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RESUMO 
 

As transformações econômicas, culturais e sociais que ocorrem em âmbito mundial 

estão associadas ao intenso avanço e expansão de novas tecnologias, forçando governos, 

pessoas, empresas e nações à introdução de novos padrões de comportamento, obrigando, 

desse modo, à renovação contínua de produtos e processos tecnológicos para manter a 

competitividade, tanto entre nações, como no mundo empresarial. Nesse particular, a 

inovação tecnológica é reconhecida como fator básico de competitividade econômica 

sustentável, sendo a responsável pelo rompimento e/ou aperfeiçoamento das técnicas e 

processos de produção, o que pressupõe a sistematização de variados arranjos institucionais 

que envolvem firmas, redes de interação entre empresas, agências governamentais, 

universidades, institutos de pesquisa, laboratórios de empresas e atividades de cientistas e 

engenheiros. Esses arranjos, ao se articularem com o sistema educacional, com o setor 

industrial e empresarial e, também, com as instituições financeiras, tomam a forma que 

Freeman (1987) cunhou de sistema nacional de inovação, promovido por meio de políticas 

públicas de CT&I, as quais visam induzir e apoiar iniciativas inovadoras nas empresas, como 

também estabelecer demandas e priorizar vocações e potencialidades regionais. Nesse 

contexto de apoio governamental à inovação tecnológica se insere este estudo, que buscou 

conhecer as razões da fragilidade inovativa na indústria farmacêutica paraense, apontada pela 

PINTEC 2005, a partir do ponto de vista do empresariado desse setor. Para tal, utilizou-se a 

abordagem qualitativa - com entrevistas semi diretivas e a técnica da análise de conteúdo. Os 

resultados da pesquisa apontaram que as fragilidades inovativas do setor se relacionam ao 

desconhecimento do apoio governamental à inovação tecnológica por parte do empresariado 

da indústria farmacêutica paraense. 

 

Palavras-chave: Inovação tecnológica. Sistema Nacional de Inovação. Indústria farmacêutica.



ABSTRACT 

 
 

The transformations economical, cultural and social that happen in world ambit they 

are associated to the intense progress and expansion of new technologies, forcing 

governments, people, companies and nations to the introduction of new patterns of behavior, 

forcing, in that way, to the continuous renewal of products and technological processes to 

maintain the competitiveness, so much among nations, as in the managerial world. In that 

matter, the technological innovation is recognized as basic factor of maintainable economical 

competitiveness, being the responsible for the breaking and/or improvement of the techniques 

and production processes, what presupposes the systematization varied institutional 

arrangements that they involve firms, interaction nets among companies, government 

agencies, universities, research institutes, laboratories of companies and scientists’ and 

engineers’ activities. Those arrangements, to the if they articulate with the educational system, 

with the industrial and managerial section and, also, with the financial institutions, they take 

the form that Freeman (1987) it coined of national system of innovation, promoted through 

public politics of CT&I, which seek to induce and to support innovative initiatives in the 

companies, as well as to establish demands and to prioritize vocations and regional 

potentialities. In that context of government support to the technological innovation interferes 

this study, that it looked for to know the reasons of the fragility innovative in the 

pharmaceutical industry of State of Pará in Brazil, pointed for PINTEC (2005), starting from 

the point of view of the businessmen of that section. For such, the qualitative approach was 

used - with interviews directing semi and the technique of the content analysis. The results of 

the research pointed that the fragilities innovative of the section links to the ignorance of the 

government support to the technological innovation on the part of the businessmen of the 

pharmaceutical industry of State of Pará in Brazil.   

   

 

 

Keyword: Technological innovation. National system of Innovation. Pharmaceutical industry.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O CONTEXTO DO ESTUDO 

As transformações econômicas, culturais e sociais que ocorrem em âmbito mundial - e 

que se reforçaram com o fim da Guerra Fria (1946-1989) - são incluídas no que 

genericamente se denomina de Globalização e é caracterizada por mudanças tecnológicas 

rápidas, em escala global, onde se registra intenso avanço e expansão de novas tecnologias, 

forçando governos, pessoas, empresas e nações à introdução de novos padrões de 

comportamento. 

A “diminuição das distâncias” dada pelas tecnologias da informação, a queda de 

obstáculos à fluidez do capital dada pela geopolítica mundial, ao lado da valorização 

crescente do conhecimento para fins tecnológicos e da internacionalização da pesquisa têm 

mudado dramaticamente a dinâmica da produção e da disseminação dos conhecimentos 

científicos. 

Os espetaculares avanços da ciência e tecnologia, como as profundas transformações 

que se estão produzindo em toda a sociedade, em escala mundial, obrigam à renovação 

contínua de processos tecnológicos para manter a competitividade entre nações e no mundo 

empresarial. Nesse particular, a literatura especializada do setor informa que a inovação 

tecnológica é reconhecida como fator básico de competitividade econômica sustentável, 

associando-se às transformações de longo prazo na economia e na sociedade, sendo a 

responsável pelo rompimento e/ou aperfeiçoamento das técnicas e processos de produção, 

visando ganhos em termos de competitividade. 

Visando atualizarem-se a essas transformações, desde os anos 1980 os países da 

OCDE1 vêm alterando o padrão de apoio à indústria, incorporando medidas que integram a 

política de comércio internacional com a industrial e tecnológica. Ao invés de 

subvencionarem empresas através de contratos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

específicos e pontuais, os governos desses países passaram a criar condições para que a 

atividade produtiva se organize de forma sistêmica e integrativa. 
                                                 
1 “A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização internacional e 
intergovernamental que agrupa os países mais industrializados da economia do mercado. Tem sua sede em Paris, 
França. Na OCDE, os representantes dos países membros se reúnem para trocar informações e definir políticas 
com o objetivo de maximizar o crescimento econômico e o desenvolvimento dos países membros.” (BRASIL. 
2010) 
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Há algumas décadas, o termo inovação foi cunhado no âmbito da OCDE com 
vistas a promover uma interação mais efetiva entre o setor produtivo e as áreas de 
pesquisa e conhecimento. Isso ocorreu no momento em que a abertura de 
mercados e o aumento da competitividade internacional incitaram empresas e 
governos a estabelecerem sinergias envolvendo pesquisa tecnológica e política 
industrial, para a manutenção das taxas de crescimento econômico (ANDRADE, 
2004). 

A sistematização e a integração envolvendo o setor produtivo e as áreas de pesquisa e 

conhecimento se consubstanciam na viabilização de fluxos de informação necessários ao 

processo de inovação tecnológica, configurando variados arranjos institucionais envolvendo 

firmas, redes de interação entre empresas, agências governamentais, universidades, institutos 

de pesquisa, laboratórios de empresas e atividades de cientistas e engenheiros. Esses arranjos, 

ao se articularem com o sistema educacional, com o setor industrial e empresarial e, também, 

com as instituições financeiras - completando o circuito dos agentes que são responsáveis pela 

geração, implementação e difusão das inovações - tomam a forma que Freeman (1987a) 

cunhou de sistema nacional de inovação2. 

Valle (2005) observa que em face à abrangência que a noção de um sistema nacional 

de inovação pode possibilitar, alguns critérios, ou categorias analíticas, se mostram mais 

expressivos na apreciação e caracterização objetiva dos mesmos. São eles: 

• padrão de financiamento, abrangendo o investimento do setor público, privado, agências 
de financiamento e fomento, bem como agentes financeiros e seus respectivos 
instrumentos de crédito e intermediação financeira; 

• instituições de pesquisa e ensino, com destaque para universidades, centros técnicos e 
institutos públicos e privados de pesquisa; 

• empresas e sua atuação não apenas no fomento à inovação, mas também na concertação 
de atividades de P&D; 

• marco legal e regulatório, contemplando as linhas gerais que conformam um ambiente 
institucional mais propício para o investimento, inter-relação entre atores e agentes, 
estímulo à cooperação e inovação e direitos de propriedade intelectual, e, 

• políticas públicas, relativas ao papel do Estado em propor ações e políticas que se 
caracterizem pelo caráter pró-ativo, efetividade e continuidade. 

Para Oliveira, os investimentos em P&D e capacitação técnica para estimular a 

inovação e a difusão de tecnologias, além de inovações organizacionais e institucionais, 
                                                 
2 Sobre a formulação de Freeman para os sistemas nacionais de inovação ver página 37. 
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podem conduzir a economia para um crescimento sustentado, contínuo. Nesse sentido, caberia 

aos países criar um ambiente institucional capaz de propiciar a capacitação técnica, a 

inovação, a difusão e a incorporação de novas tecnologias. 

Este ambiente ou arranjo institucional deverá favorecer: a interdependência entre 
pesquisa básica e pesquisa aplicada, entre os pesquisadores e empresários; a 
inovação, a difusão e a incorporação das novas tecnologias dentro e fora dos 
limites regionais; e a crescente qualificação da mão-de-obra (OLIVEIRA 2001, p. 
4). 

No Brasil, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) é 

promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e, institucionalizado a partir do final dos 

anos 1970, expandiu-se muito desde então, mas só recentemente, a partir de meados de 1990, 

passou a incorporar os fundamentos de uma política de inovação tecnológica. 

A indução à criação sistemas estaduais de inovação tecnológica, a criação dos fundos 

setoriais para financiamento de pesquisas, a formulação da Lei de Inovação (Lei nº 

10.973/2004) e o crescimento na importância das Incubadoras de Empresas e dos Parques de 

Ciência e Tecnologia apontam para a tendência, cada vez mais forte no Brasil, de se integrar 

experiências e práticas de inovação tecnológica 

Uma das áreas que aparecem como prioridade do apoio governamental à inovação 

tecnológica, tanto na esfera estadual (no caso, o estado do Pará) como na esfera federal, é a da 

biotecnologia3, com destaque para o setor farmacêutico4. Tal se dá pelo grande potencial que 

a biodiversidade do país dispõe dessa fonte de matéria prima à indústria farmacêutica. 

Uma das ações do governo federal de apoio à inovação tecnológica na indústria 

farmacêutica, tomando por referência as oportunidades advindas da rica biodiversidade 

brasileira, dentre outros critérios, foi a criação, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Desenvolvimento Social (BNDES), em março de 2004, do Programa de Apoio 

                                                 
3 A recente interseção de frentes do conhecimento tecnológico, como engenharia genética, genômica, química 
combinatória, terapia gênica, projeto racional de drogas e terapia celular, deu origem ao que é amplamente 
difundido hoje como biotecnologia. (Capanema e Palmeira Filho apud Pisano, 2002). 
4 Sobre a Necessidade de exploração em bases científicas da biodiversidade e a importância dela para a indústria 
farmacêutica, o documento Projeto Amazônia: esboço de uma proposta é elucidativo: [...] ao mesmo tempo em 
que organizarmos para já o manejo controlado e sustentável da floresta, precisamos abrir caminho para o futuro 
[...] Há duas atividades que se apresentam, da perspectiva de hoje, como candidatas prioritárias a esse papel 
vanguardista. A primeira atividade é a aproveitamento tecnológico – sobretudo farmacológico – da 
biodiversidade. A  selva úmida constitui laboratório natural: vasta cadeia de variantes e de analogias químicas, 
cujo potencial quer para aproveitar-se diretamente, quer para pautar a invenção de equivalentes sintéticas, 
permanece quase inteiramente desconhecido [...] (BRASIL, 2007). 
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ao Desenvolvimento do Complexo Industrial de Saúde5 (PROFARMA) que objetiva, dentre 

outros, financiar os investimentos de empresas sediadas no Brasil, inseridas no complexo 

industrial de saúde6 do país. Estrategicamente, o programa visa induzir a pesquisa, o 

desenvolvimento e a produção local de equipamentos médicos, materiais, reagentes e 

dispositivos para diagnóstico, hemoderivados, imunobiológicos, intermediários químicos e 

extratos vegetais para fins terapêuticos, princípios ativos farmacêuticos e medicamentos para 

uso humano. 

