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RESUMO 

 

O foco em empreendimentos inovativos tem ganhado cada vez mais 

importância na elaboração de políticas públicas de desenvolvimento. A habilidade de 

transformar informação e conhecimento em produtos e serviços de alta qualidade tem 

se mostrado fator decisivo ao aumento de produtividade, eficiência e consequente 

maior competitividade em um cenário mundial globalizado. Em resposta a isso, as 

novas políticas de inovação têm levado em consideração o caráter interativo e 

sistêmico do processo inovativo, ao elaborar estratégias para estruturação e bom 

funcionamento de um sistema localizado de inovação. Ao estudar o caso da empresa 

cearense Polymar, são encontrados indícios da influência do sistema estadual de 

inovação, por intermédio do Parque de Desenvolvimento Tecnológico (PADETEC), 

sobre as iniciativas empreendedoras locais no ramo da tecnologia. Deste modo, neste 

trabalho é apresentada pesquisa bibliográfica sobre Inovação, empreendedorismo, 

sistemas de inovação e parques tecnológicos, além de análise sobre a empresa 

investigada por meio de estudo de caso, baseando-se em entrevistas realizadas na 

empresa. Percebe-se que, o processo inovativo tecnológico no Brasil, apesar de ainda 

se dar com dificuldades, principalmente de natureza técnica e operacional, têm sido 

em melhor grau fomentados pela iniciativa governamental através de novas políticas 

públicas de inovação. 

 

Palavras-chave: Inovação. Empreendedorismo. Desenvolvimento econômico. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The focus on innovative enterprises have gained increasing importance in 

the development public policy making. The ability to transform information and 

knowledge into high quality products and services have been shown to critical to  

increasing productivity, efficiency and consequent greater competitiveness in a 

globalized world scenario. In response to that, the new innovation policies have taken 

into account the interactive and systemic nature of the innovation process, in the 

development of strategies for structuring and well-functioning of a localized system of 

Innovation. By studying the case of Polymar, a company from Ceará, evidences about 

the influence of the state system of innovation, through the Parque de 

Desenvolvimento Tecnológico (PADETEC), on local entrepreneurial initiatives in the 

field of technology are found. Thus, this paper presents literature on innovation, 

entrepreneurship, innovation systems and technology parks, and analysis of the 

company investigated through the case study method, based on interviews conducted 

in the company. It is noticed that the technological innovation process in Brazil , though 

still happening with difficulties, mainly technical and operational type, have been in a 

better degree promoted by government initiative through new public policy innovation. 

 

Keywords: Innovation. Entrepreneurship. Economic development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica de transmissão de informações e conhecimento tem passado 

por profundas transformações nos últimos anos. Com o crescente desenvolvimento 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e consequente integração 

econômico-financeira mundial, os agentes econômicos têm seu campo de atuação e 

interação alargado, muitas vezes, para dimensões globais, alterando-se, assim, os 

padrões de concorrência do mercado nos quais atuam. Em decorrência disso, tem 

sido cada vez mais reconhecida a importância do conhecimento como fator 

estratégico de produção. A capacidade de transformar informação em conhecimento 

e conhecimento em inovação têm sido apontadas em estudos recentes, como os de 

Lundvall (2009), Cassiolato e Lastres (2005) e DeBresson (1999) como componente 

determinante na produtividade dos outros fatores de produção, bem como no 

crescimento e desenvolvimento de uma companhia, de uma indústria, ou uma região.  

A busca pelo novo e a capacidade de enxergar oportunidades inexploradas 

ou novos nichos de mercado, são características marcantes em indivíduos inovadores 

e empreendedores, chamados por Schumpeter (1934) de “empresários” - os 

indivíduos-chave que levam a cabo as quebras de paradigmas no fluxo circular da 

renda (inovações), as quais quando difundidas na sociedade, promovem o 

desenvolvimento econômico. Por outro lado, o ambiente econômico-social em que 

este agente está inserido também influencia consideravelmente seu processo de 

tomada de decisão. Neste sentido, percebe-se o possível campo de atuação das 

políticas públicas, tanto na formação e capacitação de possíveis empreendedores 

quanto na promoção de um ambiente político-econômico estável. 

Diferentemente do Brasil, os países mais desenvolvidos têm discutido e 

adotado políticas de fomento à inovação desde a segunda metade do século XX 

(CASSIOLATO e LASTRES, 2005). Especialmente nos países pioneiros no estudo e 

aplicação de tais políticas, estas mostram hoje resultados robustos, como instituições 

fortes e integradas ao sistema regional de inovação e legislação de proteção à 

propriedade intelectual adequada. Nesses países, o planejamento estratégico de 

longo prazo é tradicionalmente considerado na formulação de políticas públicas, o 

qual é entendido como base para o desenvolvimento econômico sustentável.  
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As novas políticas públicas de fomento à inovação compreendem o caráter 

sinérgico da criação, uso e difusão das inovações, bem como da importância dos 

aspectos regionais nesta dinâmica, destacando não apenas a existência e 

funcionamento das instituições envolvidas no processo, mas, sobretudo, a boa 

interação entre elas. Portanto, a ideia linear do processo inovativo tem dado lugar à 

um caráter mais sistêmico e integrado, do qual os conceitos “sistemas de inovação”, 

“arranjos e sistemas inovativos locais” e “parques tecnológicos” se originam. Como 

pontua DeBresson (1999) “A empresa não inova sozinha”. 

 Visto que no Brasil, com exceção do eixo sul-sudeste, a discussão sobre 

o assunto abordado por este trabalho é relativamente recente e pouco desenvolvida, 

há espaço para análises mais aprofundadas que contemplem, por exemplo, as 

particularidades regionais, sociais e culturais de cada região, as quais são entendidas 

como fatores-chave na análise dos efeitos diretos e indiretos do investimento em 

informação e conhecimento para a inovação. O entendimento dos fatores 

motivacionais de empreendimentos de base tecnológica, como o apresentado no caso 

estudado, é de suma importância para o desenvolvimento de políticas públicas mais 

efetivas, visto que o seu mau planejamento pode gerar efeitos mitigadores da 

atividade inovativa, ou, eventualmente, contrários a esta. 

Dada a importância do assunto, este trabalho apresenta características e 

análise qualitativa do empreendimento investigado no estudo de caso, tendo como 

base os conceitos de inovação, empreendedorismo, sistema nacional de inovação e 

parques tecnológicos, destacando a importância de um integrante deste último, o 

Parque de Desenvolvimento Tecnológico (PADETEC)1, na formação e desempenho 

da empresa investigada, e seus possíveis efeitos no desenvolvimento econômico da 

região na qual atuam.  

Para melhor contextualização e entendimento do assunto, é feito, 

inicialmente, uma análise qualitativa comparativa dos conceitos mais disseminados de 

inovação e empreendedorismo, bem como de conceitos correlacionados, através de 

pesquisa bibliográfica. São usados como parâmetros de referência, porém, os 

conceitos introduzidos pelo economista Joseph Schumpeter. Além disso, é utilizado, 

como ferramenta para um melhor entendimento sobre a dinâmica socioeconômica em 

                                                             
1 Incubadora de empresas sediada em Fortaleza (CE). 
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que o caso estudado está inserido, uma breve análise sobre os Parques Tecnológicos 

no Brasil, componentes do Sistema Nacional de Inovação (SNI) brasileiro, no qual 

está inserido o PADETEC, instituição de extrema importância na história do caso aqui 

analisado.  

O caso selecionado para a pesquisa é o empreendimento do ramo de 

suplementos alimentares Polymar Ciência e Nutrição S/A, “uma empresa de base 

tecnológica, especializada na fabricação de produtos destinados à saúde humana, 

com ênfase na produção de biopolímeros, suplementos alimentares, alimentos 

funcionais e fitoterápicos” (POLYMAR, 2014). 

A partir do estudo de caso da empresa cearense Polymar, aufere-se 

informações que evidenciem os ganhos de produtividade, externalidades e 

desenvolvimento econômico que os diferentes tipos de inovação, aliados à iniciativa 

empreendedora bem sucedida podem trazer a uma região. No estudo são levantadas 

informações sobre: tipos e abrangência das atividades inovativas; fontes de 

informação; impacto das inovações no desempenho da empresa; arranjos 

cooperativos estabelecidos; papel dos incentivos governamentais; e motivações e 

obstáculos encontrados na introdução de inovações. 

No segundo capítulo é feito uma breve revisão bibliográfica dos temas 

empreendedorismo e inovação no Brasil, introduzindo também os conceitos correlatos 

de Sistemas de Inovação e Empresa de Base Tecnológica, brevemente explicando 

como funcionam, bem como alguns exemplos. No terceiro capítulo é introduzido o 

conceito e exemplos de Parques Tecnológicos, partes integrantes do Sistema 

Nacional de Inovação (SNI) brasileiro, no qual está inserido o PADETEC. Finalmente, 

no quarto capítulo é analisado o caso da Polymar. Após breve apresentação do perfil, 

histórico e aspectos organizacionais da empresa, são apresentados os resultados da 

entrevista realizada. O trabalho é concluído com análise crítica dos pontos levantados. 
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2 INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

 

2.1 Inovação  

 

Informação e conhecimento têm ganhado cada vez mais destaque como 

fatores de produção estratégicos. As diferenças nas capacidades de assimilação, 

criação e difusão de conhecimento entre países têm sido investigadas e apontadas 

como fatores decisivos na intensidade inovativa das nações, e, consequentemente, 

no seu desempenho competitivo em nível mundial, como demonstrado nos estudos 

de Freeman (1995), Lundvall e Johnson (1994) e Dosi (1988). 

A maior aproximação dos indivíduos, pelo menos em caráter virtual, 

causada pela maior facilidade de troca de informações decorrente do recente 

processo de globalização acaba por criar oportunidades e ameaças às organizações 

mais inseridas neste processo, beneficiando aqueles com maior habilidade para 

aplicar essas informações no processo produtivo, transformado estas em 

conhecimento incorporado à mercadoria. Apesar disso, é importante salientar que, 

grande parte do conhecimento responsável pelo aumento de produtividade é obtido 

de forma intra-organização, não disponível de forma aberta, principalmente através 

de atividades de Pesquisa de Desenvolvimento (P&D). Daí vem a recente importância 

dada às políticas públicas de desenvolvimento econômico baseadas na inovação 

como propulsor da produtividade. De fato, segundo o Global Competitiveness Report 

(2013), elaborado pelo Global Economic Forum, o conceito de países em 

desenvolvimento e países desenvolvidos tende a ser substituído por termos como 

países de alta ou baixa atividade inovativa (SCHWAB et al, 2013). 

 

2.1.1 Inovação: O conceito 

 

O conceito mais disseminado de inovação no contexto da teoria econômica 

foi introduzido no início do século XX pelo economista austríaco Joseph Schumpeter, 

o qual, ao descrever em seus trabalhos a natureza e os efeitos das inovações na 

economia, construiu uma base conceitual que seria relembrada e mais amplamente 

aplicada em estudos empíricos desenvolvidos mais de 50 anos depois. De fato, o 
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economista foi um dos primeiros a propor teoria alternativa à neoclássica ao tentar 

explicar a evolução da economia como um processo endógeno, resultante de 

descontinuidades nos ciclos econômicos, indo de encontro com a ideia de equilíbrio 

geral da economia. 

Os conceitos introduzidos pelos seus trabalhos são, até os dias de hoje, 

considerados na elaboração de políticas públicas. Publicado pela primeira vez no 

outono de 1911, em alemão, o trabalho Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung (A 

Teoria do Desenvolvimento Econômico) foi um marco no estudo do processo inovativo 

como teoria de desenvolvimento, impressionando teóricos da época não apenas por 

seu brilhantismo e complexidade, mas também por ter sido escrito por um jovem 

economista de 29 anos. 

No capítulo II da obra supracitada, intitulado “O Fenômeno Fundamental do 

Desenvolvimento Econômico” encontramos a definição de inovação, ou nova 

combinação, a qual é dividida em cinco partes: 1) Um novo bem (ou produto), ou nova 

qualidade de um bem; 2) Novo método de produção; 3) Novo mercado; 4) Nova fonte 

de matérias-primas ou de bens semimanufaturados; 5) Estabelecimento de nova 

organização industrial (SCHUMPETER, 1934). É entendida aqui também a 

interligação entre os conceitos de novidade e comercialização, ou seja, é o processo 

de introdução e aceitação no mercado que transforma uma “invenção” em uma 

“inovação”. No mesmo capítulo, o autor ressalta a importância do empresário 

empreendedor, o responsável pela introdução de novas e mais eficientes 

combinações dos fatores de produção. Para Schumpeter, o empresário não é 

necessariamente o gestor do empreendimento, mas sim aquele indivíduo que introduz 

a inovação.  Destaca-se aqui também o papel ativo que tem o empresário na 

“promoção” da demanda. Segundo o autor, o empresário deve “educar” os 

consumidores, ensinando-os o que e como consumir. Decorrente disso, é a expressão 

“destruição criadora”, que pressupõe que as novas combinações substituem as mais 

antigas, sendo o declínio de uma responsável pela elevação da outra.  

