanguarda da maioria das inovações 

tecnológicas que levaram ao desenvolvimento da comunicação por fibra ótica 

(HECHT, 2004, p.161). O premio Nobel em física de 2009 para Charles Kao por seu 

trabalho em fibras óticas na década de 1960 no Standard TelecommunicationsLabs 

e o premio Millenium de 2008 de David Payne pela Universidade de Southampton 

pelos amplificadores de fibras dopados com érbio atesta esta vanguarda. 
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 Os Correios britânicos, que na década de 1960 eram responsáveis pelos 

serviços de comunicação no Reino Unido, em grande medida iniciaram e apoiaram 

os avanços técnico-científicos feitos em fibras óticas na Grã-Bretanha. Seu papel foi 

crítico em acelerar o desenvolvimento pela provisão financiamento original para 

programas de pesquisa, aproximando ciência e técnicas avançadas de fabricação de 

vidro e pesquisa em telecomunicações, e criando painéis industriais para testes de 

julgamento final do equipamento. 

 A primeira rede de comunicação em fibra ótica foi estabelecida em Dorset em 

1975, mais de uma década após Kao e Hockman apresentarem seus pensamentos 

teóricos radicais sobre o potencial das fibras óticas como meio de comunicação. Kao 

e Hockman afirmaram em um seu artigo de 1966 que comunicação por fibras óticas 

poderiam ser comercialmente factível se a taxa de atenuação na fibra (perda ótica) 

pudesse ser reduzida a 20 dB por quilômetro. E 1966 a taxa de atenuação das fibras 

era de 1000 dB por quilômetro.  

 Entretanto o que se seguiu foi a desregulamentação das telecomunicações 

em nível mundial, e em particular a reestruturação dos Correios Britânicos na final 

da década de 1970, e a privatização de seus serviços de telecomunicações em 

1982. Estes fatos enfatizam algo que é nevrálgico em todos os casos de tecnologias 

analisados neste trabalho, o efeito dos ambientes macroeconômico, social e político 

no desenvolvimento da tecnologia. 

 Adicionalmente, as organizações envolvidas no desenvolvimento da 

tecnologia, incluindo o MinistryofDefense Royal Radar andSignals Establishment 

(RSRE), os laboratórios de pesquisa dos Correios Britânico em Dollis Hill, a 

subsidiária da multinacional americana InternationalTelephoneandTelegraf (ITT) 

denominada Standard Communications Laboratory, em Harlow, o grupo de pesquisa 

em optoeletrônica da Universidade de Southampton, não podiam fornecer o 

ambiente de pesquisa orientado a missão de forma a tornar a tecnologia e suas 

aplicações em inovações, ou não estavam em uma posição de executar o potencial 

das tecnologias no ambiente comercial, por questões de propriedade, mudanças de 

propriedade ou outras reorganizações. 

 A análise dos casos quanto a desempenho dos países na comercialização de 

tecnologias inovadoras reforçam três conclusões. Primeiro que o contexto dos 

programas nacionais de pesquisa em tecnologias revolucionárias tem forte influencia 

no resultado comercial da pesquisa. Como já dito, no caso da tecnologia LCD a 
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meta dos programas de pesquisa britânicos não era a produção de eletrônicos de 

consumo, como foram os casos da Coréia do Sul e de Taiwan, mas antes a meta, 

muito mais restrita, de aplicações militares especializadas e superiores. Este 

contexto moldou o resultado comercial da pesquisa, considerando que os recursos 

de comercialização aplicados evoluíram a partir destas orientações estratégicas. 

 Repisando, no caso da tecnologia LCD a meta não era aplicações para 

consumidores finais, portanto os recursos não foram direcionados para a criação de 

ligações com empresas fabricantes de eletrônicos ou de produção e manufatura de 

materiais além dos materiais de cristal líquido. Isto, entretanto, não é mesmo que 

escolher os vencedores, mas ao permitir que recursos e habilidades se desenvolvam 

em um contexto nacional para além das aplicações iniciais de nicho, apropriando os 

efeitos mais amplos da agregação de valor e a criação de emprego de tecnologias 

revolucionárias pode ser possível.  

 Em segundo, há a importância do papel que as organizações têm em 

hospedar o desenvolvimento pré-comercial da tecnologia e empurrá-la para o 

ambiente comercial. Para a comercialização bem sucedida de tecnologia, as 

organizações precisam habilidades e recursos para o desenvolvimento de tecnologia 

e de comercialização de tecnologia, ou a habilidade para transferir tecnologia de 

uma organização para outra, como provedoras de habilidades e recursos. 

 Em terceiro e último, tecnologias inovadoras, por cinta de seus prazos longos 

de desenvolvimento e efeitos industriais revolucionários, serão influenciadas por 

fatores macroeconômicos, sociais e políticos de formas esperadas e inesperadas. 