 A criação de um ambiente favorável ao surgimento de novos produtos e novos 

empreendimentos, a exemplo do PROFARMA, justifica-se pelo potencial existente de 

geração de emprego e renda.  

Também motivado por essa lógica, o Plano de Ação 2007-2010 do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) igualmente preconiza a eleição de setores de reconhecidas 

potencialidades para serem financiados, cujas ações serão executadas mediante programas da 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), dentro de políticas definidas em articulação com a 

Secretaria de Tecnologia (SETEC) do MCT, entidades dos governos federal e estaduais e 

entidades empresariais. 

Esses programas, informa o MCT, deverão ser implementados com uma cesta de 

recursos financeiros para crédito, subvenção e investimentos, tanto não-reembolsáveis - nesse 

caso pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) - como 

reembolsáveis – e nesse pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) e pelo Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT) - bem como bolsas de pesquisa empresariais, prevendo-se, 

ainda, a contrapartida financeira das empresas beneficiadas. Além das linhas de apoio 

tradicionais da FINEP, são enfatizados os novos instrumentos criados pela Lei de Inovação, 

como a subvenção econômica para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I) das empresas (BRASIL, 2006). 

Tal estrutura de apoio governamental é justificada pela Pesquisa de Inovação 

Tecnológica 20057 (PINTEC 2005), que revela que o papel dos recursos públicos nas fontes 

                                                 
5 O sítio do BNDES informa que o PROFARMA é um programa destinado a apoiar a inovação tecnológica da 
micro à grande empresa. Ver http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao 
/index.html 
6 O complexo industrial da saúde abarca diversos segmentos: o Estado (gestor das políticas públicas de saúde e 
regulador do setor), as redes de serviços de saúde pública (SUS) e privada (saúde suplementar) e as indústrias 
farmacêutica e de insumos e equipamentos de uso médico. (ALEXANDRE; GUTIERREZ, 2004). 
7 A PINTEC, que tem uma abordagem quantitativa, tem periodicidade de dois anos e é realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com apoio da FINEP, tem como principal objetivo conhecer as 
atividades inovativas desenvolvidas nas empresas industriais, de telecomunicações, de atividades de informática 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao
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de financiamento à inovação tecnológica é imprescindível, uma vez que, pelos padrões 

nacionais, este é um dos mais importantes mecanismos de apoio ao processo de inovação das 

empresas, especialmente no caso das atividades de P&D, cujo elevado risco e caráter 

“intangível” dificultam a captação de recursos para este fim nas fontes tradicionais do 

mercado financeiro. 

 No âmbito estadual, o governo do estado do Pará sinaliza, através do Parque de 

Ciência e Tecnologia do Guamá (em construção, com previsão para entrar em operação ainda 

em 2010) atenção especial à pesquisa em biotecnologia ao designar como área preferencial 

produtos naturais oriundos da flora e da fauna da Amazônia, com destaque para os fármacos. 

 Entretanto, dados concretos da leitura da realidade da inovação tecnológica nas 

indústrias do estado do Pará mostram que, até o momento, os esforços empreendidos apontam 

para resultados muito aquém do esperado; mormente na indústria farmacêutica que produz 

medicamentos para uso humano, objeto desta pesquisa, que são em número de 03 (três) 

unidades industriais. 

Segundo informação da PINTEC 2005, das 174 unidades industriais do grupo Outras 

Atividades Industriais8, que é constituído por 21 atividades industriais distintas (no qual se 

inclui a indústria farmacêutica), somente 13 implementaram inovações tecnológicas com o 

apoio governamental, conforme a Tabela 1, a seguir: 

 
e serviços relacionados e de pesquisa e desenvolvimento, de modo a acompanhar sua evolução no tempo. Ela é 
dirigida às empresas registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda. 
Destinadas exclusivamente a fins estatísticos, as informações coletadas pela pesquisa são mantidas em códigos, o 
que inviabiliza a identificação da procedência. Essa limitação ao público externo inviabiliza, também, o 
conhecimento do desempenho das empresas, como as da indústria farmacêutica paraense, por exemplo. (N.A). 
8 As atividades industriais no Brasil são dadas pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAES. 
O Grupo de Atividade 24 compreende: fabricação de produtos químicos inorgânicos; fabricação de produtos 
químicos orgânicos; fabricação de resinas e elastômeros; fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos 
artificiais e sintéticos; fabricação de produtos farmacêuticos; fabricação de defensivos agrícolas; fabricação de 
sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria; fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e 
produtos afins; fabricação de produtos e preparados químicos diversos. (Fonte: CNAES. IBGE). 
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Tabela 1 - Empresas que implementaram inovações, total e que receberam apoio do governo para as suas  atividades inovativas, 
por tipo de programa de apoio, segundo as atividades  das indústrias extrativas e de transformação - período 2003-2005 

Atividades das 
indústrias extrativas 

e de 
transformação 

Empresas que implementaram inovações 

To
ta

l 

Que receberam apoio do governo**, por tipo de programa 

To
ta

l 

Incentivo fiscal Financiamento  

Outros 
programas 
de apoio 

À Pesquisa 
e 

Desenvolvimento
(1) 

Lei 
da 

informática
(2) 

A projetos de 
pesquisa em 
parceria com 
universidades 
e institutos de 

pesquisa 

À compra de
máquinas e 

equipamentos
utilizados 

para inovar 

Total Brasil 30 377   5 817    207    324   378   3 757   1 990
Total Pará  440    59 -    1   6    15    43
   Indústrias extrativas         6 - - - - - -
   Fabricação de produtos 
alimentícios  92  34 -  1  1  1  32
   Fabricação de bebidas         9 - - - - - -
   Fabricação de produtos de 
madeira        155  10 - - -  6  4
   Metalurgia de metais não-
ferrosos e fundição       4  2 - -  1  1  1
   Outras *  174  13 - - 3 7 6    

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação Tecnológica 2005. 
Nota: Foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado. 
(1) Incentivo fiscal à Pesquisa e Desenvolvimento (Lei nº 8.661 e Lei nº 10.332). 
(2) Incentivo fiscal Lei de informática (Lei nº 10.176 e Lei nº 10.664). 
(*) As cnaes que fazem parte de outras são: Fabricação de produtos do fumo, Fabricação de produtos têxteis, Confecção de artigos do vestuário e acessórios, Preparação de couros e 
fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados, Fabricação de celulose e outras pastas, Fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel, Edição, impressão e 
reprodução de gravações, Fabricação de coque, álcool e elaboração de combustíveis nucleares, Refino de petróleo, Fabricação de produtos químicos, Fabricação de produtos 
farmacêuticos, Fabricação de artigos de borracha e plástico, Fabricação de produtos de minerais não-metálicos, Produtos siderúrgicos, Fabricação de produtos de metal, Fabricação 
de máquinas e equipamentos, Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática, Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, Fabricação de material 
eletrônico básico, Fabricação de aparelhos e equipamentos de comunicações, Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares,  instrumentos  de  precisão e 
ópticos,  equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios, Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, caminhões e ônibus, Fabricação de cabines, 
carrocerias, reboques e recondicionamento de motores, Fabricação de peças e acessórios para veículos, Fabricação de outros equipamentos de transporte, Fabricação de artigos do 
mobiliário, Fabricação de produtos diversos e Reciclagem. 
** Grifo do autor. 
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A Tabela 1 acima mostra a fragilidade da implementação de inovação tecnológica, 

com apoio governamental, na indústria farmacêutica paraense. Essa fragilidade ganha 

contornos mais nítidos quando cotejamos essas 13 unidades industriais paraenses que 

implementaram inovação (tiradas de um conjunto de 21 atividades industriais distintas), com 

as 3 unidades industriais do setor farmacêutico existentes no estado do Pará que produzem 

medicamentos para uso humano (ver APÊNDICE B). 

Da análise da Tabela 1, é lícito inferir que são baixas as possibilidades de ao menos 

uma das três unidades industriais farmacêuticas paraense tenha utilizado apoio governamental 

à inovação tecnológica. 

1.2 O PROBLEMA  

Partindo do pressuposto de que as políticas públicas de inovação tecnológica buscam 

articular governos, empresários e instituições de ensino e pesquisa, de forma a estabelecer 

demandas e priorizar vocações e potencialidades regionais e que as diversas modalidades de 

apoio governamental - nas esferas federal e estadual - à inovação tecnológica estão 

disponíveis há pelo menos uma década; e considerando, por fim, a provável baixa 

representatividade da indústria farmacêutica paraense, no universo das unidades industriais 

que implementaram inovações com apoio governamental inferida da PINTEC 2005, torna-se 

relevante conhecer o nível de compreensão pelo empresariado da indústria farmacêutica 

paraense do apoio governamental disponível à inovação tecnológica, vis-à-vis ao referencial 

conceitual sobre inovação tecnológica. 

1.3 OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral da pesquisa foi conhecer o nível de compreensão do apoio 

governamental disponível à inovação tecnológica pelo empresariado da indústria farmacêutica 

paraense.  
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Especificamente, a pesquisa buscou: 

 Apresentar e discutir os conceitos de inovação tecnológica e Sistema Nacional de 

Inovação. 

 Caracterizar a indústria farmacêutica e suas potencialidades no estado do Pará. 

 Apresentar as modalidades de apoio governamental brasileiro à inovação tecnológica 

 Identificar as aderências e não aderências das representações do empresariado da indústria 

farmacêutica paraense frente às referências conceituais constantes na literatura 

governamental sobre inovação tecnológica. 

 Verificar, junto ao empresariado da indústria farmacêutica paraense, os óbices à utilização 

do apoio governamental disponível à inovação tecnológica. 
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1.4 JUSTIFICATIVAS 

No capítulo intitulado Estratégia para o Futuro, o Plano Amazônia Sustentável 

enfatiza que a inovação é a ferramenta básica para um processo de conformação de um setor 

produtivo integrado e competitivo, numa região com as peculiaridades da Amazônia. O 

capítulo informa ainda da necessidade de se instituir, via indução pública, toda uma cultura 

favorável à inovação, cuidando especialmente da capacidade do setor produtivo de modo a 

criar condições para que ele absorva conhecimentos úteis à produção, sem olvidar da 

obrigatória mudança de mentalidade e postura que tal atitude implica, não só nas empresas, 

mas também nas instituições de pesquisa e nos órgãos de financiamento do desenvolvimento. 

 Entretanto, os condicionantes históricos e econômicos da região moldaram uma 

conjuntura assaz adversa à criação de um modelo de exploração sustentável dos seus recursos 

naturais, com enraizamento social e cooperativo, envolvendo setor produtivo, instituição 

científica e tecnológica e Governo, baseado no conhecimento9. 

 Considerando que a atividade tecnológica adquire uma abrangência reticular no 

mundo contemporâneo e, como ensina Oliveira (2001) “não sendo mais possível conceber a 

política tecnológica moderna sem pensar em termos de redes de pesquisadores, atores 

institucionais distintos e projetos integrados e interdisciplinares”, onde esses arranjos – os 

sistemas nacionais de inovação - constituem elementos que se relacionam e interagem na 

produção, difusão e uso do conhecimento dentro do estado nacional, a compreensão do apoio 

governamental disponível à inovação tecnológica por parte do empresariado da indústria 

farmacêutica paraense que produz medicamentos para uso humano, numa região de grande 

potencial ao setor farmacêutico, mostra-se pertinente e relevante. 