Ao invés de estabelecer leis de teoria econômica, o trabalho de Schumpeter 

apenas lançou as bases para futuras discussões teóricas, sendo o assunto 

aprofundado até os dias de hoje com pesquisas empíricas mais específicas. 

Principalmente a partir dos anos 60 – com os chamados neo-schumpeterianos - 

pontos pouco analisados por Schumpeter têm sido tema de investigações, buscando 

um melhor entendimento sobre o funcionamento e os efeitos dos processos inovativos 
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sobre a economia e sociedade. Giovanni Dosi, Christopher Freeman, Richard Nelson 

e Bengt-Åke Lundvall são alguns dos grandes nomes nessa classe de teóricos. 

A visão de inovação até os anos 60 era predominantemente de um 

processo linear, dando-se em estágios sucessivos e independentes. Além disso, 

sobre as fontes de inovação, os teóricos se dividiam entre os que acreditavam que as 

inovações eram impulsionadas pela demanda por novas tecnologias (demand pull) e 

aqueles que sustentavam que as inovações eram impulsionadas por progresso 

técnico, ou desenvolvimento científico (science push) (CASSIOLATO; LASTRES, 

2005). A partir de então, com o desenvolvimento de estudos empíricos no sentido de 

melhor entender a dinâmica do processo inovativo e sua interação com o meio em 

que ocorria, significantes avanços puderam ser feitos. Um exemplo foi o projeto 

SAPPHO, que, sob a coordenação do economista britânico Christopher Freeman do 

Science and Technology Policy Research Unit (SPRU) da Universidade de Sussex, 

obteve informações que demonstravam a importância das relações com o ambiente 

externo à empresa para a geração bem sucedida de inovações, com destaque para 

relações de cooperação em P&D. Nos Estados Unidos, a Yale Innovation Survey 

também mostrou a importância de redes formais e informais de informação para a 

geração de inovações.  

Esses trabalhos foram pioneiros no entendimento da inovação como um 

processo gerado sistemicamente, abrindo caminho para o desenvolvimento de uma 

“teoria da inovação” (CASSIOLATO; LASTRES, 2005). Outro marco na formação 

dessa teoria foi a obra Technical Change and Economic Theory (DOSI et al., 1988), a 

qual introduziu o conceito de “sistema de inovação”. O trabalho também levantou 

evidências empíricas sobre o papel das instituições no processo inovativo, sobre o 

caráter interativo do desenvolvimento de inovações, e sobre a importância da 

capacidade de aprendizado como fonte de inovação. Tais conceitos, bem como os de 

spillovers, redes de cooperação, conhecimento tácito, entre outros estabelecidos até 

então, foram posteriormente incorporados aos documentos produzidos pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

principalmente por intermédio do economista francês François Chesnais, dando 

diretrizes atualizadas para o desenvolvimento das primeiras políticas públicas a 

adotarem a inovação como estratégia de desenvolvimento. Como resultado disso, 

esse tipo de política pública passou a ter papel central nas estratégias de 

desenvolvimento econômico dos países desenvolvidos, além de levarem em 
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consideração o caráter sistêmico do processo inovativo, sendo, então, classificadas 

como “políticas direcionadas a sistemas de inovação”. (LUNDVALL, 2007). 

O conceito de inovação introduzido por Urabi (1988) ilustra e evolução do 

mesmo, servindo como referência para o entendimento do atual paradigma no qual se 

encontra: 

 
‘‘Innovation consists of the generation of a new idea and its implementation 
into a new product, process or service, leading to the dynamic growth of the 
national economy and the increase of employment as well as to a creation of 
pure profit for the innovative business enterprise. Innovation is never a one-
time phenomenon, but a long and cumulative process of a great number of 
organizational decision-making process, ranging from the phase of generation 
of a new idea to its implementation phase. New idea refers to the perception 
of a new customer need or a new way to produce. It is generated in the 
cumulative process of information-gathering, coupled with an ever-
challenging entrepreneurial vision. Through the implementation process the 
new idea is developed and commercialized into a new marketable product or 
a new process with attendant cost reduction and increased productivity’’ 
(URABE, 1988, p. 3) 

 

Infere-se desta definição o potencial interesse do Estado na promoção de 

inovação, visto que esta é entendida como promotora de crescimento econômico, 

emprego, renda e lucro. Importante também é a ideia de processo inovativo continuo, 

o que pressupõe o aprendizado como habilidade necessária à difusão das inovações, 

contrariando a visão linear de inovação anteriormente estabelecida. Ademais, 

indivíduos empreendedores assumem aqui papel decisivo, no sentido de levar adiante 

o resultado do processo inovativo. 

Documentos e periódicos mais recentes como o Manual de Oslo, o 

Comunity Innovation Survey (CIS), o Global Competitiveness Report, o Manual de 

Bogotá, a Pesquisa de Inovação (PINTEC) e o Manual de Frascati, bem como 

organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial, há tempos já incorporam 

à sua metodologia o conceito de inovação desenvolvido pelos neo-schumpeterianos, 

assim como suas atualizações. É preciso frisar, porém, que um dos princípios na 

formulação de políticas para a inovação é levar em consideração os ambientes social, 

econômico, cultural e histórico, existindo, assim, diferentes conceitos que melhor se 

adaptam às diferentes nações. Permanece, porém, na construção da “teoria da 

inovação”, a discussão sobre a importância das fontes de inovação para o processo 

inovativo. Percebe-se na maior parte das empresas, organizações e governos uma 

tendência a valorização do conhecimento científico - como aqueles oriundos de P&D 
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– em detrimento do conhecimento tácito, adquirido por experiência (learn by doing), o 

qual se relaciona com o conceito de capacidade de aprendizado.    

 

2.1.2 Natureza, característica e fontes de inovação 

 

O resultado dos recentes estudos sobre o processo inovativo, seu escopo 

e conceitos correlatos pode ser sumarizado nas definições hoje difundidas sobre a 

sua natureza, características e fontes de inovação.  

Existem, de forma geral, dois tipos de inovação: radical e incremental. 

Enquanto a radical é classificada como aquela inovação que apresenta um produto, 

processo ou forma de organização da produção totalmente nova, a inovação 

incremental é aquela que introduz um melhoramento, sem implicar em alteração da 

estrutura industrial. 

Segundo Schumpeter (1934), as inovações radicais seriam as 

responsáveis por rupturas com os padrões historicamente estabelecidos de produção 

e consumo, quebras nos paradigmas tecnológicos vigentes, causando assim o 

processo de destruição criadora. Esse processo pressupõe que, dentro de um dado 

mercado, os produtos e serviços novos e mais eficientes substituem os anteriores na 

preferência dos consumidores, levando à ascensão da empresa inovadora em relação 

às demais, as quais se veem obrigadas a aceitar uma posição competitiva menos 

favorável ou esforçar-se para desenvolver, também, novas combinações. Isso se 

repetiria sistematicamente e repetitivamente, com criações de mercados e destruição 

de outros, ascensão e declínio de empresas, formando a dinâmica dos ciclos 

econômicos e do desenvolvimento. A máquina a vapor, o motor a combustão e o 

microcomputador, são exemplos de inovações radicais que causaram profundas 

transformações na economia e sociedade. 

O processo de destruição criadora, porém, seria impossível sem a etapa 

de difusão tecnológica, na qual o mercado absorve a tecnologia e o conhecimento 

incorporados à inovação, pelo menos em parte. Esse processo se apoia na 

capacidade de aprendizado, de assimilação de informação codificada e na existência 

de relação entre os agentes envolvidos no sistema localizado de inovação. Diferentes 

empresas, organizações e pessoas de um dado espaço geopolítico precisariam não 
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apenas estar conectadas entre si, mas também compartilhar uma mesma linguagem, 

entender-se.   

Já as inovações incrementais, apesar de serem menos percebidas no 

processo de progresso tecnológico, têm um papel importante no sentido de “abrir 

caminho” para as inovações radicais, pois promovem aperfeiçoamentos na forma de 

redução de custos, alterações de design e otimização da produção, ou seja, 

aumentam a eficiência dos fatores de produção para viabilização do novo produto ou 

serviço. 

Apesar dessa classificação inicial simplista de inovação, existem diversas 

formas de se classificar inovações. Pode-se focar nos aspectos técnicos como 

mudança de design ou funcionalidade de um mesmo produto, mudança de matéria-

prima para fabricação de um mesmo produto, nova estratégia de mercado, nova 

estratégia de marketing, entre outras. Porém, no estudo da inovação como estratégia 

de desenvolvimento, se destaca o conceito de inovação tecnológica. Segundo o 

manual de Oslo (2004): 

 

“Uma inovação tecnológica de produto é a implantação/comercialização de 
um produto com características de desempenho aprimoradas de modo a 
fornecer objetivamente ao consumidor serviços novos ou aprimorados. Uma 
inovação de processo tecnológico é a implantação/adoção de métodos de 
produção ou comercialização novos ou significativamente aprimorados. Ela 
pode envolver mudanças de equipamento, recursos humanos, métodos de 
trabalho ou uma combinação destes. ” (ORGANIZAÇÃO PARA 
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2004, p. 21) 

 

Ainda, segundo o mesmo, delimitar os estudos sobre inovação àquelas de 

caráter “tecnológico” não visa diminuir a importância de outros tipos de inovação na 

explicação do progresso econômico, mas sim facilitar o estudo do processo inovativo 

ao analisar apenas as formas melhor “mensuráveis” dos casos (MANUAL, 2004). 

Variáveis relacionadas aos gostos do consumidor ou outras influenciáveis por 

marketing, por exemplo, podem levar a conclusões inconsistentes sobre melhorias em 

produtos ou serviços.  

Nesse sentido, destaca-se a importância das fontes de inovação utilizadas 

pelas organizações, as quais podem ser classificadas como fontes externas e fontes 

internas à empresa. As fontes internas à empresa compreendem principalmente a 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), e o aprendizado interativo (learn by doing). Já as 
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fontes externas, compreendem múltiplas opções como aquisição de máquinas e 

equipamentos, aquisição de conhecimento codificado - como patentes estudos, 

pesquisas e relatórios -, treinamentos e seminários, clientes, concorrentes, 

fornecedores, parcerias com universidades, institutos de pesquisas ou empresas 

associadas (MANUAL, 2004). A aquisição de equipamentos, porém, frequentemente 

é classificada como modernização e não fonte de inovação propriamente dita. 

Segundo Sugahara e Jannuzzi (2005), a intensidade e a diversidade de 

utilização de cada tipo de fonte de inovação estão profundamente relacionadas com 

o grau de competitividade do setor industrial em que a empresa atua. Empresas de 

base tecnológica, intensivas em conhecimento, por exemplo, se utilizam mais de P&D 

interno do que empresas de indústrias tradicionais. Tanto as fontes externas quanto 

as fontes internas de informação necessitam de canais formais estabelecidos para 

que ocorra o “fluxo” de informações”. Frequentemente as empresas não aproveitam 

sua capacidade inovativa, não tanto pela falta de fontes de informação, mas pelo 

desconhecimento de sua existência ou pela inexistência de canais eficientes de 

comunicação entre as partes envolvidas. O desempenho inovativo das empresas é 

influenciado, portanto, pela capacidade de absorver e combinar informações e 

conhecimento de diversas fontes. 

 

2.2 Sistemas de Inovação e desenvolvimento econômico 

 

Publicada pela primeira vez na primeira metade do século XIX, a obra 

Sistema Nacional de Economia Política (LIST, 1983), introduziu a ideia de sistemas 

para explicar a dinâmica do comércio entre as nações. Tomando como base essa 

visão sistêmica da economia, economistas neo-schumpeterianos como Lundvall, 

Freeman e Dosi ajudaram a desenvolver um conceito mais amplo para o processo 

inovativo. A partir dos anos 80, estudos empíricos evidenciaram a influência do 

ambiente circundante no processo inovativo. A obra Technical Change and Economic 

Theory (DOSI et al., 1988) foi uma das primeiras a contemplar o conceito de “sistema 

de inovação”. Johnson (1992), por sua vez, apresenta dados indicando que as fontes 

de informação externas influenciam cada setor industrial diferentemente, de acordo 

com sua intensidade tecnológica. 
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O desenvolvimento do conceito de Sistema de Inovação evidenciou a 

importância das fontes de informação no processo inovativo, bem como seu caráter 

sistêmico. Era então necessária a formalização de uma rede integrada de fluxo de 

conhecimento, compreendendo estruturas econômica, social e instituições. Nesse 

contexto dinâmico, a fonte definitiva de inovação seria o conhecimento e o processo 

fundamental, o aprendizado (LUNDVALL, 2007). Os resultados obtidos a partir desses 

trabalhos auxiliaram na constituição da metodologia de políticas de inovação utilizadas 

atualmente pela OCDE. 