Isto implica em que as atividades políticas que objetivem acelerar a comercialização 

de tecnologias têm de ser de longo prazo, pró ativas em algumas circunstâncias e 

responsivas em outras. Tal necessidade de flexibilidade na política requer 

comunicação de mão dupla entre as comunidades política, industrial e científica. 
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5.1IMPLICAÇÕES PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 Um dos objetivos desta pesquisa era determinar as referências mundiais em 

inovação tecnológica e melhor compreender o processo de comercialização de 

tecnologias inovadoras desde a ciência básica até aplicações comerciais viáveis, 

sob a lente de como este processo é financiado. Esta pesquisa tem a pretensão de 

contribuir provendo evidencias e informando trajetórias passadas de 

desenvolvimento de tecnologias revolucionárias, em particular relacionadas e 

estratégias de financiamento, e propor uma forma nova e efetiva de participação da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no ecossistema de inovação nacional. 

 Por outro lado este estudo permite interpretar os avanços presentes em 

tecnologias, que podem ser estendidos para a prospecção e produção de petróleo e 

gás, em águas ultra profundas, desenvolvimento da indústria espacial e 

aeroespacial, energias renováveis, automotivo, e outras componentes da agenda de 

competitividade proposta pelo Conselho Nacional do Desenvolvimento da Indústria 

(CNDI)(MDIC, 2013), além de áreas prioritárias de inovação tecnológicas abarcadas 

pelo Programa Ciência Sem Fronteiras (2014). 

 As primeiras conclusões enfatizam o caráter humano da inovação, enquanto 

história de pessoas e suas interações reciprocas. A importância de times 

multidisciplinares e redes de cientistas trabalhando em problemas são demonstradas 

de forma reiterada nos casos analisados. As tecnologias examinadas não se 

apoiaram apenas em um único evento de inovação, mas antes revoluções 

sucessivas, e estes avanços frequentemente vêm de fontes inesperadas, algumas 

vezes de pessoas trabalhando em problemas não relacionados. 

 A criação de times multidisciplinares trabalhando de forma próxima é 

potencialmente mais efetiva que indivíduos trabalhando isoladamente. Este 

aspecto deve ser reconhecido na prestação de apoio público. 

 Os casos expostos mostram a importância de criar ambientes além dos 

laboratórios de pesquisa das universidades, onde a tecnologia em fase pré-

comercial possa ser desenvolvida, mas também empurrada para o ambiente 

comercial. Foram apresentados diversos exemplos de empresas privadas com este 

tipo de ambiência; laboratórios Bell, STL, RCA, etc. Foram apresentados também 

outros exemplos de organizações, públicas e privadas, que forneceram ambientes 

apoiadores para o desenvolvimento de tecnologias e aplicações, e então transitaram 
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estas tecnologias para outras organizações para a exploração comercial; por 

exemplo, a CCL transitando sua tecnologia em impressão contínua a jato de tinta 

para spin-outs para a exploração comercial, e a RSRE transitando a tecnologia de 

materiais de cristal líquido para a BDH. 

 A política de inovação deveria incentivar a criação ativa deste tipo de 

ambiente. 

 A importância dos contratos governamentais de P&D nos estágios iniciais do 

desenvolvimento de novas tecnologias é evidente. Nos Estados Unidos o programa 

SBIR tem um papel significativo ao estabelecer apoio em P&D por meio de contratos 

comerciais. A capacidade do programa SBIR de prover financiamento mais alto e de 

segundo estágio também é importante. 

 O Brasil deveria adotar um modelo análogo ao SBIR e o governo deveria 

dar mais suporte aos órgãos de inovação, em especial ao Conselho Nacional 

de Ciência e Tecnologia, para expandir os esforços em inovação tecnológica. 

 Compras públicas de produtos e serviços que se utilizam de novas 

tecnologias também assume relevo. Os casos revelam um número de exemplos 

onde compras estratégicas insensíveis a preço, em defesa, espaço e aeroespacial, 

foram vitais em fornecer receita antecipada e permitir às empresas percorrer a 

experiência de produção e capturar economias de escala. 

 A política de compras públicas deve apoiar a política de inovação, tanto 

em termos de compras direcionadas quanto em termos de nacionalização de 

tecnologias, e sempre que possível prover a primeira demanda para produtos e 

serviços inovadores, ou seja, deve haver uma adequação da lei 8.666/1993 a 

estas premissas. Vão neste sentido os dois projetos de lei, a saber, o PLS 

619/11, do senador Eduardo Braga (PMDB-AM); e, na Câmara, o PL 2.177/11, do 

deputado Bruno Araújo (PSDB-PE). 

 Os casos estudados revelam horizontes de longo prazo e a natureza incerta 

da pesquisa científica e do desenvolvimento de tecnologias relacionadas em seus 

estágios iniciais. Esta constatação impossibilita a escolha de vencedores 

aprioristicamente, e implica nas necessidades de apoio paciente e persistente. Os 

limites e possibilidades dos atuais modelos de capital de risco devem ser 

reconhecidos. O capital de risco apenas apoia tecnologias na fase comercial, e 

demandam a apropriação do principal e retorno do investimento, ou seja, venda ou 

IPO, da tecnologia num período de 5 a 7 anos. A “vida útil” dos financiamentos sob o 
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modelo capital de risco concedido a empresas de responsabilidade limitada, são 

tipicamente de 10 anos nos países desenvolvidos e 4 anos no Brasil, o mesmo 

aplicando-se às startups. 