 Do exposto, a justificativa do estudo realizado e apresentado neste relatório está, 

primeiramente, na ampliação do conhecimento teórico e empírico para o setor em análise. No 

que se refere ao aspecto empírico, a relevância do estudo ganha proporção porque, a partir de 
                                                 
9 A título de informação, sobre a insuficiência de um parque científico à altura dos desafios postos pela atual 
conjuntura, no que se refere às assimetrias frente à realidade nacional e à fragilidade do output de pesquisa e 
desenvolvimento da região, Costa assevera: “No que se refere ao desenvolvimento de novos produtos ou 
processos (obtidos a partir da pesquisa aplicada ou experimental), a participação regional [da Amazônia] é 
ínfima, respectivamente 0,33 e 0,27% dos produtos do mesmo gênero no Brasil como um todo. O que aponta 
para um fato importante: o aparato de pesquisa da região está pouco voltado para a produção de bens científicos 
e tecnológicos capazes de serem absorvidos de maneira direta pelos setores produtivos.” (COSTA, 1998, p. 47). 
.................................................. 

“As assimetrias entre Norte e Sudeste são tanto mais fortes, quanto mais elevado é o nível de ensino. Enquanto 
no segundo grau as condições são semelhantes nas duas regiões, o número dos que têm acesso à graduação 
universitária é o dobro; ao mestrado, sete vezes e ao doutorado nada menos do que trinta vezes maior no Sudeste 
do que no Norte”. (COSTA, 1998, p. 37) 
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levantamento realizado junto a FIEPA, instituições de ensino superior do estado do Pará e 

bibliotecas virtuais,  até o momento não foi encontrado trabalho técnico ou acadêmico que 

faça a abordagem que a pesquisa realizou sobre o apoio governamental à inovação 

tecnológica na indústria farmacêutica. 

 Por outro lado, a contribuição para a indústria farmacêutica está na revelação que a 

pesquisa proporcionou das dificuldades e/ou obstáculos do empresariado do setor para o 

aproveitamento desse apoio que, segundo a literatura especializada do setor industrial em 

análise e da inovação tecnológica, é fundamental como estratégia de competitividade num 

setor de intensividade tecnológica e de capital como o farmacêutico. 

 Para o Governo (esferas federal e estadual), a justificativa da pesquisa está na 

produção de informações para subsidiar melhorias na efetividade das políticas públicas de 

CT&I junto à indústria farmacêutica, no que respeita ao apoio à inovação tecnológica.  

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 O Capítulo 1 introduz o tema da pesquisa, formula a questão da pesquisa, mostra os 

objetivos pretendidos e as justificativas. 

 O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico-metodológico da pesquisa e o instrumento 

de coleta de dados. 

 O Capítulo 3 apresenta o desenvolvimento de um referencial de analítico sobre 

inovação tecnológica, sistema nacional de inovação, uma caracterização da indústria 

farmacêutica paraense e um apanhado sobre as modalidades de apoio governamental à 

inovação tecnológica. 

 O Capítulo 4 mostra os procedimentos de análise dos dados coletados. 

 O Capítulo 5 enfatiza as principais conclusões deste estudo. A parte final da 

dissertação consiste na apresentação das referências bibliográficas e dos apêndices. 

 

                            



 24

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

2.1 ABORDAGEM 

A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa. A opção por tal abordagem se deu em 

virtude das razões do estudo, uma vez que se buscou identificar os aspectos idiossincráticos 

do empresário da indústria farmacêutica frente a questões relativas a compreensão por esse 

empresariado do apoio governamental disponível à inovação tecnológica. 

Outrossim, este estudo se coaduna com a abordagem qualitativa porque os dados 

foram coletados, organizados e analisados como complemento ao interesse maior da pesquisa, 

qual seja a compreensão do apoio governamental disponível à inovação tecnológica, por parte 

do empresariado da indústria farmacêutica paraense. 

Por outro lado, a abordagem qualitativa foi utilizada porque possibilita uma 

participação efetiva do pesquisador na compreensão e interpretação dos fatos a partir das 

entrevistas feitas, da análise de documentos e da bibliografia consultada. 

2.2 ENFOQUE 

De acordo com Vergara (2006), ao se discutir a escolha de uma metodologia de 

pesquisa, pensar nas questões relativas ao que se pretende pesquisar e o que se espera 

descobrir e aprender com a pesquisa conduz à necessidade de explicitação do paradigma que 

se escolhe para olhar o mundo. O autor ensina também que, para o fenomenologista, a 

principal preocupação é entender o comportamento humano, a partir da própria pessoa. Desta 

forma, procura examinar como o mundo é vivido e considera a realidade como aquilo que as 

pessoas imaginam que seja. 

Por outro lado, para Triviños (2008) a fenomenologia exalta a interpretação do mundo 

que surge intencionalmente à nossa consciência. Esse enfoque baseia-se na interpretação dos 

fenômenos, na essência do mesmo, na intencionalidade da consciência e na experiência do 

sujeito, que tem sua importância elevada no processo de construção do conhecimento. 

Foi a partir dos pressupostos do enfoque fenomenológico que a pesquisa buscou 

identificar a compreensão do apoio governamental disponível à inovação tecnológica por 
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parte do empresariado da indústria farmacêutica paraense, visando conhecer sua dimensão 

idiossincrática. 

2.3 A TIPOLOGIA 

Uma vez que a pesquisa visou conhecer a compreensão do apoio governamental 

disponível à inovação tecnológica por parte do empresariado da indústria farmacêutica 

paraense, buscando levantar as opiniões, atitudes (e até crenças) dos mesmos, utilizou-se o 

estudo do tipo descritivo. Tal escolha se amparou em Gil (1999), que estabelece que as 

pesquisas descritivas, juntamente com as exploratórias, são as que habitualmente realizam os 

pesquisadores das ciências sociais quando se tem por foco uma atuação prática, tal qual esta 

pesquisa se propôs. 

2.4 DELIMITAÇÕES 

 O objeto da pesquisa foi o conjunto das representações do apoio governamental 

disponível à inovação tecnológica para o empresariado da indústria farmacêutica paraense. 

O lócus da pesquisa compreendeu as indústrias farmacêuticas incluídas na 11ª edição 

do Cadastro Industrial do Pará (ver Apêndice A) elaborado pela Federação das Indústrias do 

Estado do Pará, para o biênio 2005/2006. 

Os sujeitos da pesquisa foram os dirigentes da indústria farmacêutica paraense.  

 2.5 UNIVERSO 

 Segundo Marconi e Lakatos (1996), a população a ser pesquisada, ou o universo da 

pesquisa, é definida como o conjunto de indivíduos que partilham de, pelo menos, uma 

característica em comum. Dessa forma, o universo da pesquisa consistiu no conjunto de 3 
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(três)10 unidades industrias farmacêuticas paraenses que produzem medicamentos para uso 

humano e que estavam, a data da realização das respectivas entrevistas, com suas respectivas 

situações regularizadas junto ao CNPJ. 

 Para Ribeiro Júnior (2001), em termos gerais, as razões de amostrar se devem à 

economia de custo para se estudar uma população, à redução do tempo e de mão-de-obra para 

a realização da coleta de dados, à confiabilidade e qualidade dos dados e à facilidade na 

realização dos trabalhos. O autor informa que quando a população é pequena, quando a 

característica é de fácil mensuração, ou quando há necessidade de alta precisão, pode não ser 

interessante a realização de uma amostragem. 

 Dado que, com a adoção dos dois critérios supramencionados (a saber, a produção de 

medicamentos para uso humano e a situação regularizada junto ao CNPJ), restaram apenas 

três unidades industriais farmacêuticas das dezenove existentes no estado, segundo 

informação do Cadastro Industrial do Pará elaborado pela FIEPA, a amostra desta pesquisa 

se enquadra no caso referido no parágrafo anterior (população pequena). Desse modo, a 

pesquisa adotou como amostra o próprio universo, ou seja, as três unidades industriais 

farmacêuticas paraenses que produzem medicamentos para uso humano (ver APÊNDICE B).  

 A escolha das empresas foi dada aprioristicamente em função dos objetivos da 

pesquisa, que elegeu como indústria farmacêutica somente as unidades produtoras de 

medicamentos para uso humano, conforme a Classificação Nacional de Atividade 

Econômica11 (CNAE). Essa determinação de amostragem é aplicável para este estudo porque 

as demais unidades industriais, que constituem o universo de 19 indústrias farmacêuticas 

definidas pelo Cadastro Industrial do Pará, ou produzem outros produtos que não 

medicamentos para uso humano, ou têm seus respectivos Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica inativos, ou são apenas representantes comerciais de laboratórios farmacêuticos (ver 

Apêndice A). 

 Sobre essa seleção apriorística da amostra, Flick (2002, p. 86) ensina: 

                                                 
10 O projeto desta pesquisa delimitou um número de quatro empresas do setor industrial farmacêutico para 
análise. Porém, somente três delas foram contatadas e responderam as entrevistas. A que seria a quarta empresa 
não fora encontrada, embora seu cadastro estivesse ativo no CNPJ a época das tentativas em contatá-la. 
11 A CNAE é uma classificação usada com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das unidades 
produtivas do país nos cadastros e registros da administração pública nas três esferas de governo, em especial na 
área tributária, contribuindo para a melhoria da qualidade dos sistemas de informação que dão suporte às 
decisões e ações do Estado, possibilitando, ainda, a maior articulação inter sistemas. Os trabalhos de 
padronização e harmonização das classificações ganharam importância a partir dos anos setenta, num processo 
liderado pelas Nações Unidas, com a participação de organismos internacionais e intergovernamentais e 
representantes de diversos países com diferentes níveis de desenvolvimento econômico, visando a obtenção de 
classificações equilibradas para servir de referência mundial.  
Fonte: http://www.fazenda.pr.gov.br/subcomissaocnae/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1 
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Um método alternativo de amostragem é a estratégia da coleta completa, aplicada 
por Gerhardt (1986, p. 67). [...] Esses critérios [amostragem limitada, de antemão, 
por certos critérios] delimitam a totalidade de casos possíveis, de tal forma que 
todos os casos no estudo possam estar integrados. [...] Nos planos de pesquisa que 
aproveitam definições a priori da estrutura de amostras, as decisões relativas à 
amostragem são tomadas com vistas a selecionar casos ou grupos de casos.  

Desse modo, referenciado em Acevedo e Nohara (2007), para quem amostra é uma 

parte da população ou universo e amostragem é o processo de escolher amostras do universo, 

a amostra foi constituída pelas 3 (três) unidades industriais farmacêuticas do estado do Pará 

(ver APÊNDICE B) que produzem medicamentos para uso humano, todas cadastradas como 

microempresas. 

2.6 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

O instrumento para coleta de dados consistiu numa entrevista semidiretiva (ver 

APÊNDICE D). Campenhoudt e Quivy (1995) ensinam que essa “semidiretividade” deve 

ocorrer no sentido de que esse tipo de entrevista não seja inteiramente aberta, nem composta 

por um grande número de perguntas precisas, ordenadas e encadeadas. Informam também 

que, tanto quanto possível, a estratégia da entrevista deve possibilitar ao entrevistado 

liberdade para que ele possa falar abertamente, com as palavras que desejar e pela ordem que 

lhe convier, o que requer perguntas do tipo aberta. 
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3. REFERENCIAL DE ANÁLISE 

3.1 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: UMA ABORDAGEM SCHUMPETERIANA 

As transformações experimentadas pela economia mundial desde a década de 1970 

renovaram o interesse por um economista que estava restrito a poucos círculos acadêmicos: 

Joseph Alois Schumpeter12. A atenção que o mundo passou a lhe dispensar se deve ao fato de 

que, no centro das profundas mudanças na economia mundial ao longo dos tempos, se 

encontra uma dos principais categorias de análise desse pensador: a inovação tecnológica, 

responsável, segundo ele, pela alteração da paisagem industrial e pelo modo como o homem 

reproduz sua vida material. O desenvolvimento dessa idéia leva Schumpeter a procurar 

estabelecer de onde provêm as inovações, quem as produz e como são inseridas na atividade 

econômica. 