Segundo Cassiolato e Lastres:  

 

“O ‘sistema de inovação’ é conceituado como um conjunto de instituições 

distintas que contribuem para o desenvolvimento da capacidade de inovação 

e aprendizado de um país, região, setor ou localidade – e também o afetam. 

Constituem-se de elementos e relações que interagem na produção, difusão 

e uso do conhecimento. ” (CASSIOLATO E LASTRES, 2005, p. 37) 

 

Esse conceito pressupõe que além dos fatores internos à empresa, as 

atividades inovativas dependem de uma rede de relações externas com diversos 

agentes, inclusive políticos e institucionais, de fluxo de conhecimento e informações. 

Daí vem a afirmação de que “a empresa não inova sozinha” (DEBRESSON, 1999). É 

preciso um framework que propicie o surgimento e desenvolvimento de inovações, 

capaz de facilitar a existência e boa comunicação dos vários agentes, como clientes, 

fornecedores, concorrentes, institutos de capacitação ou P&D, universidades, órgãos 

governamentais e bancos. 

Na elaboração de estratégias de desenvolvimento, o conceito de sistema 

de inovação ganha um escopo mais específico, visando compreender e facilitar a 

aplicação de políticas públicas, sobretudo tecnológicas e industriais, e passa a ser 

classificado como Sistema Nacional de Inovação (SNI). O caráter sistêmico do 

processo inovativo o faz extremamente particular e específico de cada região, sendo 

eventualmente necessário delimitar ainda mais o conceito para sistemas regionais ou 

locais de inovação (LEMOS, 1999, 2001). Tal característica também torna impossível 

o desenvolvimento de políticas genéricas em nível internacional, o que torna 

desafiadora e custosa a tarefa dos policy makers, os quais muitas vezes não 

encontram estudos e análises suficientemente detalhados que embasem uma 
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estratégia sólida neste sentido. Entretanto, como afirma o Global Competitiveness 

Report a discussão sobre este tipo de política pública tem assumido um papel cada 

vez mais central quando se trata de estratégias de desenvolvimento, sendo os países 

classificados segundo sua “intensidade inovativa” (SCHWAB et al, 2013). Os 

desdobramentos resultantes desses tipos de política, portanto, mostram-se 

compensadores da dificuldade e complexidade de seus desenvolvimento e 

implementação por parte do Estado.  

 

2.2.1 O Sistema Nacional da Inovação Brasileiro 

 

Segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO) o 

Brasil ocupa a 64ª posição no ranking de nações mais inovativas (DUTTA, 2013). A 

Pesquisa de Inovação (PINTEC), divulgada pelo IBGE fornece informações mais 

detalhadas para ajudar a explicar tal performance. 

Segundo a edição de 2011 da PINTEC, considerando o setor industrial 

brasileiro, a taxa de inovação2 passou de 38,1%, no período 2006-2008, para 35,6%, 

entre 2009-2011. A taxa de inovação de produto passou de 22,9% para 17,3% e a de 

produto no mercado nacional, de 4,10% para 3,7% no mesmo período. A taxa de 

inovação de processo, por sua vez, foi de 32,1% para 31,7% e de processo no 

mercado nacional de 2,32% para 2,1%. A maior expressividade do índice de inovação 

de processo é devido a incorporação das atividades de modernização, como aquisição 

de máquinas e equipamentos, no seu cálculo. Os resultados da última pesquisa 

mostram também uma quebra na tendência crescente dos índices, segundo a mesma, 

principalmente em função da crise econômica mundial instaurada no final de 2008 e 

da apreciação cambial no período 2009-2010. Uma vez que as atividades inovativas 

pressupõem incertezas quanto aos seus retornos de capital, a expectativa de 

conjuntura econômica desfavorável as afeta negativamente. O gráfico 1 abaixo ilustra 

a evolução de três dos índices citados segundo as últimas edições da PINTEC. 

                                                             
2 A taxa é calculada levando em consideração o número de empresas que introduziram inovações no período 
sobre o número total de empresas entrevistadas. Aqui “inovação” se refere a produto e/ou processo novo (ou 
substancialmente aprimorado) para a empresa, não sendo, necessariamente, novo para o mercado/setor de 
atuação, podendo ter sido desenvolvida pela empresa ou por outra empresa/instituição (PINTEC 2011).  
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Gráfico 1 - Evolução das taxas de inovação (total, produto e processo) nas empresas industriais no Brasil. Período 
2000-2011 (Em %). 

 

 

 

Gráfico 1 - Evolução das taxas de inovação (total, produto e processo) nas 

empresas industriais no Brasil, segundo as edições da PINTEC de 2000, 2003, 2005, 

2008 e 2011 (Em %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE - PINTEC 2011. 

 

Segundo a última edição da PINTEC (IBGE, 2013), a taxa de inovação é 

maior nas empresas de maior intensidade tecnológica. As indústrias de fármacos, 

produtos de informática e comunicação, classificados na pesquisa como de alta 

intensidade tecnológica, apresentaram uma taxa de inovação por volta de 58% no 

mesmo período. O esforço inovativo pode ser indicado pelo dispêndio em atividades 

inovativas sobre a receita total líquida de vendas, a qual, no setor industrial, passou 

de 2,54% no período 2006-2008 para 2,37% no período 2009-2011, representando 

um valor total de cerca de R$ 64,9 bilhões. Também no mesmo período o gasto bruto 

das empresas em P&D sobre a receita líquida de vendas no mesmo setor passou de 

0,62% para 0,71%, totalizando R$ 15,2 bilhões. Houve também evidencias de que o 

porte da empresa influencia sua intensidade inovativa, como pontua o trabalho de 

Botelho (2012). Nas empresas industriais com 500 ou mais pessoas ocupadas, a taxa 
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Gráfico 2- Participação percentual dos gastos nas atividades inovativas das empresas industriais que implementaram 
inovações de produto ou processo - Brasil – 2008 e 2011. 

de inovação foi de 55,9%. Já entre as empresas que empregam entre 10 e 49 

pessoas, a taxa foi de 35,6% (IBGE, 2013). Tal configuração, somada com a 

proporção dessas grandes empresas que tem capital majoritário estrangeiro, mostra 

um cenário inovativo desfavorável às empresas brasileiras.  

O cenário da inovação no Brasil mostra que os investimentos em ciência e 

tecnologia ainda são sobremaneira modestos. O setor industrial brasileiro 

frequentemente aplica maiores esforços em absorver conhecimento e inovações 

difundidas do que em pesquisa e desenvolvimento interno. Sinal disto pode ser 

percebido também na PINTEC (IBGE, 2013), a qual aponta que 73,5% das empresas 

deste setor afirmam que a aquisição de máquinas e equipamentos é de alta ou média 

importância como fonte de inovação, sendo responsável por 46,9% do total de gastos 

em atividades inovativas das empresas que introduziram inovações em 2011. O 

gráfico 2 ilustra os tipos de fontes de inovação mais utilizados pela indústria brasileira 

em 2008 e 2011. 

 

Gráfico 2 - Brasil - Participação percentual dos gastos nas atividades inovativas das 

empresas industriais que implementaram inovações de produto ou processo - (2008 

e 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE - PINTEC 2011. 

No âmbito do apoio às atividades inovativas, existem basicamente dois 

tipos de instrumentos de política mais comumente utilizados, a saber os incentivos 
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fiscais e os incentivos financeiros – estes podem incluir financiamentos reembolsáveis 

ou não (AVELLAR, 2010). Instituições como o BNDES e a FINEP atuam com várias 

linhas de financiamento, de diversas modalidades, como o Capital Inovador e o 

Programa Juro Zero. Entretanto, ambas as instituições tendem a atrair basicamente o 

mesmo tipo de clientes, variando apenas de acordo com o grau de relacionamento 

como o cliente e as exigências de cada modalidade de financiamento. Fundos de 

capital de risco também são utilizados como forma de captação de recursos para 

inovação. Estes porém, acontecem com maiores dificuldades devido à incerteza 

incorporada ao projeto. 

Apesar de ser expressivo em produção científica, tanto em número de 

pesquisadores quanto em publicações, o sistema de inovação brasileiro ainda carece 

de fontes de “escoamento” dessa produção científica. A maior parte das publicações 

produzidas por pesquisadores de alto nível permanece nas estantes das bibliotecas 

universitárias, sem aplicação prática. Tal configuração mostra uma fraca relação entre 

universidade, institutos de pesquisa e setor produtivo privado. O cenário de patentes 

no Brasil também é outro fator crítico. O processo de patenteamento no Brasil é um 

dos mais custosos do mundo, nem tanto em termos financeiros, mas sim em termos 

de burocracia e tempo de espera. O processo inteiro pode levar até sete anos para 

ser concluído. A falta de profissionais qualificados nos órgãos públicos responsáveis 

por esse processo é apontada como principal causa do longo tempo de espera.  

Com exceção de alguns setores industriais liderados pelo poder público e 

considerados críticos para estratégias de crescimento econômico, como o 

petroquímico e o agropecuário, a indústria brasileira ainda se mantém nas últimas 

posições dos rankings internacionais de performance em inovação. A Embrapa e a 

Petrobrás, referências internacionais em inovação exemplificam essa condição. Com 

o advento das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) de base tecnológica, porém, este 

quadro tende a apresentar melhorias. Uma vez que a concorrência dentro deste setor 

é acirrada e a competitividade de cada empresa determinada pela sua intensidade 

inovativa, empresas entrantes tendem a investir mais em P&D como estratégia básica 

de sobrevivência. 
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2.3 Empreendedorismo 

 

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM), fornece avaliação anual do nível 

de atividade empreendedora de abrangência mundial. O programa da pesquisa 

envolve análise do papel do empreendedorismo no crescimento econômico nacional 

e mostra a riqueza das características associadas com a atividade empreendedora 

(IBPQ, 2014). De acordo com o GEM, empreendedorismo é:  

“[...] qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo 
empreendimento, como, por exemplo, uma atividade autônoma, uma nova 
empresa, ou a expansão de empreendimento existente, por um indivíduo, 
grupos de indivíduos ou por empresas já estabelecidas” (GRECO, 2012, p. 
132) 

 

Tal conceito de empreendedorismo está profundamente relacionado com 

os conceitos schumpeterianos de empresário e de inovação. Segundo Schumpeter 

(1934), o indivíduo empresário não é necessariamente aquele que administra um 

negócio mas sim aquele que cria e introduz novas combinações no mercado em que 

atua. Dessa forma, os novos produtos e processos tornam os antigos obsoletos, 

causando a chamada destruição criativa. Com a difusão e absorção da inovação por 

parte do mercado, a economia é “ativada” e passa por um período de prosperidade, 

seguida de vulgarização da tecnologia e desaquecimento da economia. Essas 

descontinuidades cíclicas seriam, portanto, inerentes à atividade empreendedora e 

determinantes para o desenvolvimento da sociedade e da economia. Percebe-se, 

então, que o indivíduo empreendedor e inovador está na base da teoria 

schumpeteriana de desenvolvimento. 

Diferentemente da teoria schumpeteriana, a teoria neoclássica considerava 

o progresso técnico dos fatores de produção como variável exógena, desvinculada do 

processo produtivo, não se preocupando, assim, com a análise dos processos 

inovativos ou da ação empreendedora. A teoria considerava que o equilíbrio de 

mercado era apenas afetado pelos fatores de produção tradicionais e pela tecnologia. 

Cabia ao empresário apenas as decisões sobre preço do produto e quantidade 

ofertada (VAN STEL et al, 2005). Por essa razão, o estudo do assunto foi, 

pioneiramente, explorado pelos teóricos da área de administração de empresas, como 

Peter Drucker (1970) e Orvis Collins (1970). O advento dos neo-schumpeterianos, 

porém, viria a mudar esse quadro. 
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Apesar da propagação do assunto, a discussão atual sobre os efeitos do 

empreendedorismo sobre o crescimento e desenvolvimento econômico ainda são 

ambíguos em muitos casos. Entre os diversos fatores decisivos ao crescimento 

econômico, este não foi objeto de estudos mais aprofundados, como foi o caso da 

educação, inovação ou infraestrutura. A dificuldade em se isolar esta variável em 

inferências pode ser um dos motivos da dificuldade em se chegar a uma conclusão 

melhor baseada empiricamente. Van Stel et al (2005), porém, demostra em seu estudo 

que há uma relação entre o nível de desenvolvimento econômico e os efeitos do 

empreendedorismo. Segundo o estudo, um alto nível de atividade empreendedora 

pode levar a diferentes interpretações em cada país. Em países desenvolvidos, o 

mesmo pode ser considerado um bom indicador, já que o capital humano envolvido 

nas atividades é, majoritariamente, bem capacitado tecnicamente e tem maior 

possibilidade de gerir suficientemente bem, por exemplo, uma start up, até que esta 

se torne uma grande empresa de tecnologia. Por outro lado, a alta atividade 

empreendedora, em países em desenvolvimento, pode ser um indicador de um 

mercado de trabalho deficiente, que não absorve a população capacitada nos seus 

devidos setores, de forma que os novos empreendimentos tendem a se concentrar no 

setor informal, permanecendo como micro ou pequenas empresas pelo resto do seu 

tempo de funcionamento, causando pouco impacto sobre o crescimento da economia 

como um todo. 