 Devem-se criar fundos públicos que haja como seguro a fundos de 

capital de risco que financiem tecnologias inovadoras em seus primeiros 

estágios. O tamanho destes fundos, usualmente aproximadamente R$ 100 

milhões, e seus prazos, usualmente de 10 anos em países desenvolvidos, 

ambos precisam ser aumentados de forma a adequar-se ao longo 

desenvolvimento de novas tecnologias, tanto no aspecto técnico quanto no 

aspecto comercial. 

 Fundos de capital de risco para os estágios iniciais de desenvolvimento de 

tecnologias raramente levam a nova tecnologia até o estágio onde valor real possa 

ser extraído por meio de receitas ou atração de investimento novo significativo. Isto 

significa que aqueles mais promissores devem ser capazes de obter financiamento 

adicional por meio de um Fundo dos Fundos. Esta abordagem de um fundo central, 

ou fundo dos fundos, poderia combinar fundos públicos e privados no apoio as 

tecnologias com melhores perspectivas que surjam de financiamentos nos primeiros 

estágios e previna sua venda prematura. 

 Este fundo estratégico garantidor deve ser de no mínimo R$ 1,25 bilhão, 

aproximadamente 0,2% do investimento em capital de 25% em relação ao PIB, 

e integrado aos diversos fundos públicos que financiem o desenvolvimento de 

tecnologias. 

 Os casos analisados também demonstram a importância de políticas 

governamentais além daquelas convencionalmente chamadas de políticas de 

inovação. Os principais compromissos governamentais, em saúde, educação, 

segurança, energia, espaço e aeronáutica, investimentos em tecnologia militar e etc, 

deveriam sempre ter uma parcela destinada a inovação nestes campos de forma 

integrada. 

 A política de inovação deve ser parte de uma estratégia mais ampla de 

política industrial. Neste sentido podem-se ressaltar avanços recentes 

significativos. Mas deveria haver uma vinculação obrigatória de políticas que 

objetivem apoiar o desenvolvimento e comercialização de novas tecnologias 

com outras políticas públicas, de impostos, precificação de energia e etc, com 
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padronização e normas e regulamentação, de forma a criar um estímulo de 

reforço.   
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Os modelos e estruturas de financiamento, geração, difusão, transferência e 

comercialização de inovação tecnológica dosEstados Unidos, Japão e Alemanha 

foram caracterizados, e a aplicabilidade de algumas de suas características foram 

consideradas. Em especial verifica-se o alinhamento entre os objetivos e premissas 

do sistema nacional de inovação alemão com os objetivos propugnados nas políticas 

de inovação brasileiras. 

Já os programas americanos de fomento a inovação ATP e SBIR formam o 

substrato paradigmático adotado neste trabalho. 

O Sistema Nacional de Inovação vigente no Brasil e seus atores principais 

atores foram apresentados, e a ineficiência resultante da baixa sinergia e mesmo 

sobreposição de esforços ficou demonstrada. Daí a necessidade de criar um 

mecanismo de integração e sinergia dos esforços de fomento a inovação. 

Os estudos de caso de desenvolvimento de tecnologias inovadoras 

demonstraram de forma inequívoca as longas linhas de tempo e o potencial das 

tecnologias disruptivas, e as lacunas de financiamento nos períodos críticos de 

transição da pesquisa básica até o mercado. 

Um sobrevoo panorâmico das metodologias de análise de crédito por 

creditscore ebahavior score, permite verificar sua inadequação no fomento a 

inovação tecnológica. A aplicação destas metodologias na verdade mostra-se como 

verdadeira barreira à inovação tecnológica. 

Propões-se a criação do programa CAIXAINOVA enquanto um modelo que 

promova a sinergia e operacionalidade às iniciativas governamentais de inovação 

junto a Rede da Caixa Econômica Federal através de uma metodologia de 

concessão de crédito inovadora. 

A validar do programa, pela aplicação comparativa das metodologias usuais 

(credit score ebahavior score) e da nova sistemática (CAIXAINOVA), permitiu 

visualizar a adequação desta no fomento a inovação tecnológica e como fator de 

integração e processo de reforça de outras diversas iniciativas governamentais de 

educação, fomento a inovação industrial, geração de emprego e renda, aumento da 

competitividade das exportações, e outras, além do atendimento de objetivos 

estratégicos da Caixa Econômica Federal. 
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Dois trabalhos futuros seriam uma consequência lógica do presente estudo. O 

primeiro seria a criação de um piloto do CAIXAINOVA quer com uma das linhas 

propostas quer em uma dada região geográfica, de forma a testar sua viabilidade e o 

interesse da comunidade. 

Outro trabalho fundamental é a ampliação deste desenvolvimento à partir de 

uma análise aprofundada dos programas americanos ATP e SBIR, de forma a 

adequar e transladar suas melhores práticas para o Programa CAIXAINOVA, em 

especial nas questões relativas as ao atingimento de metas propostas para o 

programa, em uma eventual implantação, e suas métricas de acompanhamento, 

para medir seu desempenho no fomento à inovação tecnológica. 
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