Para Schumpeter, as mudanças econômicas se originam no lado da produção, na 

maneira distinta de combinar materiais e forças já existentes para produzir as coisas a serem 

utilizadas na vida diária das pessoas. Trata-se, portanto, de modos totalmente diferentes de 

dispor materiais e forças. A esses modos diferentes, SCHUMPETER (1911 apud COSTA, 

2006) chamou de inovações ou de novas combinações, e referem-se a: 

 Introdução de um novo bem - ou seja, um bem com que os consumidores ainda não 

estejam familiarizados - ou de uma nova qualidade de um bem. 

 Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido 

testado pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que, de modo 

algum, precisa ser baseado numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir 

também em nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria. 

 Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da 

indústria de transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado 

tenha existido antes ou não. 

                                                 
12 Joseph Alois Schumpeter (1883 - 1950) foi um dos pensadores mais  importantes no estudo dos  fenômenos 
econômicos.  A teoria econômica  schumpeteriana  está  fundamentada  na  incorporação  de  inovações  ao 
sistema econômico,  isto é, as mudanças econômicas são  resultados das  interações e/ou  impactos, por exemplo, 
das inovações tecnológicas no sistema econômico. 
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 Conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens semimanufaturados, mais 

uma vez independentemente do fato de que essa fonte já existia ou teve que ser criada. 

 Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma 

posição de monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a fragmentação de uma posição 

de monopólio. 

Schumpeter deixa explícito que os meios de produção necessários às novas 

combinações não estão ociosos, à espera para serem empregados na produção de novos bens. 

Os recursos para viabilizar as novas combinações já estão disponíveis na sociedade. São as 

novas maneiras de combiná-los, retirando-os dos locais onde se acham empregados e 

alocando-os em novas atividades, que se vão produzir, então, o que Schumpeter chamou de 

desenvolvimento econômico. 

No que se refere a quem vai tomar a iniciativa dessa mudança, Schumpeter credita a 

um personagem social particular: o empresário. Para ele, o empresário é uma figura que se 

distingue na sociedade por ser portador de uma energia e capacidade de realizar coisas novas - 

que não estariam presentes de maneira difundida entre a população – e seriam os agentes do 

que denominou de destruição criadora. 

Essa frase de Schumpeter descreve, grosso modo, a evolução dos estágios 

tecnológicos e a permanente mutação industrial como uma força de destruição criativa, onde 

as tecnologias destroem ao mesmo tempo em que criam. Por esse modelo, cada nova 

tecnologia destruiria - ou pelo menos diminuiria - o valor de velhas técnicas e posições 

mercadológicas e o novo produto ocuparia o espaço do velho produto e novas estruturas de 

produção destruiriam antigas estruturas. O progresso seria, portanto, conseqüência deste 

processo destruidor e criativo. 

Segundo Schumpeter, o processo de destruição criativa promove as empresas 

inovadoras, que respondem às novas solicitações do mercado, e fecha as empresas sem 

agilidade para acompanhar as mudanças. Ao mesmo tempo, orienta os agentes econômicos 

para as novas tecnologias e novas preferências dos clientes. Elimina postos de trabalho ao 

mesmo tempo em que cria novas oportunidades de trabalho e possibilita a criação de novos 

negócios. 

Neste contexto, não se pode associar a inovação com algo achado ao acaso ou um 

conjunto de fases estanques e sim conceber a inovação como um processo que influencia a 

mudança técnica. A inovação não é simplesmente a introdução de algo novo, mas um 

processo social que suporta a novidade técnica sustentada economicamente e segue 
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procedimentos estabelecidos, em que estão presentes processos de busca, rotinas e seleção; 

desenvolve formas de aprendizado; envolve organização formal que depende de infra-

estrutura tecnológica e gastos para pesquisa; e seus avanços decorrem também de relações 

entre a ciência e a tecnologia. 

Cário e Pereira (2002) informam que, na perspectiva retro citada, os economistas neo-

schumpeterianos13 consideram que os processos inovativos decorrem de modos, maneiras, 

formas e procedimentos cotidianos de se fazer as coisas. Ao buscarem promover inovações, as 

firmas desenvolvem ações que levam a realização de tarefas expressas em procedimentos 

rotineiros. As rotinas, por sua vez, apresentam as características: a) relacionadas às condições 

de uso dos fatores de produção - tipo e quantidade; b) condicionadas ao estoque de capital da 

firma que permite alterar comportamento; e c) associadas a capacidade de modificar os 

procedimentos - revisão, alteração. 

A consideração destas características em procedimentos rotineiros voltados a busca 

por inovação possibilita a firma constituir e transformar sua memória em busca do novo 

(Nelson e Winter, 1982 apud CARIO; PEREIRA, 2002). Neste processo a firma promove a 

seleção interna colocada em escolher a melhor tecnologia entre as disponíveis, e submete-se à 

escolha externa diante da competição no mercado.  

A busca pela inovação é, portanto, uma variável constante para as firmas continuarem 

crescendo e permanecerem competitivas. Oliveira (2001 apud WINTER, 1984) descreve três 

fases que envolvem esse processo de busca: imitação, padrões extramuros e padrões 

intramuros. 

Na primeira fase, a firma tem a sua mudança de rotina baseada no modelo de uma 
concorrente engajada no mesmo tipo de atividade. Esse procedimento implica um 
acesso fácil às novas tecnologias de processo e de produto ou mesmo à nova 
estrutura organizacional. Na segunda fase (padrões extramuros), a firma inova com 
base nos conhecimentos adquiridos fora da indústria à qual pertence. A firma 
adquire conhecimento por intermédio das pessoas que contrata, cabendo a si 
própria utilizá-lo de forma eficiente e alcançar os ajustes desejáveis. Há, também, 
o caso da firma cuja única tarefa é fazer pequenas adaptações para utilizar um 
procedimento inovador que foi desenvolvido por outras empresas. 
Na terceira fase (padrões intramuros), a firma desenvolve internamente as idéias 
necessárias para aperfeiçoar seu funcionamento. No caso de grandes firmas, a 
inovação é desencadeada nos laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
existentes (OLIVEIRA, 2001, p. 2). 

                                                 
13 O pensamento de Schumpeter ganhou mais força com os chamados economistas neo-schumpeterianos 
evolucionistas (NELSON; WINTER FREEMAN, LUNDVALL, dentre outros), os quais passaram a defender  
que a inovação constitui o determinante fundamental do processo dinâmico da economia e, ao mesmo tempo, 
fundamental para definir os paradigmas de competitividade econômica, especialmente no atual crescimento da 
competitividade em nível regional e global (TAVARES; KRETZER; MEDEIROS, 2005). 
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A empresa é considerada o ponto mais importante neste processo. Porém uma empresa 

não inova sozinha; o processo de inovação é interativo e de natureza social, contando com a 

contribuição de vários agentes econômicos e sociais, detentores de diferentes tipos de 

informações e conhecimentos, dentro e fora da empresa.  

Para Oliveira (2001), a forte influência das inovações tecnológicas no crescimento 

econômico é representada pela melhoria da qualidade das máquinas e equipamentos 

utilizados, elevando a produtividade da mão-de-obra empregada e o crescimento do produto e 

do emprego, por meio do retorno do investimento, assegurando os lucros, que estimulam a 

ação empresarial, a produção e a adoção de novas tecnologias. 

Partindo da empregabilidade da expressão inovação tecnológica dada pelo autor 

supracitado, Sánches e Souza Paula, de forma concisa, define tecnologia e inovação 

tecnológica: 

Tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos e empíricos, de habilidades, 
experiências e organização requeridos para produzir, distribuir, comercializar – nos 
casos em que se aplique - e utilizar bens e serviços. Inclui tanto conhecimentos 
teóricos como práticos, meios físicos, know how, métodos e procedimentos 
produtivos, gerenciais e organizacionais. A observação “nos casos em que se 
aplique”, deve-se ao fato de que muitas tecnologias não são desenvolvidas com um 
fim comercial, mas social, como muitas das tecnologias para a saúde pública, a 
educação e campanhas do tipo social. [...] Inovação tecnológica é introdução de uma 
tecnologia na prática social. Por “introdução na prática social” entenda-se a 
utilização pela sociedade – ou por algum segmento dela – de uma nova tecnologia, 
seja com fins econômicos ou sociais (SÁNCHES; SOUZA PAULA, 2001, p.12). 

Neste contexto, é pertinente a definição, também concisa, dos tipos de inovação 

tecnológica - a inovação radical e a inovação incremental - dadas por Cassiolato e Lastres. 

A inovação radical rompe ou encerra um paradigma para dar início a outro. Já a 
inovação incremental acresce novos pontos ao padrão anterior, sendo capaz de 
diferenciar e melhorar um paradigma existente (CASSIOLATO; LASTRES, 2003, 
p. 46) 

Duas modalidades de inovação são correntes na literatura especializada: a inovação de 

produto e a inovação de processo. 

As inovações de produto compreendem produtos tecnologicamente novos e 
produtos tecnologicamente aperfeiçoados. Produto tecnologicamente novo (bem ou 
serviço) é um produto cujas características fundamentais (especificações técnicas, 
matérias-primas, componentes, software incorporado, user friendliness, funções ou 
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usos pretendidos) diferem significativamente de todos os produtos previamente 
produzidos pela empresa. 
....................................... 
Inovação tecnológica de processo refere-se à implementação de um novo ou 
substancialmente aperfeiçoado método de produção ou de entrega de produtos. 
Uma inovação tecnológica de processo pode ter por objetivo produzir ou entregar 
produtos novos ou substancialmente melhorados, os quais não podem ser 
produzidos ou distribuídos através de métodos convencionais já utilizados pela 
empresa, ou pode visar ao aumento da eficiência produtiva ou da entrega de 
produtos existentes. Seu resultado, portanto, deve ser significativo em termos da 
elevação do nível de produção, do aumento da qualidade dos bens ou serviços ou da 
diminuição dos custos unitários de produção e entrega. (IBGE, 2006). 

3.2 INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL: O MAIS NOVO TIPO DE INOVAÇÃO 

A inovação organizacional surge como expansão da definição de inovação para 

melhor acomodar os setores menos intensivos em P&D e de baixa tecnologia, como os de 

serviços.  

A estrutura organizacional de uma empresa pode afetar a eficiência das atividades de 

inovação. Por exemplo, um grau maior de integração organizacional pode melhorar a 

coordenação, o planejamento e a implementação de estratégias de inovação (OCDE, 2005). 

O Manual de Oslo14 define a inovação organizacional como a implementação de um 

novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local 

de trabalho ou em suas relações externas. 

Antes de classificar as diferentes categorias de inovação organizacional, faz-se 

necessário estabelecer as diferenças primordiais entre inovação organizacional e inovação de 

processo, uma vez que ambos os tipos de inovação procuram – entre outras coisas – reduzir 

custos por meio de conceitos novos e mais eficientes de produção, distribuição e organização 

interna, sem olvidar que muitas inovações contêm aspectos dos dois tipos. 