Audretsch et al (2006), por sua vez, propõem uma teoria de crescimento 

endógeno onde o agente empreendedor é a pedra fundamental – a Teoria do 

Empreendedorismo pelo Transbordamento do Conhecimento. A teoria argumenta que 

a atividade empreendedora é resultado do transbordamento de conhecimento advindo 

das universidades e centros de pesquisas, os quais, não provendo campo de 

aplicação para todos a sua produção de conhecimento, criam oportunidades 

comerciais exploráveis. Maior nível de desenvolvimento econômico, portanto, 

pressupunha maior nível de atividade empreendedora. O empreendedorismo seria 

então uma forma de “comercializar” o conhecimento não aproveitado pelas grandes 

organizações (DE BARROS; MIRANDA, 2008). 

Apesar das conclusões obtidas a partir dos estudos citados, ainda se 

carecia de estudos empíricos mais detalhados e geograficamente abrangentes sobre 

o assunto. Um melhor entendimento das causas e efeitos da atividade empreendedora 
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na economia e sociedade demandava dados mais precisos, sobretudo, que 

revelassem a natureza e perfil dos indivíduos empreendedores, suas motivações e 

sua trajetória empreendedora.  

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM) é uma iniciativa que surgiu com 

o intuito de suprir essa necessidade, fornecendo anualmente informações 

padronizadas sobre a atividade inovativa nos países participantes. O estudo fornece 

informações detalhadas sobre a parcela da população adulta envolvida em atividades 

empreendedoras, suas características como sexo, faixa etária, setor de atuação bem 

como sua motivação a empreender - oportunidade ou necessidade. São também 

levantadas informações sobre o contexto institucional nacional, como estabilidade 

política e financeira, estabilidade macroeconômica, infraestrutura e indicadores 

sociais. As iniciativas empreendedoras são classificadas como nascentes, novas, 

estabelecidas ou descontinuadas. Anteriormente ao GEM, devido a pequena 

disponibilidade de dados, as únicas informações relativas ao empreendedorismo eram 

obtidas a partir da taxa de trabalho por conta-própria, não fazendo distinção entre 

“empresários schumpeterianos” e comerciantes, por exemplo, o qual trazia em si 

várias complicações na interpretação dos dados e aplicação de políticas voltadas à 

iniciativa.  

Ponto importante de discussão, e que dificilmente poderia ser inferido 

levando somente em consideração a taxa de trabalho por conta-própria, é sobre as 

aspirações dos indivíduos empreendedores, suas motivações para começar um novo 

negócio. É conhecido que essa motivação pode ser dividida basicamente em dois 

tipos: por oportunidade e por necessidade. O primeiro tipo compreende aqueles 

empreendimentos em que o empresário tem como motivação maior criar um novo 

mercado introduzindo a necessidade por um bem anteriormente não existente, ou 

aproveitar-se de uma oportunidade percebida, um mercado pouco explorado, alguma 

necessidade humana não suprida na qual se possa atuar como “solução”, 

eventualmente, por meio de inovação de produto ou processo. Já o segundo tipo 

compreende aqueles empreendimento em que o empresário é movido principalmente 

pela necessidade, por precisar de renda e de emprego, e, não vendo oportunidade a 

si disponível no mercado de trabalho, decide, então, trabalhar por conta própria. 

Países pouco desenvolvidos ou em desenvolvimento tendem a ser mais expressivos 

em empreendimentos por necessidade do que países mais desenvolvidos. Condições 
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de mercado, infraestrutura, burocracia, nível educacional da força de trabalho, alta 

carga tributária, entre outras coisas, tendem a tornar empreendimentos do primeiro 

tipo de difícil operação, principalmente quando o negócio evolui de micro ou pequena 

empresa para média ou grande empresa. Além disso, o custo de oportunidade de 

trabalhar por conta própria em países menos desenvolvidos, principalmente para 

pessoas com menor qualificação educacional ou profissional, é menor do que nos 

países mais desenvolvidos, visto que as oportunidades de emprego são menores. 

Portanto, altas taxas de atividade empreendedora pode ter significados diferentes, de 

acordo com o nível de desenvolvimento do país. 

Segundo a teoria econômica da oferta e da demanda, o aumento da 

quantidade ou da variedade de produtos em um mercado tende a puxar os preços 

para baixo, aumentando, também, a concorrência neste mercado, visto que mais 

opções de produtos são apresentadas ao consumidor. Pode-se dizer, portanto, que 

novos empreendimentos em um mercado específico, alteram a competição dentro 

daquele mercado, tornando-a mais acirrada. Empreendimentos por oportunidade, 

porém, tendem a incorporar à sua estratégia de negócios a preocupação com a 

eficiência e produtividade, com vista a se manterem competitivos no mercado em que 

atuam, eventualmente baseadas em algum tipo de inovação, e assim garantir sua 

posição ou até mesmo ganhar maior parcela de mercado. Sendo a afirmação 

verdadeira, não apenas a quantidade de produtos ou serviços é alterada pela entrada 

de mais empresas em um mercado, mas também a qualidade dos mesmos.  

Para o caso de iniciativas empreendedoras por oportunidade, portanto, é 

possível que haja um efeito triplo sobre o mercado em que atuam, sobre preço, 

quantidade e qualidade. Considerando este processo em nível macroeconômico, 

então, esse tipo de atividade empreendedora pode ter efeitos tanto nas estruturas de 

mercado quanto no crescimento econômico. Entretanto, conforme ressalta Amaral 

Filho (2011), percebe-se que tal processo não depende somente da iniciativa do 

empresário empreendedor, mas também da existência de um ambiente favorável à 

sua iniciativa, onde haja condições e oportunidades para o crescimento e 

desenvolvimento do negócio, bem como para a atividade inovativa, aumentando sua 

eficiência e produtividade. 

Iniciativas governamentais são portanto importantes no sentido de facilitar 

a criação e funcionamento de novas empresas inovadoras. Promover um ambiente 
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econômico, social e político estável, com boa infraestrutura e instituições eficientes é 

determinante para o fomento de iniciativas empreendedoras. Segundo o GEM 

(GRECO, 2012), países onde há muita burocracia para se abrir e operar uma empresa 

formalmente tendem a ter essas atividades marginalizadas, levadas à informalidade 

devido aos seus altos custos financeiros e de oportunidade, o que causa perdas 

tributárias ao estado, e falta de informações pertinentes sobre as mesmas. Nota-se 

que uma alta carga tributária também pode potencializar esse processo de 

informalização. 

Outro aspecto importante é a cultura empreendedora de cada país. Em 

países em que o indivíduo empreendedor tem uma imagem negativa, sendo visto 

como um explorador da população, alguém unicamente interessado no lucro, há mais 

dificuldade em se incentivar esse tipo de iniciativa (GRECO, 2012). Relacionado a isso 

tem-se a percepção das pessoas sobre o fracasso. Em alguns países como nos EUA, 

ter no currículo a experiência de uma empresa que não deu certo é visto como sinal 

de bravura, aprendizado e experiência. Já em outros países, o indivíduo com a 

experiência de um empreendimento mal sucedido é visto como um fracassado, 

alguém que não teve competência suficiente para fazer seu negócio prosperar. A 

imagem que a sociedade atribui ao indivíduo empreendedor, portanto, deve ser levada 

em consideração na elaboração de políticas nesse sentido.  

 

2.4.1 Empreendedorismo no Brasil 

 

Em 2012 o Brasil ocupou a 16ª posição no ranking mundial de 

empreendedorismo realizado pelo Global Entrepreneurship Monitor3 (GRECO, 2012). 

Segundo o estudo, a Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial (TEA) brasileira foi 

de 15,4% - cerca de 18 milhões de pessoas - o que significa que de cada 100 

brasileiros 15 realizavam alguma atividade empreendedora até o momento da 

pesquisa (GRECO, 2012). A Taxa Total de Empreendedorismo (TTE), que 

compreende também os negócios estabelecidos há mais de 42 meses, foi de 30,2%, 

totalizando cerca de 36 milhões de pessoas A pesquisa aponta também que de 43,5% 

                                                             
3 O Global Entrepreneurship Monitor: Global Report é produzido em parceria entre a London 
Business School (UK), e o Babson College (USA). Já o Global Entrepreneurship Monitor: 
Empreendedorismo no Brasil é produzido pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade 
(IBQP). 
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Gráfico 3 - Evolução da atividade empreendedora segundo estágio do 
empreendimento (TTE, TEA e TEE). 

da população brasileira afirma que ter seu próprio negócio é um sonho de vida, sendo 

a terceira colocada no ranking de aspirações. Tais números mostram que o Brasil é 

uma das nações mais empreendedoras do mundo, sendo classificada entre as top 10 

em pelo menos cinco das últimas edições do relatório. O gráfico 3 ilustra a evolução 

dos índices em dez anos: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEM Brasil 2012 

 

 

As conclusões sobre os efeitos das altas taxas de empreendedorismo em 

uma nação, porém, só podem ser auferidas ao comparar outros indicadores 

relacionados. No Brasil, levando em consideração a TEA, 69,2%4 dos 

empreendimentos se deram por motivos de oportunidade e não de necessidade. A 

cifra tem mostrado aumento significativo nos últimos anos, revertendo a situação de 

dez anos atrás, quando apenas 42,4% dos empreendimentos eram motivados por 

oportunidades. O gráfico 4 abaixo mostra a evolução do índice: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 As proporções significam o percentual de empreendedores iniciais que empreenderam por 
oportunidade, em relação ao total de empreendedores do país. 
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Gráfico 5 - Evolução da taxa dos empreendedores iniciais (TEA) por oportunidade e 
necessidade no Brasil no período 2002-2012. (Em %) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEM Brasil (GRECO, 2012) 

 

Segundo a mesma pesquisa, 10,7%5 da população brasileira entre 18 e 64 

anos inovou por motivos de oportunidade, contra 4,7% por motivos de necessidade, 

mostrando expressividade da atividade inovativa no país, além de mudança no tipo 

de motivação mais relevante em relação aos índices de 2002. Segundo o GEM 

(GRECO, 2012) quanto mais avançado é o estágio de desenvolvimento de uma 

nação, maior é a taxa de oportunidade como motivação do empreendedor individual. 

O gráfico 5 abaixo oferecem uma visão da evolução do índice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEM Brasil (GRECO, 2012) 

 

Outro aspecto crítico da atividade empreendedora no Brasil é a taxa de 

sobrevivência das novas empresas. Segundo estudo do SEBRAE (2011), 26,9% das 

empresas que começaram suas atividades em 2006 fecharam suas portas nos dois 

                                                             
5 As taxas significam o percentual de empreendedores iniciais identificados segundo a motivação, em 
relação a população de 18 a 64 anos do país. 

Gráfico 4 - Evolução da oportunidade como percentual TEA no Brasil, no período 
2002-2012 (Em %). 
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Gráfico 6 - Distribuição das MPEs segundo setor de atividade - Brasil - 2012 
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primeiros anos de funcionamento, com destaque para o setor de construção civil, com 

taxa de mortalidade de 33,8%. Segundo o estudo, a falta de planejamento e o 

descontrole na gestão são as principais causas do fim precoce dessas empresas. 

Segundo estudo do IBGE (2012) 99,3% das empresas que morrem nos dois primeiros 

anos de atividade podem ser classificadas como micro ou pequenas empresas6 

(MPEs). O alto percentual, quando comparado ao de novas empresas, 98,3%, parece 

mais razoável. O estudo também afirma que há forte relação entre o porte da empresa 

e sua taxa de sobrevivência, com destaque para as empresas do tipo 

“microempreendedor individual”, com taxa de mortalidade de 32,7%. 

As MPEs, apesar de apresentarem baixos índices de sobrevivência, ainda 

são as maiores empregadoras do Brasil. Segundo o SEBRAE (2013), as micro e 

pequenas empresas empregam 51,7 % da população economicamente ativa brasileira 

em 2012, totalizando mais de 16 milhões de empregos, principalmente nos setores 

dos serviços e do comércio. O gráfico 6 abaixo mostra a distribuição desse tipo de 

empresa por setor: 

 

   

   

 

  

 

  

 

 

 

 

Fonte: Anuário do trabalho na micro e pequena empresa (SEBRAE, 2013) 

 

 Deste modo, a sobrevivência desse tipo de empresas é de extrema 

importância para o crescimento econômico do país, principalmente no sentido de 

garantir certo nível de bem-estar social, garantindo emprego e renda a população. 