O ponto de partida para diferenciar inovações de processo e/ou organizacionais é o 

tipo de atividade: inovações de processo lidam sobretudo com a implementação de novos 

equipamentos, softwares, técnicas ou procedimentos, enquanto as inovações organizacionais 

lidam primordialmente com pessoas e a organização do trabalho. As diretrizes para distinguir 

os dois tipos em casos de fronteira são as seguintes:  

                                                 
14 Parte de uma série de publicações da instituição intergovernamental Organização para Cooperação Econômica 
e Desenvolvimento (OCDE), o Manual de Oslo tem o objetivo de orientar e padronizar conceitos, metodologias 
e construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de P&D de países industrializados. A terceira edição 
(2005) do Manual de Oslo foi traduzido para o português sob a responsabilidade da FINEP. 
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– se a inovação envolve métodos de produção ou de abastecimento novos ou 

significativamente melhorados que visam reduzir custos unitários ou aumentar a qualidade do 

produto, trata-se de uma inovação de processo; 

– se a inovação compreende o primeiro uso de novos métodos organizacionais nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa, ela é uma 

inovação organizacional; 

– se a inovação implica em métodos de produção ou de abastecimento novos ou 

significativamente melhorados, tem-se uma inovação de processo e organizacional. 

É importante ressaltar que as inovações organizacionais não são apenas um fator de 

apoio para as inovações de produto e processo. Elas, por si só, podem ter um impacto 

importante sobre o desempenho da firma, melhorando a qualidade e a eficiência do trabalho, 

acentuando a troca de informações e refinando a capacidade empresarial de aprender e utilizar 

conhecimentos e tecnologias (OCDE, 2005). 

Outrossim, inovações organizacionais podem visar a melhoria do desempenho de uma 

empresa por meio da redução de custos administrativos ou de custos de transação, 

estimulando a satisfação no local de trabalho (e assim a produtividade do trabalho), ou 

reduzindo os custos de suprimentos. 

Em última análise, o aspecto distintivo da inovação organizacional de outras mudanças 

organizacionais em uma empresa é a implementação de um método organizacional (em 

práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas) que não 

tenha sido usado anteriormente na empresa e que seja o resultado de decisões estratégicas 

tomadas pela gerência. 

As modalidades de inovações organizacionais são as seguintes: 

Inovações organizacionais em práticas de negócios 
Compreendem a implementação de novos métodos para a organização de rotinas e 
procedimentos para a condução do trabalho. 
Exemplos: 
- a primeira implementação de práticas para a codificação do conhecimento, por exemplo, 
pelo estabelecimento de bancos de dados com as melhores práticas, lições e outros 
conhecimentos, de modo que se tornem mais acessíveis a outros.  
- a primeira implementação de práticas para o desenvolvimento dos empregados e melhorias 
na permanência do trabalhador, como os sistemas de educação e de treinamento.  
- a primeira introdução de sistemas de gerenciamento para a produção geral ou para as 
operações de abastecimento, tais como sistemas de gerenciamento da cadeia de 
fornecedores, reengenharia de negócios, produção enxuta e sistemas de gerenciamento da 
qualidade. 
Inovações na organização do local de trabalho 
Envolvem a implementação de novos métodos para distribuir responsabilidades e poder de 
decisão entre os empregados na divisão de trabalho existente no interior das atividades da 
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empresa (e unidades organizacionais) e entre essas atividades.  
Exemplo: a primeira implementação de um modelo organizacional que confere aos 
empregados de uma empresa maior autonomia na tomada de decisões e os encoraja a 
contribuir com suas idéias. Isso pode ser alcançado por meio da descentralização das 
atividades de grupo e do controle gerencial ou pelo estabelecimento de times de trabalho 
formais ou informais nos quais trabalhadores individuais têm responsabilidades de trabalho 
mais flexíveis. Entretanto, inovações organizacionais podem também envolver a 
centralização de atividades e maior responsabilidade final para a tomada de decisões.  
Novos métodos organizacionais nas relações externas 
Compreendem a implementação de novos meios para organizar as relações com outras 
firmas ou instituições públicas. 
Exemplo: o estabelecimento de novos tipos de colaborações com organizações de pesquisa 
ou consumidores, novos métodos de integração com fornecedores e o uso de outsourcing ou 
a introdução da subcontratação das atividades de negócios na produção, no 
aprovisionamento, na distribuição, no recrutamento e em serviços auxiliares. 

      Quadro 1 – Modalidades de inovações organizacionais     
      Fonte: OCDE (2005). Coligido pelo autor da pesquisa. 

3.3 OBSTÁCULOS ÀS ATIVIDADES INOVATIVAS 

Atividades inovativas são as atividades que a empresa empreende para inovar. Por 

outras palavras, as atividades inovativas são todas aquelas etapas científicas, tecnológicas, 

organizacionais e comerciais, incluindo investimento em novas formas de conhecimento, que 

visam à inovação de produtos e/ou processos. Isto é, são todas as atividades necessárias para o 

desenvolvimento e implementação de produtos e processos tecnologicamente novos ou 

aperfeiçoados (OCDE, 2005) 

Estas atividades, de maneira geral, podem se desenvolver tanto dentro como fora da 

empresa (e internalizadas através da aquisição de um serviço). 

As categorias de atividades inovativas listadas pela PINTEC 2005 são as seguintes: 

Atividades internas de P&D - compreende o trabalho criativo, empreendido de forma sistemática, com o 
objetivo de aumentar o acervo de conhecimentos e o uso destes conhecimentos para desenvolver novas 
aplicações, tais como produtos ou processos novos ou tecnologicamente aprimorados. O desenho, a 
construção e o teste de protótipos e de instalações piloto constituem, muitas vezes, a fase mais importante 
das atividades de P&D. Inclui também o desenvolvimento de software, desde que este envolva um avanço 
tecnológico ou científico; 
Aquisição externa de P&D - compreende as atividades descritas acima, realizadas por outra organização 
(empresas ou instituições tecnológicas) e adquiridas pela empresa; 
Aquisição de outros conhecimentos externos - compreende os acordos de transferência de tecnologia 
originados da compra de licença de direitos de exploração de patentes e uso de marcas, aquisição de know-
how e outros tipos de conhecimentos técnico-científicos de terceiros, para que a empresa desenvolva ou 
implemente inovações;  
Aquisição de software - compreende a aquisição de software (de desenho, engenharia, de processamento e 
transmissão de dados, voz, gráficos, vídeos, para automatização de processos, etc.), especificamente 
comprados para a implementação de produtos ou processos novos ou tecnologicamente aperfeiçoados. Não 
inclui aqueles registrados em atividades internas de P&D; 
Aquisição de máquinas e equipamentos - compreende a aquisição de máquinas, equipamentos,  hardware, 
especificamente comprados para a implementação de produtos ou processos novos ou tecnologicamente 
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aperfeiçoados;  
Treinamento - compreende o treinamento orientado ao desenvolvimento de produtos/processos 
tecnologicamente novos ou significativamente aperfeiçoados e relacionados às atividades inovativas da 
empresa, podendo incluir aquisição de serviços técnicos especializados externos; 
Introdução das inovações tecnológicas no mercado - compreende as atividades de comercialização, 
diretamente ligadas ao lançamento de produto tecnologicamente novo ou aperfeiçoado, podendo incluir: 
pesquisa de mercado, teste de mercado e publicidade para o lançamento. Exclui a construção de redes 
dedistribuição de mercado para as inovações; 
Projeto industrial e outras preparações técnicas para a produção e distribuição - refere-se aos 
procedimentos e preparações técnicas para efetivar a implementação de inovações de produto ou processo. 
Inclui plantas e desenhos orientados para definir procedimentos, especificações técnicas e características 
operacionais necessárias à implementação de inovações de processo ou de produto. Inclui mudanças nos 
procedimentos de produção e controle de qualidade, métodos e padrões de trabalho e software requeridos à 
implementação de produtos ou processos tecnologicamente novos ou aperfeiçoados, assim como as 
atividades de tecnologia industrial básica (metrologia, normalização e avaliação de conformidade), os 
ensaios e testes (que não são incluídos em P&D) para registro final do produto e para o início efetivo da 
produção. 
Quadro 2 – Categorias de atividades inovativas 
Fonte: PINTEC 2005 

Entendida como pedra angular para as concorrências por mercados - quer sejam entre 

nações, quer sejam entre empresas - as atividades de inovação de produtos e processos devem 

ser alvo permanente de atenção, as quais devem visar à superação dos fatores que a 

obstaculizam. Sua importância explica os esforços empreendidos por diversos atores para 

melhor operá-la. O Manual de Oslo15 representa um desses esforços. 

Concebido com o patrocínio da OCDE, da Comissão Européia e de importantes 

instituições voltadas para a promoção da inovação tecnológica, o Manual de Oslo reúne um 

conjunto de diretrizes para a coleta e a interpretação de dados sobre o processo de inovação, 

consagradas internacionalmente. 

Como fomentador e indutor da inovação tecnológica, nesses tempos de acirrada 

concorrência comercial do mundo globalizado, cabe ao Poder Público promover a superação 

dos obstáculos à inovação por meio de políticas de inovação tecnológica: 

[...] os obstáculos à inovação são igualmente importantes para as políticas, pois 
uma boa parcela das medidas governamentais é, de um jeito ou de outro, alcançada 
pela superação desses obstáculos. Muitos deles - escassez de experiência, 
problemas de competência, financiamento e apropriação – são de avaliação 
relativamente direta com métodos de pesquisa. (OCDE, 1997). 

 Conforme consagrado no referido manual, são de muitas ordens os obstáculos à 

inovação tecnológica, que variam conforme aspectos econômicos, sociais, históricos e 

                                                 
15  Parte de uma série de publicações da instituição intergovernamental Organização para Cooperação Econômica 
e Desenvolvimento (OCDE), o Manual de Oslo tem o objetivo de orientar e padronizar conceitos, metodologias 
e construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de P&D de países industrializados. A terceira edição 
(2005) do Manual de Oslo foi traduzido para o português sob a responsabilidade da FINEP. 
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culturais.  Entretanto, vislumbra-se a forte ocorrência de determinadas categorias: a escassez 

de experiência, os problemas de competência, o financiamento e a apropriação se constituem 

nos principais obstáculos à inovação e se desdobram nos seguintes fatores:  

 Fatores Relativos ao Custo: riscos percebidos como excessivos, custo muito elevado, 

carência de financiamento interno, carência de financiamento de outras fontes (capital 

de risco, fontes públicas de financiamento); 

 Fatores Relativos aos Conhecimentos: potencial inovador insuficiente, carência de 

pessoal qualificado, carência de informações sobre tecnologia, carência de 

informações sobre os mercados, deficiências na disponibilização de serviços externos, 

dificuldade de encontrar parceiros para cooperação, inflexibilidades organizacionais 

no interior da empresa: 

 Fatores de mercado: demanda incerta para bens ou serviços inovadores, mercado 

potencial dominado pelas empresas estabelecidas; 

 Fatores institucionais: carência de infraestrutura, fragilidade dos direitos de 

propriedade. 

3.4 SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO: UMA ABORDAGEM NEO-
SCHUMPETERIANA 

Schumpeter é tido como a principal referência para a formulação do conceito de 

Sistema Nacional de Inovação (SNI). Por isso que os autores atuais são chamados de Neo-

Schumpeterianos. Foi esse teórico que destacou a grande importância da inovação como 

motor do capitalismo.  

O pensamento de Schumpeter ganhou mais força com os chamados economistas neo-

schumpeterianos evolucionistas16 (NELSON E WINTER FREEMAN, LUNDVALL, dentre 

                                                 
16 “É possível dizer que, enquanto as análises neoclássicas se desenvolveram emprestando conceitos à Mecânica 
Newtoniana, a visão neo-schumpeteriana foi significativamente influenciada pela teoria da evolução, das 
Ciências Biológicas (Boulding, 1981). Assim como a Biologia tem na teoria da evolução uma teoria geral da 
mudança das espécies, a visão neo-schumpeteriana se estruturou, ao longo das duas últimas décadas, como 
tentativa sistemática de construir uma teoria geral da mudança em Economia. Assim, essa corrente busca 
identificar, nos processos de inovação tecnológica: a) os elementos de permanência ou hereditariedade; b) um 
princípio de variações ou mutações; c) os mecanismos de seleção” (CARAZZA e FRACALANZA, 2004). 
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outros), os quais passaram a defender que a inovação constitui o determinante fundamental do 

processo dinâmico da economia e, ao mesmo tempo, fundamental para definir os paradigmas 

de competitividade econômica, especialmente no atual crescimento da competitividade em 

nível regional e global (TAVARES; KRETZER; MEDEIROS, 2005). 

O enfoque neo-schumpeteriano evolucionista, com especial destaque para a 

abordagem de Sistemas Nacionais de Inovação, tem como principal diferencial para outras 

escolas o reconhecimento da importância da história e do contexto político, econômico e 

social de cada país para a análise econômica. (KOELLER, 2007).   

Por outro lado, a literatura especializada considera Christopher Freeman com sendo o 

pai da teoria atual sobre inovação. A versão mais moderna sobre SNI aparece no livro do 

autor de 1987 sobre política de inovação no Japão. Também, em 1987 para a OCDE o teórico 

escreve um artigo intitulado Changes in The National System of Inovation. 

Seguindo uma tradição que começou com Freeman (1987a) e Andersen e Lundvall 

(1988), destacam-se no estudo dos sistemas nacionais de inovação as interações entre os 

atores econômicos, sociais e políticos que fortalecem ou restringem suas capacidades de 

aprendizado e pesquisa e, como resultado, aumentam ou inibem o desenvolvimento, a 

divulgação e o uso de inovações em uma determinada nação. 

Historicamente, são percebidas diferenças entre os países notadamente nas formas 

pelas quais eles organizam, administram e sustentam o desenvolvimento, introdução, criação 

e difusão de novos produtos e processos dentro de suas economias nacionais. A partir dessas 

evidências, surgiu o conceito de Sistema Nacional de Inovação como o conjunto de agentes e 

instituições, articulados com base em práticas sociais, vinculados à atividade inovadora no 

interior das nações. 

O Sistema Nacional de Inovação é, assim, definido como um conjunto de agentes e 

instituições (grandes e pequenas firmas, públicas e privadas; universidades e agências 

governamentais)17, articuladas com base em práticas sociais, vinculadas à atividade inovadora 

no interior das nações, sendo as firmas privadas o coração de todo o sistema.  

Villaschi (2005) elenca as inter-relações dos agentes e instituições que determinam o 

poder e a eficiência da produção, assim como a difusão e o uso do novo conhecimento, útil 

economicamente, que marcam o estado de desenvolvimento tecnológico da nação.  

As ligações entre essas unidades são feitas através de:  

a) Fluxos financeiros provenientes de fundos públicos e privados;  

                                                 
17 O arranjo entre esses atores (governo, universidades e empresas) é conhecido como Triple Helix, onde a 
ciência e tida como o principal meio que viabiliza a inovação. 
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b) Ligações legais e políticas como as regras de propriedade intelectual, determinação de 

padrões técnicos e políticas nacionais de promoção, geralmente coordenadas pelas 

unidades estatais;  

c) Fluxos tecnológicos, científicos e de informação que direcionam o mercado doméstico;  

d) E finalmente, fluxos sociais como o deslocamento de pessoal, que ocorre não só das 

universidades para as indústrias como também de firmas para firmas. 

Portanto, são as instituições nacionais, suas estruturas de incentivo e suas 

competências administrativas, que determinam a taxa e a direção do aprendizado tecnológico 

ou o volume e composição das atividades de geração de mudanças em um país (NELSON, 

1993). No entanto, esse mesmo autor estabelece que a taxa de mudança técnica, em qualquer 

país, e a eficiência das companhias no mercado internacional de bens e serviços, não 

dependem, simplesmente, da escala de suas pesquisas e de outras atividades técnicas. Elas 

dependem, sobretudo, da forma como cada pesquisa disponível é organizada e gerenciada, 

tanto nas empresas como em nível nacional.  

A partir desta formulação de Nelson, a escola evolucionista desenvolveu o enfoque de 

sistemas nacionais de inovação definindo o processo inovativo como um processo integrado e 

sistêmico (e não linear, como era considerado anteriormente). Embora tenha o seu lócus na 

empresa, participam deste processo diversas instituições – instituições de científicas e 

tecnológicas, associações de empresas, associações de trabalhadores, instituições de governo, 

entre outras.  

Invariavelmente, as políticas de CT&I compõem os chamados Sistemas Nacionais de 

Inovação (SNI) e se consubstanciam nos alicerces da economia do conhecimento. Segundo 

Campos, esses sistemas envolvem firmas, redes de integração entre empresas, agências 

governamentais, universidades, institutos de pesquisa e laboratórios de empresas, bem como a 

atividade de cientistas e engenheiros: 

Constituem arranjos institucionais que se articulam com o sistema educacional, 
com o setor industrial e empresarial e com as instituições financeiras, compondo o 
circuito dos agentes que são responsáveis pela geração, implementação e difusão 
das inovações tecnológicas. (CAMPOS, 2006, p. 3). 
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Esse autor também informa que um sistema nacional de inovação é uma construção 

institucional que impulsiona o progresso tecnológico em economias complexas, onde o 

mesmo pode ser produto tanto de ações planejadas e conscientes quanto de um somatório de 

decisões não planejadas e desarticuladas. 

Por fim, o autor em referência diz que é através da construção de um sistema de 

inovação que se viabilizam os fluxos de informação e de conhecimento científico e 

tecnológico necessários ao processo de inovação tecnológica, onde essa última aparece, 

segundo Schumpeter (1942), como a responsável pela dinâmica da economia capitalista. 

Para Cassiolato e Lastres (2000), o conjunto conformado pelo sistema nacional de 

inovação constitui o quadro de referência no qual o governo forma e implementa políticas 

visando influenciar o processo inovativo. Em termos gerais, tal sistema seria constituído por 

elementos (e relação entre elementos) onde diferenças básicas em experiência histórica, 

cultural e de língua refletem-se em idiossincrasias18 em termos de: organização interna das 

firmas, relações inter-firmas e inter instituições, papel do setor público e das políticas 

públicas, montagem institucional do setor financeiro, intensidade e organização de P&D etc. 

Para os autores citados no parágrafo anterior, a utilidade do conceito de sistemas 

nacionais de inovação reside no fato de o mesmo tratar explicitamente questões importantes, 

ignoradas em modelos mais antigos de mudança tecnológica – especificamente o da 

diversidade e do papel dos investimentos intangíveis em atividades de aprendizado inovativo. 

[...] baseando-se na consideração que uma diversidade significativa existe entre os 
países e instituições na forma, nível e padrão dos investimentos em aprendizado, 
focalizam-se particularmente as ligações entre instituições e suas estruturas de 
incentivos e capacitações. Num plano mais descentralizado, tem sido concebidos 
sistemas regionais, estaduais e locais de inovação. (CASSIOLATO; LASTRES, 
2000, p.247). 

A constatação principal que surge dessa discussão é que não existem formas e 

mecanismos de política de aplicabilidade universal. Para esses autores, pelo contrário, formas 

e mecanismos variarão em função das diferentes especificidades. Na raiz de tal problemática 

está a questão – que, na visão de sistemas de inovação, é central para os autores – da 

                                                 
18 Resguardadas as devidas proporções, é possível inferir a importância que as idiossincrasias assumem na 
efetividade de uma política de inovação tecnológica: quer as provenientes dos agentes governamentais (no caso 
desta pesquisa, no apoio à inovação tecnológica); quer as provenientes do público alvo das ações governamentais 
(no caso desta pesquisa, os empresários da indústria farmacêutica paraense). 
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diversidade: encontra-se a heterogeneidade ao nível da firma, de seu ambiente de atuação, das 

relações meso econômicas e da economia como um todo. 

Ao nível micro, isso significa, entre outras coisas, que o instrumental da teoria neo-

schumpeteriana para análise do sistema nacional de inovação despreza o conceito de firma 

“representativa”, assumindo-se que as firmas não responderão da mesma maneira a mudanças 

econômicas ou de política. 

Segundo Cassiolato e Lastres, outra discussão relevante posta pela teoria neo-

schumpeteriana é que a inovação não deve ser conceituada como algo que só ocorra nos 

países avançados, em grandes corporações multinacionais ou em indústrias hi-tech. Esses três 

mitos, enfatizam os autores, ainda são presentes hoje em dia quando se discute sistemas de 

inovação, sendo que uma das razões para tal equívoco é que parcela significativa das análises 

disponíveis se baseia em indicadores extremamente imperfeitos do processo inovativo. 

Para esse enfoque, a inovação é vista como o processo pelo qual as empresas 
dominam e implementam o design e a produção de bens e serviços que sejam novos 
para ela, independentemente do fato de serem novos para seus concorrentes – 
domésticos ou internacionais. 
......................................................... 
Definir inovação dessa maneira não significa negar o papel da P&D na geração de 
novos conhecimentos, mas permite uma perspectiva mais ampla para o 
entendimento dos processos de capacitação e aprendizado realizados pelas firmas 
na busca de competitividade (CASSIOLATO; LASTRES, 2000, p. 241). 

 Outra peculiaridade adotada pela corrente neo-schumpeteriana para a análise dos 

sistemas de inovação é o recorte nacional. 

Valle (2005) observa que, por estar diretamente relacionado aos níveis de 

competitividade de um país em meio a uma economia crescentemente globalizada e 

competitiva, o recorte nacional foi o que despertou maior interesse em pesquisadores e policy 

makers nas análises dos sistemas de inovação, razão pela qual tal recorte corresponde à 

perspectiva mais consolidada dessa discussão uma vez que ela adota um escopo mais amplo, 

no qual são incorporados elementos da estrutura econômica, jurídica e cultural de um país ou 

região, tais como a organização industrial, o sistema financeiro, a estrutura do Estado, as 

normas de competição e modos de relacionamento interfirmas, o quadro jurídico-normativo e 

as regras, padrões, costumes e pressupostos culturais inerentes a cada sociedade. 

Dada a diversidade da evolução histórica dos países e, dentro desses, de regiões - tal 

qual as do Brasil - esta ótica parece mais apropriada para se conceber o ambiente inovativo 

sob uma perspectiva sistêmica e complexa. 
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           Esse recorte para a análise dos sistemas de inovação foi desenvolvido por Nelson  et 

all (1993), organizador de um estudo comparativo entre os sistemas de inovação de quinze 

países, o qual concluiu que em decorrência da diversidade observada nos instrumentos, 

arranjos e políticas de suporte à inovação, torna-se inexeqüível a proposição de um modelo 

singular de sistema de inovação a ser cumprido pelos países que buscassem melhor inserção 

na economia mundial. A conclusão mais auspiciosa deste estudo desse autor remete à 

importância da existência de atores formais vinculados às atividades de produção e difusão de 

conhecimento científico e tecnológico, tal como universidades, institutos de pesquisa e 

laboratórios de P&D nas empresas. 