                                                             
6 Segundo o SEBRAE (2006): Microempresa - Empresas do setor de comércio e serviços com até 9 
funcionários e da indústria com até 19 funcionários; Pequena empresa - Empresas do setor de 
comércio e serviços com entre 10 e 49 funcionários e da indústria com entre 20 e 99 funcionários. 
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Com isso em vista, o governo brasileiro tem investido em inciativas de apoio às MPEs, 

principalmente nas formas de apoio financeiro e fiscal. A Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep)7 é uma empresa pública vinculado ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), que concede financiamentos reembolsáveis e não-reembolsáveis 

para empresas de base tecnológica (FINEP, 2014). O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os bancos regionais de 

desenvolvimento como o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Banco da Amazônia 

(BASA) trabalham segundo suas áreas de atuação no apoio e financiamento de 

pequenos empreendimentos, muitos dos quais não encontram no setor privado os 

tipos de financiamento que precisam. A Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC), instituição filiada ao 

MCT, também pode ser citada como importante agente da cultura empreendedora no 

país. Segundo a mesma, sua visão é: 

 

“Agregar, representar e defender os interesses das entidades promotoras de 
empreendimentos inovadores – em especial as gestoras de incubadoras, 
parques tecnológicos, polos e tecnópoles, fortalecendo esses modelos como 
instrumentos para o desenvolvimento sustentado do Brasil, objetivando a 
criação e o fortalecimento de empresas baseadas em conhecimento. 
(MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2014)  
 

A instituição, portanto, atua no sentido de fomentar a inovação e o 

empreendedorismo no Brasil, entendendo-os como fatores decisivos ao 

desenvolvimento econômico, por serem catalizadores da competitividade na indústria 

de base tecnológica.  

Outra Iniciativa que beneficia principalmente as empresas de base 

tecnológica são as incubadoras de empresas, a qual devido à importância para o 

presente estudo, será analisada mais detalhadamente no próximo capítulo. Esse tipo 

de iniciativa busca fomentar o fluxo de conhecimento através da interação direta entre 

os agentes envolvidos no processo de criação e nos primeiros momentos de 

funcionamento de uma empresa. O Instituto Gênesis (RJ), o Porto Cietec (SP) e o 

Padetec (CE), são exemplos de sucesso desse tipo de iniciativa. 

                                                             
7 “A Finep - Inovação e Pesquisa - foi criada em 24 de julho de 1967, para institucionalizar o Fundo de 
Financiamento de Estudos de Projetos e Programas, criado em 1965. Posteriormente, a Finep substituiu e 
ampliou o papel até então exercido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e seu 
Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC), constituído em 1964 com a finalidade de financiar a 
implantação de programas de pós-graduação nas universidades brasileiras” 
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A legislação brasileira também tem apresentado alguns resultados com 

relação aos esforços no sentido de se facilitar a criação de novos negócios. A Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 200, conhecida como Lei Geral da Micro 

e Pequena Empresa, prevê o tratamento diferenciado e favorecido às MPEs ao 

simplificar e abrandar sua tributação, facilitar seus processos de abertura e 

fechamento, facilitando o acesso ao crédito, receber preferência nas compras 

públicas, recebendo estímulos à inovação, entre outros. Já a Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006 que institui o Regime de Tributação Unificada (RTU), 

conhecida como Lei do Simples Nacional também desempenha importante papel no 

fomento à atividade empreendedora no país. A lei regulamenta um regime especial 

de tributação para as micro e pequenas empresas, que reúne oito impostos - seis 

federais, além do ICMS e do ISS - em uma única guia de recolhimento, além de 

alíquotas menores.  

Além disso, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) atualmente desenvolve a Política Nacional de Empreendedorismo e Negócios 

(PNEN), com auxílio de consulta pública colhendo contribuições, de setores 

diretamente envolvidos e da sociedade em geral, “relativas à composição de uma 

agenda estratégica de atuação governamental para a promoção do 

empreendedorismo e da melhoria do ambiente de negócios no país. ” (DE MORAIS, 

2012). A perspectiva é construir um ambiente mais propício ao empreendedorismo, 

com a desburocratização de processos, redução de carga tributária e maior facilidade 

nas relações entre agentes envolvidos. 

Iniciativas independentes e sem fins lucrativos também se empenham no apoio 

e fomento da atividade empreendedora no Brasil. Entre elas se destacam o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que oferece suporte 

técnico-operacional ou financiamento para empresas nascentes, além de cursos de 

iniciação ou qualificação profissional e cursos e palestras na área de educação 

empreendedora. A Endeavor Brasil é outra instituição que se destaca nessa área. A 

instituição aposta no networking como principal meio de fomento à cultura 

empreendedora, conectando pessoas e ideias às organizações que podem ajudar a 

torna-las uma realidade (ENDEAVOR BRASIL, 2014). 

Mais recentemente, com a inserção do Brasil entre as maiores economias do 

mundo e sua maior exposição no mercado internacional, iniciativas que já existem há 
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algum tempo no exterior começam a se difundir no país. Tipos de investimento em 

capital de risco como o “Capital anjo”, onde o investidor aplica capital, tempo e 

conhecimento em um novo negócio inovador e promissor, têm ganhado espaço no 

Brasil. Entre iniciativas em grupo, para esse tipo de investimento, que mais se 

destacam no Brasil estão os Anjos do Brasil, o Gávea Angels, o Bossanova Angels, e 

o São Paulo Angels, 

Apesar das iniciativas apresentadas, as novas empresas ainda têm dificuldades 

em manter um ritmo de crescimento estável, principalmente após o segundo ano de 

funcionamento. O crescimento da empresa, que faz com que a mesma seja 

reclassificada com relação a seu porte, eventualmente causa a perda de benefícios 

fiscais e tributários, o que dificulta seu funcionamento, levando, muitas vezes, a sua 

venda ou falência. 
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3 PARQUES TECNOLÓGICOS NO BRASIL 

 

Segundo a International Association of Science Parks and Areas of 

Innovation (IASP), o conceito de parque tecnológico, ou parque de ciência, pode ser 

expresso como: 

“Um parque tecnológico é uma organização gerenciada por profissionais 
especializados, cujo objetivo é aumentar a riqueza e o bem estar da sua 
comunidade, por meio da promoção da cultura da inovação e da 
competitividade dos empreendimentos e das instituições técnico-científicas 
que lhe são associados. Para viabilizar a consecução desses objetivos, o 
Parque Tecnológico gerencia e estimula o fluxo de conhecimento e de 
tecnologia entre universidades, instituições de P&D, empresas e mercados; 
facilita a criação e o crescimento de empresas de base tecnológica por meio 
da incubação e de ‘spin-offs’; e fornece outros serviços de alto valor agregado 
aliados a um espaço físico e serviços de apoio de alta qualidade” 
(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS AND AREAS OF 
INNOVATION, 2014) 

 

Um parque tecnológico, portanto, procura fomentar a inovação e o 

empreendedorismo facilitando o fluxo de informação entre os agentes envolvidos no 

processo de criação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica, bem como 

fornecendo suporte técnico e operacional às mesmas. Ao comportar em um mesmo 

espaço físico instituições como bancos, empresas públicas, empresas multinacionais, 

universidades e start ups, além de investidores ou fundos de investimento, os parques 

tecnológicos visam, através da proximidade e do estabelecimento de canais formais 

para o fluxo de conhecimento e informação, fomentar a atividade inovativa técnico-

científica. Eles podem surgir por meio da iniciativa privada ou pública. Políticas 

públicas que têm a inovação como principal estratégia de desenvolvimento 

frequentemente incluem o estabelecimento desse tipo de instituição em seu plano de 

ação. 

Esse tipo de instituição, se utiliza da abordagem sistêmica de processo 

inovativo desenvolvida pelos neo-schumpeterianos, e já tem mostrado resultados 

robustos em vários países. Segundo Varella (2009), até o ano de 2009 existiam cerca 

de 1500 parques tecnológicos espalhados pelo mundo, sendo 64 na China, 65 nos 

Estados Unidos e 52 no Japão. Os parques asiáticos são exemplos de iniciativas que 

partiram do governo, como parte de um plano de desenvolvimento de longo prazo 

visando o aumento da competitividade em nível internacional. Alguns desses parques, 

pelo seu tamanho e complexidade, movimentam a economia de toda uma região, pois 
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articulam governos, universidades, centros de pesquisa e grandes conglomerados de 

empresas, e produzem, assim, economias de aglomeração como clusters e Arranjos 

Produtivos Locais (APLs). Dada sua área geográfica de atuação, esses parques têm 

muitas vezes seu território de abrangência confundido com o da própria cidade em 

que se situa. Exemplo disso são os parques de Tsukuba no Japão, ou Taedok na 

Coréia do Sul (DOS ANJOS, 2010). 

Por outro lado, existem parques tecnológicos decorrentes da iniciativa 

voluntária do setor privado, geralmente em parceria com universidades. Assim é o 

caso do Vale do Silício, o qual surgiu da iniciativa de algumas grandes empresas com 

a Universidade de Stanford e hoje é o núcleo mundial do desenvolvimento de 

inovações tecnológicas de alta performance, abrangendo toda a área do Vale de 

Santa Clara na costa norte do estado da Califórnia (EUA). O originalmente chamado 

Stanford University Science Park compreende, atualmente, milhares de incubadoras 

de empresas bem como outros parques tecnológicos, como o Nasa Research Park. A 

iniciativa deu base para o início de várias empresas de base tecnologia que hoje tem 

prospecção mundial. O caso também é objeto de estudo de vários pesquisadores do 

assunto pelo seu sucesso em prover fontes de inovação oriundas do setor científico à 

iniciativa privada, com resultados de qualidade e excelência reconhecidos 

internacionalmente. 

No Brasil, o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e 

Parques Tecnológicos (PNI), uma iniciativa do MCT tem mostrado resultados no 

sentido de fomentar o surgimento de incubadoras de base tecnológica, facilitando a 

comunicação entre universidades e empresas. O “Estudo de Projetos de Alta 

Complexidade: indicadores de parques tecnológicos” produzido pelo MCT (2013), 

evidenciou alguns aspectos importantes para o direcionamento das políticas do PNI. 

O estudo analisou 80 iniciativas em diferentes estágios de maturidade, 

compreendendo 939 empresas instaladas. A área de atuação das empresas varia de 

acordo com o potencial de cada região, e se concentram nas áreas de tecnologia da 

informação e da comunicação (TICs), energia, biotecnologia, saúde, petróleo e gás 

natural e telecomunicações, as quais, juntas, geram mais de 32 mil empregos diretos 

formais. Segundo o estudo, 39,7% dessas empresas estão situadas na região Sul 

(373), 32,3% na região Nordeste (303) e 24,5% no Sudeste (230). Juntas, as regiões 

Centro-Oeste e Norte abrigam 33 empresas (3,5%). Os recursos aplicados no 
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programa se dividem em três partes: projeto, implantação e operação. Na fase de 

projeto, o governo federal foi responsável por 54% dos investimentos. Já na fase de 

implantação as esferas municipal e estadual investiram 92% do total. Na última e 

definitiva fase, a de operação, a iniciativa privada investiu 52% do total. O total 

investido nas três fases somadas foi de R$ 1,5 bilhão para o governo federal, R$ 2,4 

bilhões para os estados e municípios e R$ 2,1 bilhões para a iniciativa privada (MCT, 

2013) Tais valores indicam que, apesar de o governo ainda ser o investidor majoritário 

nesse tipo de iniciativa, o setor privado já mostra sinais de interesse e envolvimento 

no apoio às empresas de base tecnológica.  

 

3.1 Empresas de Base Tecnológica 

 

As empresas de base tecnológica são a “pedra angular” das políticas de 

ciência e tecnologia e de fomento à inovação. Por se valer de conhecimento, inovação 

e tecnologia como seus principais ativos, esse tipo de empresa tem alto potencial de 

crescimento se envolta em um ambiente propício ao aprendizado e a troca de 

informações. Pode-se até mesmo afirmar que esse tipo de empresa se caracteriza por 

oferecer conhecimento e informação em forma de produtos e serviços. 

Segundo Amaral Filho (2007): 

 

“Entende-se por empresa de Base Tecnológica a empresa que tem sua 
estratégia de competitividade calcada na busca do conhecimento e da 
inovação, mais do que isso, na Pesquisa e no Desenvolvimento-P&D que 
perseguem ininterruptamente o alargamento das fronteiras do conhecimento 
e do domínio da tecnologia, especialmente no tocante aos novos materiais 
que compõem muitos dos bens de consumo finais. (AMARAL FILHO, 2007, 
p. 11) 
 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação define o mesmo conceito 

como: 

”um empreendimento que fundamenta sua atividade produtiva no 
desenvolvimento de novos produtos ou processos, baseado na aplicação 
sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e utilização de 
técnicas avançadas ou pioneiras. As Empresas de Base Tecnológica têm 
como principal insumo o conhecimento e as informações técnico-científicas” 
(MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2014). 
 

Percebe-se o aqui caráter fundamental das inovações para o 

funcionamento e sobrevivência desse tipo de empresa. A competitividade nesse ramo, 

portanto, é diretamente proporcional à sua capacidade inovativa, o qual por sua vez, 
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é proporcional à capacitação do seu quadro de colaboradores e de suas parcerias. 