 Nesse estudo - que também mostrou que o histórico de interações entre os diferentes 

atores envolvidos nos sistemas de inovação - constatou-se a pertinência de compreender e 

aprimorar as formas e vínculos pelos quais esses atores interagem entre si, bem como a 

influência dos marcos institucionais (normas, leis, constrangimentos legais, contratos) que 

demarcam tais interações, o que dá amparo à problemática proposta por esta pesquisa. 

Por outro lado, na literatura dos sistemas nacionais de inovação é corrente a opinião de 

que, em vários países, a adoção de políticas públicas diretamente relacionadas ao 

fortalecimento dos sistemas de inovação é dada ênfase especial à constituição de instrumentos 

que favoreçam o estreitamento entre os atores nele circunscritos e a provisão e perenização de 

recursos financeiros para as atividades científicas e tecnológicas, pesquisa e desenvolvimento. 

(Neste particular, a ênfase que as esferas federal e estadual governamentais no Brasil vêm 

dando ao setor farmacêutico é emblemática). 

Outra novidade colocada pela abordagem evolucionista neo-schumpeteriana dos 

sistemas nacionais de inovação é a que respalda a idéia de que, em um determinado momento 

histórico, alguns setores da atividade econômica detenham maior dinamismo inovador (idéia 

associada a conceitos como oportunidades tecnológicas, intensidade tecnológica etc.), o que 

caracterizaria a chamada seleção natural proposta por essa teoria. 

[...] esses setores são também absorvedores privilegiados de inputs, sejam os 
proporcionados pelas políticas públicas, como os incentivos, sejam os que obtêm na 
disputa competitiva no mercado com outras atividades econômicas (mão-de-obra 
qualificada), sejam aqueles proporcionados pela própria dinâmica tecnológica, que 
expande fronteiras com mais velocidade justamente nesses setores. A difusão do 
progresso técnico para os outros setores acontece com uma defasagem temporal que 
dá aos setores dinâmicos uma vantagem competitiva sobre os demais. (TIRONI, 
KOELLER, 2006, p. 9). 
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 Carazza e Fracalanza (2004) informam que nessa abordagem o Estado atuaria como 

um ambiente seletivo às empresas ao promover a inovação tecnológica por meio de elementos 

de natureza político-jurídico-institucional, que abrangem as leis e normas que regulam a 

atividade econômica e as instituições que as executam, que inclui, por exemplo, impostos, 

tarifas, subsídios, legislação – ambiental, trabalhista, previdenciária, comercial, bancária, de 

direitos dos consumidores, de propriedade industrial e de regulação da concorrência –, normas 

técnicas, políticas de fomento a setores ou regiões específicos, políticas de suporte à inovação, 

instituições de apoio à pesquisa e políticas de compra do governo. (Nesse sentido, o apoio 

governamental à inovação tecnológica constante no Quadro 1 – Principais Órgãos 

Financiadores/Atividades Passíveis de Financiamento está no mesmo diapasão das 

proposições dos referenciais teóricos dos sistemas nacionais de inovação dado pelo modelo 

neo-schumpeteriano). 

Dito de outro modo, a competitividade de uma empresa – ou seja, seu poder de 

sobrevivência e expansão frente ao processo de seleção do mercado – pode ser entendida 

como a sua capacidade de formular estratégias concorrenciais que lhe permitam ampliar ou 

conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado. 

 Valle (2005 apud LUNDVALL, 1988) aponta outra abordagem relevante da análise 

neo-schumpeteriana para os sistemas nacionais de inovação tecnológica, a qual diz respeito à 

interdependência sistêmica que existe entre os diferentes atores formalmente independentes. 

Tal abordagem, diferentemente da visão atomizada da economia presente nas abordagens 

ortodoxas, enfatiza a interdependência sistêmica que existe entre sujeitos econômicos 

formalmente independentes.  

 Da interdependência exposta acima, depreende-se que os sistemas nacionais de 

inovação devem compreender características qualitativas e quantitativas, como as relações 

entre usuários e produtores, redes de fornecedores, redes de informações científicas e 

tecnológicas, vínculos entre P&D e produção, capacidade de adaptar tecnologias, sistemas de 

consultoria técnica e a existência de trabalhadores qualificados e profissionais de alto nível 

técnico.  

 Valle (2005) informa que uma das particularidades mais instigantes identificadas em 

estudos de sistemas nacionais de inovação remete ao fato de que muitos países, mesmo 

quando apresentam indicadores macroeconômicos bastante similares, como o volume de seu 

produto interno bruto ou mesmo o percentual de investimento deste em atividades de C&T, 

apresentam resultados bastante díspares em relação a seu desempenho inovativo e grau de 

competitividade. 
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Lundvall (1992) destaca que este fenômeno decorre, sobretudo de diferenças 

consubstanciadas na forma e grau de organização interna das empresas e outros agentes, 

investimentos em P&D, papel do setor público, características gerais do setor financeiro e 

relações e interações existentes entre estas variáveis. 

Por seu turno, Freeman (2003) acrescenta ainda que as diferenças verificadas na forma 

como os países orientam e organizam o processo de geração, desenvolvimento e difusão de 

inovações implicam disparidades não apenas na quantidade de inovações produzidas, mas 

também no ritmo e grau que estas são incorporadas na economia e sociedade. 

A diversidade existente entre os sistemas de inovação estabelece a necessidade e a 

importância da comparabilidade, decorrendo disso ser possível esboçar uma classificação 

geral a partir de características importantes dos sistemas de inovação. Villaschi (2005) destaca 

quatro categorias nessa classificação. 

 A primeira categoria envolve os sistemas de inovação que capacitam os países a se 

manterem na liderança do processo tecnológico internacional. Compreende os sistemas de 

inovação dos principais países desenvolvidos. São conhecidos sistemas maduros, com 

capacidade de manterem o país na fronteira tecnológica ou muito próximo dela. Na presente 

conjuntura, esse grande grupo poderia ser dividido em dois, o primeiro composto por EUA, 

Japão e Alemanha, que disputa a liderança tecnológica de forma mais próxima, e um segundo, 

comporto pela Inglaterra, pela França e pela Itália, que, apesar de um dinamismo tecnológico 

menor, mantêm-se próximos da fronteira. 

 A segunda categoria abrange os países cujo objetivo central de sistema de inovação é a 

difusão de inovações. São países que têm elevado dinamismo tecnológico, dinamismo que 

não é derivado de sua elevada capacidade de difusão, relacionada a uma forte atividade 

tecnológica interna, que os capacita a criativamente absorver avanços gerados nos centros 

mais avançados. Envolve dois subconjuntos de países: os países “pequenos de alta renda”, 

Suécia e Dinamarca (descritos no estudo de NÉLSON, 1993), além de países como a Holanda 

e a Suíça; e os países asiáticos de desenvolvimento recente e acelerado, como a Coréia do Sul 

e Taiwan. Os países dessa categoria têm em comum, ainda, a dimensão territorial não-

continental. 

 A terceira categoria é formada por países cujo sistema de inovação não se 

completaram. São países que construíram sistemas de ciência e tecnologia que não se 

transformaram em sistema de inovação. Os casos do Brasil e da Argentina (que constam nos 

estudos de NÉLSON, 2003) se enquadram nessa categoria. Outros países como o México e a 

Índia também estão aqui. Os países desse grupo, periféricos e semi-industrializados, 
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construíram uma infra-estrutura mínima de ciência e tecnologia. Porém, dada a pequena 

dimensão dessa infraestrutura, a sua baixa articulação com o setor produtivo, a pequena 

contribuição à “eficiência” no desempenho econômico do país, pode-se dizer que não foi 

ultrapassado um patamar mínimo que caracteriza a presença de um sistema de informação. 

Freeman (1988) aponta um critério importante, quando enfatiza que os sistemas de inovação 

são efetivos “apenas na medida em que eles apóiem, nos setores-chave da economia, 

processos de learning by doing e learning by interacting”. 

Por fim, a quarta categoria envolve países com sistemas "inexistentes", como a 

Turquia, países da região do Sub-Sahara, Afeganistão, etc. Seriam países que não possuem 

sequer o "começo" de um sistema de inovação. Essa categoria serve para delimitar o caráter 

intermediário do conjunto dos sistemas de inovação "imaturos". 

3.5 SISTEMA DE INOVAÇÃO BRASILEIRO 

Do ponto e vista institucional, o sistema de inovação brasileiro agrega e articula 

sistemas setoriais ou redes de organizações da esfera federal, a exemplo do Sistema Nacional 

de Pesquisa Agropecuária (SNPA), das Instituições de Ensino Superior e dos Institutos de 

Educação Tecnológica. Agrega e articula também entidades representativas, como a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) e organismos vinculados, além de organizações 

sociais, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

assim como as estruturas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), criadas nas unidades da 

federação e em diversos municípios do país. (NOGUEIRA; VELOSO FILHO, 2006) 

Esses autores supramencionados também informam que, em sua atual configuração, o 

SNCTI tem, na estrutura central, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o Conselho 

Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT), os fundos setoriais mais recentemente criados e órgãos vinculados, 

como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

Carreteiro (2009) observa que, nesse arranjo cooperativo que conforma o SNCTI 

(governo, setor produtivo e universidades), o papel do governo é prover recursos de forma 

contínua ao desenvolvimento científico e tecnológico, por meio de mecanismos e 

instrumentos de natureza fiscal e financeira e suporte tecnológico e gerencial ao setor 

produtivo, contribuindo essencialmente para: 
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• Formação de recursos humanos qualificados (universidades); 

• Financiamento favorecido para o setor produtivo que investe em desenvolvimento 

tecnológico; 

• Criação de redes de conhecimento; 

• Apoio às exportações das empresas brasileiras; 

• Apoio à indústria de base tecnológica com o poder de compra governamental; 

• Regulamentação do sistemas de marcas e patentes. 

Kruglianskas (2003) elenca a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Banco do Brasil e os bancos de fomento 

ao desenvolvimento (Banco da Amazônia, Banco do Nordeste Brasileiro, dentre outros) como 

os principais órgãos financiadores de capacitação de inovação tecnológica do sistema nacional 

de inovação brasileiro. 

Para Cassiolato e Lastres (2000) duas orientações se impõem para nortear a promoção 

da inovação tecnológica pelos sistemas nacionais: 

• O processo inovativo, assim como as políticas para estímulo do mesmo, não podem ser 

vistos como elementos isolados de seus contextos nacional, setorial, regional e 

organizacional, institucional; 

• A importância de se focalizar a relevância de cada subsistema envolvido, assim como as 

articulações entre estes e seus agentes.  

Corroborando as orientações acima, Veloso Filho e Nogueira descrevem a composição 

do modelo básico dos sistemas estaduais de CT&I: 

[...] um núcleo central formado por órgão de coordenação, geralmente uma 
entidade da administração direta, no primeiro escalão do executivo estadual 
(secretaria); órgão de fomento, na forma de fundação e com caráter operacional; 
conselho consultivo, reunindo órgãos públicos diretamente envolvidos com 
atividades do setor; instituições de ensino e pesquisa e representantes de 
segmentos organizados da sociedade e fundo setorial específico, correspondente a 
determinado percentual dos recursos próprios da unidade da federação. A esse 
conjunto central, agregam-se outros organismos, conforme a arquitetura de cada 
Governo Estadual. (VELOSO FILHO E NOGUEIRA, 2006, p. 6). 
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 No estado do Pará, a Secretaria Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia 

(SEDECT) é o agente público responsável pela viabilização da política de inovação 

tecnológica e atualmente implementa o Sistema Paraense de Inovação (SIPI) que tem quatro 

eixos estruturantes: 

• Programa Navega Pará, com internet de alta velocidade, a partir dos 1.800 km das 

linhas de transmissão da Eletronorte (que contém fibra ótica) para dois milhões de 

pessoas (só no interior do estado), interligando as principais instituições 

governamentais, além de ações de tele medicina, tele-educação e tele-negócios. 