Dada a importância do conhecimento como fator de produção para esse tipo de 

empresa, esta tende a ter fortes relações com fontes de inovação de maior intensidade 

em produção de ciência e tecnologia, como P&D interno, centros de pesquisa e 

universidades. Portanto, é evidente a importância de uma rede integrada que 

estabeleça boa comunicação entre estes agentes que demandam tecnologia e 

conhecimento e aqueles que as ofertam.  

 

3.2 Incubadora de Empresas 

 

As incubadoras de empresas dão suporte técnico e operacional para 

empresas nascentes, na forma de auxílio na elaboração do plano de negócios, 

assistência no processo de formalização, instalações provisórias para o início das 

atividades e consultorias financeira, contábil e jurídica, além de um ambiente propício 

ao networking entre empresários. Segundo o MCT, incubadoras de empresas: 

 

“São mecanismos de estímulo e apoio logístico, gerencial e tecnológico ao 
empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de 
facilitar a implantação de novas empresas que tenham como principal 
estratégia de negócios a inovação tecnológica” (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2014). 
 

Além das incubadoras de empresas de base tecnológica existem as de 

empresas tradicionais, as mistas – recebem empreendimentos de base tecnológica e 

de setores tradicionais - e as sociais, que têm como público-alvo cooperativas e 

associações populares (MCT, 2014). 

Um parque tecnológico é geralmente formado pela união de incubadoras 

de empresas tecnológicas, as quais se utilizam do networking proporcionado pelo 

parque para manter relações mais próximas com outras instituições participantes do 

processo de produção tecnológica como bancos, universidades e investidores. As 

empresas abrangidas pelas incubadoras e pelos parques tecnológicos podem 

também se aproveitar das economias de proximidade e dos transbordamentos de 

informação ou conhecimento (spillovers) que a proximidade com as instituições 

parceiras pode proporcionar. 

Segundo o MCT (2011) há cerca de 384 incubadoras em operação no 

Brasil as quais abrigam 2.640 empresas, gerando 16.394 postos de trabalho. Alguns 
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exemplos de sucesso de incubadoras de empresas no Brasil são o Parque de 

Desenvolvimento Tecnológico (PADETEC-CE), o Centro de Inovação, 

Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC-SP), o Instituto Gênesis (RJ), a Incubadora 

Tecnológica (INTEC-PR), a Multi-incubadora do CDT/UNB8 (Brasilia), a Incubadora 

Tecnológica de Campina Grande (PE), o Centro Empresarial para Laboração de 

Tecnologias Avançadas (CELTA-SC), o Midi Tecnológico (SC) e o Parque 

Tecnológico de São Carlos (ParqTec-SP). 

 

3.3 Padetec 

 

O Parque de Desenvolvimento Tecnológico (Padetec), diferentemente do 

que diz o seu nome, é uma incubadora de empresas formada pela iniciativa conjunta 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), instituições governamentais de fomento à 

inovação e empresas de base tecnológica. Inaugurado em junho de 1991 durante a 

administração do Ilmo. Dr. Raimundo Hélio Leitenas nas instalações que sediariam o 

curso de Odontologia da UFC, o Padetec surgiu com o propósito ser uma incubadora 

de empresas de base tecnológica, proporcionando um ambiente de cooperação 

inovativo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Ceará. Entre os 

seus objetivos, destacam-se: (a) estimular a criação de empresas de base 

tecnológica; (b) apoiar o desenvolvimento de processos modernos e inovadores; (c) 

incentivar o desenvolvimento de novos produtos; (d) oferecer apoio técnico a 

pesquisadores; (e) promover a incubação de empresas de base tecnológica; (f) 

prestar assessoramento a empresas para a criação de produtos inovadores; (g) 

proporcionar maior integração universidade-empresa; e (h) agenciar transferência de 

tecnologia. 

Hoje com 23 anos de atuação, o Padetec é um centro de pesquisa de 

referência no país, sobretudo no nordeste, com laboratórios de análise de referência. 

Destaca-se, principalmente pela sua composição acadêmica, no setor de Químico, 

mostrando uma vocação natural para o mercado de produtos químicos. A atuação da 

incubadora tem mostrado resultados bem sucedidos, com dezenas de empresas 

egressas inseridas atualmente no mercado cearense, brasileiro e internacional. No 

curso de sua história, o Padetec desenvolveu pesquisas nas mais variadas áreas 

                                                             
8 Centro de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Universidade de Brasilia 
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como: Química Fina, Eletrônica, Mecânica Fina, Alimentos, Suplementos Alimentares, 

Cosmética, Compósitos, Fitoterápicos, Produtos Naturais, Energia Alternativa, entre 

outras. 

O Padetec desempenha um importante papel no Sistema Nacional de 

Inovação, fomentando a integração empresa-universidade-governo para o 

desenvolvimento de inovações advindas do uso do conhecimento acadêmico no 

mercado, missão das empresas de base tecnológica. Percebe-se a existência de 

empreendedorismo acadêmico no Padetec, visto quem muitas dos casos de sucesso 

advindos da incubadora são empresas formadas num contexto acadêmico que 

perceberam seu potencial competitivo no mercado a partir da aplicação do 

conhecimento adquirido na universidade. 

 

3.3.1 Processo de incubação 

 

O processo de incubação no Padetec obedece ao tramite para avaliação da 

viabilidade do projeto proposto no “Roteiro para a elaboração do projeto/plano de 

negócios”9 o qual sugere um plano de negócios dividido em cinco partes no qual os 

candidatos à incubação devem fornecer informações pertinentes sobre o projeto. O 

documento deve conter as seguintes informações sobre o projeto:  

i) Identificação da empresa e do(s) proprietário(s) – informações 

básicas a respeito da empresa como nome dos sócios, endereço, tipo 

de empreendimento (empresa limitada, sociedade anônima, etc.), 

setor de atividade, data de criação, capital social, diretores e suas 

funções, responsáveis técnicos e outra informações para registro na 

base de dados do Padetec; 

ii) Aspectos Técnicos – informações sobre pormenores do projeto para 

avaliação do grau de inovação da iniciativa. São avaliados a 

exclusividade do produto, suas matérias-primas, tecnologia de 

produção, capacidade de produção, controle de qualidade, estrutura 

física necessária, equipamentos, situação de recursos humanos e 

possíveis efeitos sobre o desenvolvimento regional;  

                                                             
9 Disponível em: <http://www.padetec.ufc.br/novapagina/editais/roteiro%20incubacao.php> 
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iii) Aspectos Comerciais – informações sobre o mercado em que a 

empresa pretende atuar, como fornecedores, clientes potenciais, e 

concorrentes; 

iv) Aspectos econômicos – informações sobre a possível situação 

econômica, financeira, e contábil da empresa. Devem ser fornecidas 

previsões para a receita anual de vendas, de despesas no processo 

produtivo, e de investimentos em capital físico; 

v) Por que a Empresa promete ter sucesso? (Redação) – um texto de no 

máximo vinte e cinco linhas explicando a motivação dos sócios ao 

empreender, os diferenciais da ideia apresentada e suas expectativas 

para o futuro. 

Uma vez aprovada pelo Padetec, a empresa recebe apoio técnico, 

operacional e intelectual. Além de ter sua estrutura física dentro do campus da UFC, 

o quadro de pesquisadores da instituição é composto principalmente por professores 

e alunos da universidade, beneficiando assim a empresa incubada com um setor de 

P&D ativo. A empresa também se beneficia do auxílio do Escritório de Propriedade 

Intelectual (EPI) para questões de registros de patente. A incubação pode ser levada 

a cabo por no máximo quatro anos, ou até estar pronta para o processo de spin-off.  
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4 POLYMAR 

 

4.1 Perfil 

 

A empresa Cearense Polymar é um exemplo de empreendedorismo e inovação 

na área de suplementos alimentares e define a si mesma da seguinte forma: 

“A Polymar Ciência e Nutrição S/A é uma empresa de base tecnológica, 
especializada na fabricação de produtos destinados à saúde humana, com 
ênfase na produção de biopolímeros, suplementos alimentares, alimentos 
funcionais e fitoterápicos, trabalhando tanto com encapsulados como 
comprimidos. ” (POLYMAR, 2014).  

Especializada na produção de biopolímeros obtidos a partir de carapaças 

de crustáceos, a empresa surgiu como resultado de um trabalho científico egresso da 

UFC sobre o uso da quitosana como matéria-prima industrial e farmacêutica. A 

empresa é, atualmente, monopolista no mercado nacional de produtos derivados da 

quitosana. É também um dos casos de sucesso do PADETEC, instituição da qual se 

emancipou no ano 2000, depois de quatro anos de incubação. Recebeu vários 

prémios em inovação nos âmbitos nacional e regional, entre eles o Prêmio Finep de 

Inovação Tecnológica (Nacional e Região Nordeste), o Prêmio Anprotec de Melhor 

Empresa de Base Tecnológica do Brasil e a Medalha do Conhecimento, promovida 

pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

Atualmente, o portfólio da empresa inclui alimentos funcionais, 

suplementos alimentares, fitoterápicos, livros científicos e matéria-prima para 

empresas do setor de alimentos e suplementos alimentares, além de material de 

pesquisa para laboratórios e universidades. Entre os alimentos funcionais se 

destacam o Fybersan Plus e o Polyomega-3. Já entre os suplementos, os de maior 

destaque são o Natuflex e o Poly Shark. As obras científicas mais famosas produzidas 

pela empresa são “Quitosana, a fibra do futuro” e “As cores da longevidade”, ambas 

produzidas pelo diretor-fundador da empresa. Além de ser a única empresa a atender 

ao mercado nacional com produtos derivados da quitosana, a Polymar também 

exporta para a América Latina (Uruguai e Argentina). A empresa conta, também, com 

a parceria de grandes instituições como a Petrobrás, a Embrapa e o Grupo Monteiro 

Pescados, auxiliando no desenvolvimento de produtos e beneficiamento de matérias-

primas, entre outros. 
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4.2 Histórico 

 

A Polymar surgiu em 1997 como empresa incubada no PADETEC, 

instituição da qual recebeu apoio técnico e operacional, além das instalações físicas 

para início das atividades. Fruto da iniciativa de três sócios, os quais, baseados na 

tese de doutorado de um dos mesmos, decidiram investir no desenvolvimento e 

comercialização a nível industrial da quitosana, um biopolímero até então utilizado em 

pesquisas laboratoriais. Ao perceber as múltiplas possibilidades de aplicação da 

substância, o mercado pouco explorado, até mesmo em nível mundial, e a grande 

disponibilidade de matéria-prima na região costeira do estado do Ceará, decidiu-se 

estabelecer o empreendimento. Uma vez incluída no PADETEC, a empresa contou, 

além do capital privado dos sócios, com o investimento em forma de capital anjo10 de 

empresa privada paulista, a qual trouxe consigo importante networking, facilitando o 

contato da empresa com grandes firmas publicitárias, as quais produziram campanhas 

que deram prospecção nacional à empresa. Destaca-se, aqui, o papel decisivo que 

teve o PADETEC na formação da empresa, no sentido de captar, identificar, qualificar 

e apoiar de forma pouco burocrática o empreendimento em questão. 

No primeiro ano de funcionamento, além produzir matéria-prima para 

pesquisas universitárias, laboratoriais e farmacêuticas, a empresa também 

desenvolveu seu primeiro produto, o Fybersan, suplemento alimentar de auxilio 

dietético a base de quitosana. Neste mesmo período, além de desenvolver tecnologias 

para aproveitamento integral da matéria-prima utilizada, a empresa também realizou 

estudos para obtenção de proteínas de alta qualidade para ração animal, corantes 

naturais para a indústria de alimentos e cloreto de cálcio para a indústria química. 

No ano 2000, a empresa se emancipou do PADETEC – finalizou o período 

de incubação - transferindo suas operações para sede própria no bairro de Messejana, 

em Fortaleza. Entre 1999 e 2006 a empresa ganhou vários prêmios regionais, 

nacionais e internacionais de inovação, como os prêmios Finep de inovação 

tecnológica, Anprotec de base tecnológica, a Medalha do Conhecimento (MDIC), o 

prêmio CNI, e o prêmio Iberoeka de Inovação Tecnológica. 

                                                             
10 Modalidade de investimento em que, além de recursos financeiros, o investidor aplica tempo e 
conhecimento ao negócio. 
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Atualmente, a empresa está no processo de implantação do setor de 

produção de medicamentos. A Polymar é, também, a única empresa da América 

Latina a fornecer quitosana em pó em grandes quantidades, a qual é geralmente 

utilizada como matéria-prima industrial. Além disso, seus produtos à base de 

quitosana, vendidos em grandes cadeias de supermercados e farmácias, são 

conhecidos pela sua eficácia e preço acessível. 

  

4. 3 Aspectos Operacionais e Mercadológicos 

 

A Polymar possui hoje cerca de 22 produtos em seu portfólio, e mais de 15 

em fase de desenvolvimento e/ou patenteamento. Os produtos se dividem em 

suplementos alimentares (Natuflex, Poly Cálcio, Poly Shark, Poly Up), alimentos 

funcionais e fitoterápicos (Fybersan, Fybersan Plus, Fyber Sense, Polymega-3, 

Berinjela em cápsulas, Fibra de Maracujá e Óleo de Alho), livros científicos 

(Quitosana, a Fibra do Futuro; Alimentos Funcionais: A nova revolução; Tratamento 

revolucionário da Artrite com Substâncias Naturais; Plantas Medicinais Brasileiras) e 

matéria-prima para a indústria de alimentos e suplementos alimentares (Quitosa emm 

pó, Carbonato de Cálcio Sulfato de glicosamina, Cartilagem de tubarão, entre outros). 

Entre seus principais clientes estão mais de 30 universidades brasileiras, 

principalmente estaduais e federais e cerca de 10 laboratórios brasileiros e 

estrangeiros, além de supermercados e farmácias. Seus principais fornecedores de 

matéria-prima são a Monteiro Pescados e a Loiola Pesqueira, ambas as empresas 

sediadas no município de Itarema (CE), as quais, juntas, fornecem de 3 a 4 toneladas 

de carapaças de crustáceos (principalmente camarão) por dia. A relação pode ser 

exemplificada pela figura 1 abaixo: 
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Figura 2 - Polymar - Aspectos operacionais 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

Seus concorrentes são algumas poucas empresas sediadas em países 

estrangeiros, a saber, Japão, China, Noruega e Estados Unidos, com não mais que 

duas empresas em cada país. Os clientes novos e fidelizados mantêm contato com a 

empresa principalmente através do seu Site institucional. Além disso, está em fase de 

implantação a loja virtual da empresa na Likestore11. Esta estratégia faz parte de novo 

plano de marketing para 2014, o qual tem em vista maior propagação da marca 

Polymar nas redes sociais. O procedimento está sendo desenvolvido em parceria com 

empresa de marketing digital cearense.  

 

4.4 O estudo de caso, a entrevista e suas conclusões 

 

Para analisar o caso da Polymar foi utilizado o método Estudo de Caso. 

Este método permite investigar qualitativamente o exemplo em questão, com o 

objetivo de gerar “insights”, pistas ou evidências de como e porque o processo 

inovativo ocorre dentro de empresas de base tecnológica. Como ferramenta para 

obtenção das informações foi utilizada a entrevista focada, na qual “o respondente é 

entrevistado por um curto período de tempo e pode assumir um caráter aberto-fechado 

                                                             
11 Tipo de loja virtual vinculada a redes sociais como Facebook e Instagram. 
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ou se tornar conversacional, mas o investigador deve preferencialmente seguir as 

perguntas estabelecidas no protocolo da pesquisa” (BRESSAN, 2000). O questionário 

utilizado na entrevista foi desenvolvido com base no mesmo utilizado na edição de 

2008 da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), publicada em 2010. Os dados 

obtidos a partir da entrevista não servirão se fazer inferências ou suposições genéricas 

sobre o funcionamento, comportamento ou motivações das empresas inovativas, mas 

sim para dar um exemplo real de empresa local que condiz com a teoria econômica 

sobre o assunto. Como a própria literatura indica, o processo inovativo é 

extremamente particular a cada organização, sendo fortemente influenciado pela 

assimetria de informação intra-mercado, potencial de aprendizado e potencial de 

absorção de conhecimento, conforme indica Lundvall (2009).  

Com base em entrevistas feitas na sede da Polymar em março e abril de 

2014, em três visitas, com o gestor-diretor presidente e sua secretária, foram obtidas 

as informações a seguir. 

 

4.4.1 Tipos de inovação 

 

Nos últimos dois anos, as atividades inovativas da empresa se 

concentraram no desenvolvimento de novos produtos – cerca de cinco produtos 

totalmente novos no mercado nacional. Tais produtos podem ser qualificados como: 

produtos de uso agrícola, produtos de uso doméstico e produtos de uso industrial. Há 

de se destacar que a criação da empresa foi baseada em uma inovação de produto, 

a saber, a quitosana em pó como matéria-prima. 

 

4.4.2 Fatores Motivacionais  

 

Durante a pesquisa para elaboração de sua tese de doutorado na UFC, o 

fundador da empresa teve conhecimento de inúmeras possíveis aplicações da fibra 

estudada. Percebendo a ausência de empresas nacionais que dominassem a 

tecnologia de produção da mesma a nível industrial, apresentou-se a oportunidade de 

empreender em um mercado inexplorado. Até mesmo a nível internacional, a fibra era 

processada industrialmente por algumas poucas empresas, nenhuma na américa 
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latina, inclusive. O empreendedor então, juntamente com seus sócios, procurou o 

auxílio do PADETEC, o qual além de possuir instalações dentro do campus da UFC, 

tem a maioria de seu quadro de pesquisadores formado por egressos da referida 

universidade. A incubadora oferecia e oferece oportunidade de estágio para 

estudantes no seu centro de P&D e nas empresas incubadas, além de incentivar a 

produção de monografias, dissertações e teses que examinem áreas da ciência que 

possam ser posteriormente aplicadas no desenvolvimento e produção de produtos 

inovadores. As pesquisas se concentram em áreas como química fina, eletrônica, 

cosméticos, biotecnologia e alimentos, entre outros. A Fotosensores Tecnologia 

Eletrônica Ltda. e a Nuteral Indústria de Formulações Nutricionais Ltda. são outros 

exemplos de empresas egressas do PADETEC. 

O PADETEC assistiu os sócios no processo de criação e início de operação 

da empresa. Nota-se que a proximidade dos agentes envolvidos, em conjunto com 

parceria firmada entre o PADETEC e a UFC foram fatores decisivos para o 

estabelecimento bem sucedido do negócio. Outro fator motivacional foi o 

financiamento12 do Finep, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), que concede financiamentos não reembolsáveis para 

empresas de base tecnológica, auxiliando em todas as etapas do desenvolvimento de 

inovações científicas e tecnológicas. Como consequência disso, a proporção de 

dispêndio em atividades inovativas advindo de capital privado é de, em média, 70%, 

sendo esta, então, a principal fonte de financiamento para inovação da empresa. 

Percebe-se o papel decisivo do crédito no processo empreendedor e inovativo. Como 

apontado na teoria schumpeteriana, o crédito ao empresário é a forma pela qual os 

bancos realocam o capital disponível na economia de forma mais produtiva possível, 

favorecendo este em detrimento do credito ao consumidor. A teoria de Schumpeter já 

previa o que hoje podemos classificar como “bancos de desenvolvimento”, mesmo 

que, neste caso, o financiamento seja oferecido não por um banco, mas por uma 

instituição com específicos de fomento a inovação. 

 

                                                             
12 Financiamento não reembolsável concedido a empresas de base tecnológica por meio da 
apresentação de Plano Estratégico de Inovação. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). 
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4.4.3 Fontes de Inovação 

 

A principal fonte de inovação da empresa é a Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) internos, na qual é investido de 1 a 3 por cento da receita líquida anual de 

vendas. A empresa conta com 5 funcionários exclusivos e fixos no setor de P&D, além 

de 3 ou 4 bolsistas temporários do CNPQ, desempenhando atividades contínuas, os 

quais, juntos, correspondem a cerca de 10 por cento do quadro geral de empregados. 

A isso se adiciona as fontes externas de inovação, a saber, os treinamentos externos, 

congressos, feedback de clientes, e a parceria com universidades. Os treinamentos 

externos e congressos são geralmente promovidos pelo Padetec ou por empresas de 

educação corporativa, pelo menos duas vezes por semestre. A parceria com 

universidades, principalmente federais e estaduais, se dá no processo de 

desenvolvimento de produtos à base de quitosana, a qual é também importante fonte 

de transferência de tecnologia desincorporada. O caráter constante dos investimentos 

e esforços em P&D caracteriza uma estratégia de negócio do estilo technology push. 

 

4.4.4 Obstáculos à Inovação 

  

De acordo com a entrevista realizada com o gestor da empresa, os 

principais obstáculos para a inovação são:  

a) Incerteza de mercado – ou incerteza das condições de aceitação do 

produto pelo mercado. Este é considerado o menos importante dos 

empecilhos, visto que toda inovação é cercada de incerteza sobre sua 

aceitação pelo mercado. Segundo o entrevistado, a inovação pode 

eventualmente surgir no tempo ou lugar “errado”. O que se pode fazer 

é investir em divulgação e esperar que, com o passar do tempo, a 

demanda se torne mais familiar ao produto e seus benefícios; 

b) Elevados custos de desenvolvimento de novos produtos – além da 

elevada carga tributária que incide não apenas nos gastos com P&D, 

mas o funcionamento da empresa como um todo, a aquisição de 

máquinas e equipamentos e os custos salariais de pessoal qualificado 

representam gastos expressivos, os quais não são facilmente 
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financiáveis já que não apresentam garantia de retornos futuros. Leis 

como a Lei do Bem não se adequam devidamente ao porte da 

empresa, onerando a atividade produtiva. Ademais, o 

desenvolvimento e produção dos novos produtos geralmente envolve 

combinações de insumos de difícil acesso ou de oferta limitada, e, 

muitas vezes, inexistentes na região ou no país; 

c) Escassez de pessoal qualificado – sendo o conhecimento o principal 

“ativo” das atividades inovativas, é preciso ter disponibilidade de 

pessoal com qualificações específicas para cada projeto de P&D. 

Entretanto, a oferta destes profissionais, que é quase completamente 

provida pelas universidades, não costuma ser direcionada de forma a 

encontrar a demanda por parte das empresas, formando assim um 

gap entre demanda e oferta de pessoal qualificado. Frequentemente 

as empresas recorrem à formação interna de profissionais ou à 

“importação” de profissionais de outros estados ou países como 

alternativas de solução para esse problema; 

d) Escassez de informação (dados) - outro empecilho no 

desenvolvimento de produtos é o difícil acesso à dados e informações 

sobre tecnologia, tendências de mercados, preferência dos 

consumidores, concorrentes, fornecedores, entre outros. A falta ou 

baixa frequência de pesquisas especializadas, necessárias ao 

planejamento estratégico da empresa, dificultam as atividades de 

P&D; 

e) Escassez de serviços técnicos/operacionais especializados na região 

– a atividade inovativa geralmente demanda serviços técnicos 

especializados de difícil acesso, como treinamentos sobre maquinário 

avançado, manutenção ou assistência técnica de nível industrial, os 

quais normalmente demandam tanto recursos financeiros quanto 

tempo; 

f) Burocracia para adequação às normas e regulamentações – 

apontada como uma das principais dificuldades no processo 

inovativo, as normas e legislações de regulação brasileiras obrigam a 

empresa a dispender grande quantidade recursos para tornar o novo 

produto apto para comercialização, geralmente demandando também 
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assistência jurídica ou técnica para serem satisfeitas adequadamente. 

Os bombeiros, a ANVISA e a SEMACE são exemplos de órgãos de 

vigilância da etapa de produção, demandando visitas e verificações 

periódicas;  

g) Burocracia no processo de patenteamento – além de dispendioso 

economicamente, o processo de patenteamento no Brasil é um dos 

mais demorados do mundo. Segundo o gestor da empresa, alguns 

processos podem levar mais de sete anos para serem concluídos. Em 

decorrência disso, as empresas frequentemente optam por outras 

formas de proteção às inovações, como o segredo industrial ou 

complexidade no desenho do produto. 

 

4.4.5 Impactos das Inovações 

 

Também de acordo com a entrevista realizada com o gestor da empresa, 

os principais impactos positivos da introdução de inovações foram: 

a) Melhoria na qualidade dos bens ou serviços – sobretudo com relação 

aos produtos mais antigos do portfólio da empresa. As atividades 

constantes de P&D permitiram o desenvolvimento de novas versões 

dos mesmos. Entretanto, tais melhorias se enquadram nas inovações 

ocorridas há mais de dois anos; 

b) Ampliação da gama de bens ou serviços ofertados – Visto que a 

inovação de produto foi o tipo de atividade inovativa mais expressiva 

nos últimos dois anos, a ampliação do portfólio de produtos é o mais 

evidente benefício dos esforços em P&D; 

c) Manutenção da participação da empresa no mercado – Considerando 

que os mercados em que a Polymar atua são formados sobretudo por 

empresas de base tecnológica, o investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento para introdução de inovações é indispensável para 

a sobrevivência da companhia; 

d) Ampliação a participação da empresa no mercado – 

Semelhantemente ao ponto anterior, os esforços constantes em P&D, 

bem como os investimentos em máquinas e equipamentos, pessoal 
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qualificado e bom aproveitamento das fontes de informação 

permitiram a empresa não apenas aumentar sua participação nos 

mercados nos quais atua, mas também, com os produtos mais novos, 

entrar em outros mercados; 

e) Abertura de novos mercados – como especificado no ponto “4.2 

Histórico” a fundação da empresa se confunde com o 

desenvolvimento e patenteamento da quitosana como matéria-prima, 

a qual constituiu a abertura deste mercado na América Latina, 

proporcionando a empresa o monopólio da produção e 

comercialização da fibra até a atualidade; 

f) Redução do impacto sobre o meio ambiente – devido às normas e 

regulamentações incidentes sobre o ramo de atuação da empresa, a 

preocupação com os impactos sobre o meio ambiente é latente no 

desenvolvimento de novos produtos, bem como de melhoramentos. 

Uma das primeiras inovações introduzidas pela empresa, foi, por 

exemplo, o desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento 

integral da matéria-prima utilizada. Além disso, a tendência a uma 

maior consciência ambiental existente na indústria de atuação da 

Polymar pressupõe que a preocupação (e investimento) em adotar 

processos ecologicamente mais limpos é uma das bases de 

sustentação da competitividade da empresa no longo prazo, 

representando, então, assunto de suma importância.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Analisando-se os dados apresentados, percebe-se que as políticas de 

inovação têm ganhado espaço no cenário brasileiro, principalmente em resposta a 

recente preocupação com a produtividade e a eficiência que tem dominado a ideia de 

desenvolvimento. O Sistema Nacional de Inovação brasileiro tem apresentado 

performance razoável nos últimos anos em relação à estruturação e ao 

desenvolvimento de negócios inovadores de base tecnológica. Pesquisas como a 

PINTEC e o GEM Brasil mostram a evolução da quantidade e qualidade das iniciativas 

empreendedoras no Brasil. A Polymar é um exemplo de empresa que pode ser 

estabelecida através do esforço conjunto dos seus sócios e do apoio do Padetec, o 

qual, por sua vez, recebe o apoio da UFC e do governo federal na forma de 

financiamentos e incentivos fiscais. 

Entretanto, ao contrário do que acontece nos países mais desenvolvidos, a 

maioria das incubadoras de empresas e parques tecnológicos brasileiros ainda é 

extremamente dependente da iniciativa governamental. Apesar de o plano de 

estruturação do SNI pressupor que, em um segundo momento, o setor privado 

assumiria o papel gerencial desempenhado inicialmente pelo governo, tal mudança 

ainda não se verificou na maior parte dos casos.  

Apesar da existência e relativa boa estruturação, tamanho e abrangência 

das instituições constituintes do SNI, ainda há problemas quando se trata das relações 

estabelecida entre elas. O chamado Triângulo de Sábado brasileiro apresenta 

deficiência nas relações horizontais e verticais, causando dificuldades no acesso às 

fontes de informação e nas relações de cooperação. Essas relações frequentemente 

se dão com certo ar de desconfiança, principalmente quando entre empresas do 

mesmo setor. Além disso, diferentemente do conhecimento científico, a importância 

do conhecimento tácito para o processo inovativo é frequentemente subestimada na 

elaboração de estratégias de inovação. 

O foco em inovação como estratégia de desenvolvimento, em muitos 

governos e empresas, sobretudo em países em desenvolvimento, recebe mais 

“louvores” do que aplicação legítima de seus princípios. Frequentemente se observa 

que políticas alegadas para a estruturação de um Sistema Nacional de Inovação são 
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na verdade introduzidas para disfarçar políticas intervencionistas para concessão de 

benefícios, favorecendo grupos de empresas em particular ao invés de promover a 

inovação e a competição nos mercados. É preciso que o processo empreendedor 

inovativo seja a base de uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo, 

constituída de programas contínuos de investimento e avaliação de políticas, 

independentes do partido político no poder. O projeto deve incluir iniciativas para 

promover instituições firmes e eficientes; acesso ao crédito facilitado para pequenas 

e médias empresas, inclusive pra capital de risco e “capital anjo”; institucionalização 

de organizações para promoção de relações de cooperação; investimentos em 

infraestrutura, em educação e saúde. Dessa forma, a estruturação do SNI seria 

resultado de uma coordenação de esforços conjuntos do governo, do setor privado e 

das universidades. Entretanto, sabe-se que a vontade política nem sempre endossa 

as conclusões dos estudos econômicos e os recursos limitados nem sempre são 

aplicados tendo em vista as estratégias de longo prazo.  

O caso da Polymar mostra que a parceria entre universidade, empresas e 

governo, principalmente na área tecnológica aplicada, tem funcionado como fator 

decisivo para o surgimento e crescimento de iniciativas de sucesso localmente. A 

parceria com a UFC mostra, porém, uma exceção do que acontece na maioria da 

universidade brasileiras, onde o conhecimento científico adquirido em anos de estudo, 

ao invés de ser aplicado em produtos que tenham o mercado como destino final, vão 

parar nas prateleiras de uma biblioteca. 

Os dados do GEM Brasil, por sua vez, apesar de evidenciarem recentes 

avanços nos índices de inovação por oportunidade em detrimento daqueles por 

necessidade, por analisar somente os empreendimentos formalizados, não revelam a 

realidade de milhares de iniciativas empreendedoras que, sobretudo nas áreas 

periféricas das grandes cidades, surgem como forma de mitigar os efeitos do 

desemprego nas faixas menos educacionalmente qualificadas da população. 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A – Questionário base para entrevista. 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – QUESTIONÁRIO SEMI ABERTO PARA 

ENTREVISTA - POLYMAR. 

 

1.1 Quais foram os protagonistas envolvidos no nascimento da Polymar? Qual foi o agente-

chave (o qual tomou a iniciativa de estabelecer o negócio) e o produto principal envolvidos 

na criação do projeto inicial da empresa? Com quantos funcionários começou e quantos tem 

hoje? 

 

1.2 O produto/negócio desenvolvido visava responder a que oportunidade percebida? 

 

1.3 Qual é a missão e a visão da empresa? 

 

1.4 A ideia inicial recebeu apoio ou incentivo de algum mecanismo público ou privado 

(programa de incentivo) na sua fase de desenvolvimento? 

 

1.5 Se sim, quais foram as barreiras ou dificuldades para a utilização dos recursos 

(financeiros ou não)? 

 

1.6 Quais são os principais fornecedores? Qual o tipo de relação se tem com eles?  

 

1.7 Quanto de matéria-prima é consumido mensalmente? 

 

1.7 Quais são os principais clientes (nacionais e internacionais)? 

 

1.8 Quais são os principais concorrentes (nacionais e/ou internacionais)? 

 

1.9 Existe mercado consumidor via internet? Se não, há planos? Qual o horizonte temporal? 

 

Parte 2 

2.1 A empresa inovou em produto ou processo nos últimos 2 (dois) anos? 

[     ] Sim; [     ] Não; 

 

2.2 Em termos técnicos, as inovações introduzidas (nos últimos dois anos) podem ser 

consideradas: 

 

 Um De um No mercado Descrição 

 novo aprimoramento produto processo nacional internacional  

1)        

2)        

3)        

4)        
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2.3 Houve algum outro tipo de inovação (nos últimos dois anos)? Se sim, classificar: 

 

 Tipo Nac. Int. Descrição 

 Organizacional  
  

 Novo Mercado  
 

 

 
Nova Fonte de Matéria-

prima 
 

 
 

 

2.4 A empresa se utilizou de algum método a seguir para proteção das inovações citadas 

anteriormente? 

Formais: 

[     ] Patente de invenção;  

[     ] Patente de modelo de utilidade 

[     ] Registro de desenho industrial 

[     ]Marcas 

[     ] Direitos de autor 

Estratégicos: 

[     ] Complexidade no desenho do produto 

[     ]Segredo industrial 

2.5 Nos últimos 2 anos, a empresa solicitou depósito de patente? 

[     ] Não; 

[     ] Sim, no Brasil; (novo produto/processo [     ]; aprimoramento [      ]) 

[     ] Sim, no exterior; 

[     ] Sim, no Brasil e no exterior; 

(quantas? [     ], tempo médio para registro [    ] _____________.) 

 

2.6 Quais os maiores obstáculos no processo de registro de patentes? 

[     ] Tempo;       [     ] Recursos Financeiros;        [     ] Burocracia;        

Outro: ___________________. 

 

Parte 3 

3.1 Quais as principais fontes de inovação da empresa? 

Internas: [     ]P&D interno;     Outros_________________; 

Externas: [     ] P&D externo; 

[     ] Aquisição de máquinas e equipamentos; 

[     ] Aquisição de tecnologia; 

[     ] Treinamento externo; 

[     ] Congressos; 

[     ] Clientes; 

[     ] Concorrentes; 

[     ] Fornecedores; 

[     ] Universidades; 

[     ] Institutos de pesquisa; 

[     ] Empresas associadas; 

[     ] Colaboradores internos; 
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Outros ________________________. 

 

3.2 A empresa tem um setor de P&D interno? 

Não [     ]; Sim [     ], sendo [     ] funcionários fixos e [     ] variáveis; 

 

3.3 Se sim, as atividades deste setor são: contínuas [     ];     ocasionais [     ]. 

 

3.4 Quanto (como porcentagem da receita líquida de vendas anual), aproximadamente, é 

gasto com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)? 

[     ]0,1-0,5%  [     ]0,5-1%     [     ]1-3%     [     ]3-5%  [     ] mais de 5% 

 

3.5 Com que frequência, em média, os colaboradores participam de atividades de 

treinamento e capacitação? De quais tipos? 

 

3.6 Distribua percentualmente o valor dos dispêndios com atividades inovativas de acordo 

com as fontes de financiamento (em média anual): 

Próprias [     ]%;     De terceiros: Privado [      ]%;     Público [     ]%; 

 

Parte 4 

4.1 Qual a participação dos novos produtos ou serviços (criados nos últimos 2 anos) nas 

vendas líquidas internas e nas exportações (se houver)?  

Vendas líquidas internas [     ]%;  Exportações [     ]%; 

Países destino____________________________________________________________. 

 

4.2 Quais os principais impactos positivos da introdução de inovações? 

[     ]Aumentou substancialmente a receita líquida; 

[     ] Melhorou a qualidade dos bens ou serviços; 

[     ] Ampliou a gama de bens ou serviços ofertados; 

[     ] Aumentou a capacidade de produção ou de prestação de serviços; 

[     ] Reduziu os custos de produção ou dos serviços prestados; 

[     ] Reduziu os custos do trabalho; 

[     ] Reduziu o consumo de matérias-primas; 

[     ] Permitiu manter a participação da empresa no mercado; 

[     ] Ampliou a participação da empresa no mercado; 

[     ] Permitiu abrir novos mercados; 

[     ] Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente; 

[     ] Permitiu enquadramento em regulações e normas padrão relativas ao mercado; 

  

4.3 Quais são os principais desafios enfrentados pela empresa no desenvolvimento de 

novos produtos? 

[     ] Condições de mercado desfavoráveis; 

[     ] Elevados custos da inovação; 

[     ] Pessoal qualificado; 

[     ] Fontes de financiamento; 

[     ] Rigidez organizacional; 

[     ] Escassez de informação/dados; 

[     ] Escassez de serviços técnicos/operacionais especializados na região; 

[     ] Acesso à tecnologia; 
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[     ] Processos de gestão; 

[     ] Burocracia para adequação às normas e regulamentações; 

[     ] Burocracia no processo de patenteamento; 

[     ] Fraca atividade de cooperação com outras instituições; 

[     ] Outros ______________________________________________________________. 

 

Parte 5 

5.1 Há algum tipo de cooperação com outra organização (empresa ou instituição)? 

[     ] Sim;     [     ] Não; 

Se sim, qual tipo? 

 

(1) [     ] Universidades e institutos de pesquisa; 

(2) [     ] Empresas do ramo de atuação; 

(3) [     ] Clientes; 

(4) [     ] Fornecedores; 

(5) [     ] Outros ___________________________. 

 

Em que área? (completar com os números correspondentes) 

[     ] P&D; 

[     ] Vendas; 

[     ] Utilização de copyrights; 

[     ] Compartilhamento de laboratório; 

[     ] Capacitação profissional/Treinamento; 

[     ] Financiamento; 

[     ] Instalações físicas; 

[     ] Consultoria e Gestão; 

[     ] Outros_____________________________________. 

5.2 Qual o grau de importância da parceria com relação às atividades inovativas? (0 a 10) 

[     ]. 

 

Parte 6 

6.1 A empresa tem conhecimento ou participa de algum tipo de programa governamental de 

apoio à inovação?     [     ] Sim;     [     ] Não; 

Se sim, quais e quais suas modalidades? 

 

6.2 Qual o grau de satisfação em relação a esse programa? (0 a 10). 

[     ]   

6.3 Quais os principais obstáculos ao acesso aos programas públicos e fontes de 

financiamento? 

 

6.4 Qual o posicionamento da empresa nos assuntos responsabilidade social e ambiental?  

 

6.5 Existe fiscalização governamental ativa na área ambiental? 

6.6 Existe alguma relação contínua com algum órgão de regulação (como a ANVISA, por 

exemplo)? 