• Parques de Ciência e Tecnologia: PCT do Guamá, em Belém (biotecnologia, energia e 

Tecnologia de Informação e Comunicação, PCT do Tocantins, em Marabá (tecnologia 

mineral e novos materiais, pesquisas agropecuárias e silvicultura), PCT do Tapajós, 

em Santarém (tecnologias da madeira e produtos da floresta, pesca e aqüicultura, 

agricultura tropical e geologia mineral). 

• Fórum Paraense de Competitividade, que objetiva promover o debate entre o setor 

empresarial, os trabalhadores e o setor governamental, visando ao mapeamento das 

cadeias e arranjos produtivos locais, bem como a identificação e eliminação de 

entraves e gargalos para a sua potencialização. 

• Fundo de Desenvolvimento Sustentável, formado com recursos do ICMS, que 

retornariam às empresas em forma de empréstimo com juros módicos e com prazo de 

carência de 36 meses. Muda a forma de fomento ao setor industrial, que era baseado 

em incentivos por meio de isenção do ICMS ou de alíquotas diferenciadas deste 

imposto. 

A indução e a difusão de inovação tecnológica promovidas pelo Poder Público 

(governos federal e estadual), através dos sistemas nacionais e regionais de inovação, com 

vistas ao desenvolvimento econômico, como informam Oliveira (página 16) e Carreteiro 

(página 44), estão presentes nas políticas de CT&I para a Região Amazônica, onde a inovação 

tecnológica constitui ferramenta imprescindível ao desenvolvimento regional, com vistas ao 

atingimento de metas como a inclusão social, a competitividade, a viabilização de atividades 

econômicas dinâmicas e inovadoras e a inserção da região nos mercados nacional e 

internacional.   
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Os objetivos específicos e o padrão para financiamento da região expressos no Plano 

Amazônia Sustentável (PAS), do Governo Federal, revela a importância da inovação 

tecnológica à viabilização das metas acima elencadas: 

Objetivos específicos 
a) Viabilizar atividades de produção sustentável com inovação tecnológica, 
estimulando a geração de emprego e renda, o aumento da segurança alimentar e 
maior competitividade em mercados regionais, nacionais e internacionais, 
priorizando a melhor utilização de áreas já abertas e o uso múltiplo da floresta em 
bases sustentáveis. 
....................................... 
O novo padrão de financiamento da região deve ser estruturado para cumprir os 
seguintes papéis:  
b) responder às exigências estratégicas do modelo de desenvolvimento baseado na 
inovação tecnológica (BRASIL, 2007) 

3.6 INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E AS POTENCIALIDADES DO SETOR 

FARMACÊUTICO PARAENSE 

Na última década, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) é o detentor dos mais importantes estudos sobre o estado da arte da indústria 

farmacêutica brasileira; estudos esses que tiveram por objetivo identificar possíveis formas de 

inserção do BNDES na reestruturação e consolidação da indústria farmacêutica no Brasil, 

buscando fortalecer a produção nacional (em detrimento da importação de insumos e produtos 

acabados) e a agregação de valor ao produto. 

Constituindo uma série de artigos, esses estudos caracterizam a indústria farmacêutica 

como uma estrutura de mercado concentrada e oligopolista, estando sujeita a barreiras à 

entrada, em função da proteção de patentes, da necessidade de altos investimentos em P&D, 

do controle do fornecimento de princípios ativos e da reputação das marcas de laboratórios 

líderes, caracterizando, em última análise, um exemplo de atividade econômica que apresenta 

falhas de mercado e que gera produtos essenciais ao bem-estar da população. 

Capanema e Palmeira Filho (2004) apresentam a estrutura da cadeia produtiva da 

indústria farmacêutica, a partir da proposta de classificação dos estágios evolutivos dessa 

indústria, elaborada pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal):  

1. Pesquisa e desenvolvimento (P&D); 

2. Produção de farmoquímicos; 
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3. Produção de especialidades farmacêuticas; e 

4. Marketing e comercialização das especialidades farmacêuticas. 

Os autores supracitados indicam que a incorporação de um desses estágios - tanto por 

uma empresa quanto por um país - implica a transposição de significativas barreiras à entrada, 

econômicas e institucionais, necessitando, por isso, do apoio de políticas de médio e longo 

prazos, tanto governamentais quanto das empresas. 

Por outro lado, os autores também informam que as grandes multinacionais da 

indústria farmacêutica operam nos quatro estágios, distribuídas pelos mais diversos países, de 

acordo com a infra-estrutura neles existente e com suas estratégias globais. Outrossim, no 

Brasil, a maioria das subsidiárias das multinacionais opera no terceiro e quarto estágios e 

algumas no segundo, tendo havido nos últimos anos poucas tentativas de atividades referentes 

ao primeiro estágio, motivadas pelos benefícios associados ao Programa de Desenvolvimento 

Tecnológico Industrial (PDTI). 

No que se refere as empresas de capital nacional, Frenkel (2001) identifica que, na sua 

grande maioria, essas também operam no terceiro e quarto estágios, existindo algumas no 

segundo e apenas três trabalhando no primeiro estágio. 

De uma breve análise da literatura especializada se infere a importância dos produtos 

naturais, incluindo aqueles derivados de plantas, no desenvolvimento de modernas drogas 

terapêuticas. As plantas medicinais são importantes para a pesquisa farmacológica e o 

desenvolvimento de drogas, não somente quando seus constituintes são usados diretamente 

como agentes terapêuticos, mas também como matérias-primas para a síntese, ou modelos 

para compostos farmacologicamente ativos. 

Capanema e Palmeira Filho (2004) informam que aproximadamente 40% dos 

medicamentos atualmente disponíveis foram desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de 

fontes naturais, assim subdivididos: 25% de plantas, 12% de microorganismos e 3% de 

animais; e que, das 252 drogas consideradas básicas e essenciais pela OMS, 11% são 

originárias de plantas e um número significativo são drogas sintéticas obtidas de precursores 

naturais. Além disso, acrescentam os autores, as últimas décadas, o interesse populacional 

pelas terapias naturais tem aumentado significativamente nos países industrializados e acha-se 

em expansão o uso de plantas medicinais e fitoterápicos.  

No Brasil, estima-se que 25% dos US$ 8 bilhões do faturamento da indústria 

farmacêutica, no ano de 1996, foram originados de medicamentos derivados de plantas 

(BRASIL, 2006 apud GUERRA et al., 2001). Considera-se também que as vendas neste setor 
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crescem 10% ao ano, com estimativa de terem alcançado a cifra de US$ 550 milhões no ano 

de 2001 (BRASIL, 2006 apud KNAPP, 2001). Estados Unidos e Alemanha estão entre os 

maiores consumidores dos produtos naturais brasileiros. Entre 1994 e 1998, importaram, 

respectivamente, 1.521 e 1.466 toneladas de plantas que seguem para esses países sob o rótulo 

genérico de “material vegetal do Brasil”, de acordo com Ibama (BRASIL, 2006 apud 

REUTERS, 2002). 

Embora o nosso país possua a maior diversidade vegetal do mundo, com cerca de 

60.000 espécies vegetais superiores catalogadas, apenas 8% foram estudadas para pesquisas 

de compostos bioativos e 1.100 espécies foram avaliadas em suas propriedades medicinais 

(BRASIL, 2006 apud GUERRA et al., 2001).  

Diante da exuberância de sua biodiversidade, que é amplamente divulgada e 

conhecida, não é tarefa difícil inferir o potencial desse recurso natural para a indústria 

farmacêutica. A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF)19 evidencia 

essa comprovação:  

O Brasil é o país que detém a maior parcela da biodiversidade, em torno de 15 a 
20% do total mundial, com destaque para as plantas superiores, nas quais detém 
aproximadamente 24% da biodiversidade. Entre os elementos que compõem a 
biodiversidade, as plantas são a matéria-prima para a fabricação de fitoterápicos e 
outros medicamentos. Além de seu uso como substrato para a fabricação de 
medicamentos, as plantas são também utilizadas em práticas populares e 
tradicionais como remédios caseiros e comunitários, processo conhecido como 
medicina tradicional. Além desse acervo genético, o Brasil é detentor de rica 
diversidade cultural e étnica que resultou em um acúmulo considerável de 
conhecimentos e tecnologias tradicionais, passados de geração a geração, entre os 
quais se destaca o vasto acervo de conhecimentos sobre manejo e uso de plantas 
medicinais (BRASIL, 2006). 

Neste sentido, compreende-se que o Brasil, com seu amplo patrimônio genético e sua 

diversidade cultural, tem em mãos a oportunidade para estabelecer um modelo de 

desenvolvimento próprio e soberano na área de saúde e uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos 

Considerando o apoio do Governo Federal à inovação tecnológica na indústria 

farmacêutica através de iniciativas como o PROFARMA, dentre outras dessa natureza, como 

também as tendências do Governo do Pará em instrumentalizar a inovação tecnológica nesse 

                                                 
19 A PNPMF foi instituída pelo Decreto Nº 5.813, de 22 de junho de 2006, e estabelece as diretrizes e linhas 
prioritárias para o desenvolvimento de ações pelos diversos parceiros em torno de objetivos comuns voltados à 
garantia do acesso seguro e ao uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil, ao desenvolvimento 
de tecnologias e inovações, ao fortalecimento das cadeias e dos arranjos produtivos, ao uso sustentável da 
biodiversidade brasileira e ao desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde. 
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setor produtivo, constata-se que a indústria farmacêutica se consolida como um setor 

estratégico pelas potencialidades dos recursos da biodiversidade regional. 

As possibilidades de um forte desenvolvimento da indústria farmacêutica brasileira – 

e, consequentemente, de seu complexo industrial de saúde - em função de sua rica 

biodiversidade são expressivas, à medida que as técnicas de obtenção dos princípios ativos 

avançam:  

[...] Países com a biodiversidade como a do Brasil tendem a se beneficiar das 
novas tecnologias que têm sido introduzidas no processo de inovação de 
medicamentos em geral, o que induziu um aumento dos empreendimentos no setor 
da biotecnologia. Os produtos naturais têm sido tradicionalmente uma fonte 
importante para medicamentos [...] (BÔAS; GADELHA, 2007). 

É no mesmo diapasão dessa ótica que o governo do estado do Pará, diante da 

compreensão que o bioma Amazônia representa um terço da biodiversidade do mundo, onde a 

riqueza não se dá apenas em número de espécies, mas nas diversas interações entre os 

diferentes ecossistemas e as possibilidades de desenvolvimento a partir desse grande potencial 

genético - com destaque às espécies aromáticas, oleíferas, de interesse medicinal e outras – 

instituiu, pelo Decreto nº 1.039, de 12 de junho de 2008, o Grupo de Trabalho de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos do Pará, com objetivo de elaborar uma proposta de política 

estadual para garantir o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, 

promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da 

indústria farmacêutica no Estado do Pará. 

A indução e a difusão de inovação tecnológica em setores de reconhecida 

potencialidade – tanto para o mercado como para as estratégias governamentais - promovidas 

pelo Poder Público (governos federal e estadual), através dos sistemas nacionais e regionais 

de inovação, estão presentes nas políticas de CT&I para a Região Amazônica, onde a 

inovação tecnológica constitui ferramenta imprescindível ao desenvolvimento regional, com 

vistas ao alcance de metas como a inclusão social, a competitividade, a viabilização de 

atividades econômicas dinâmicas e inovadoras e a inserção da região nos mercados nacional e 

internacional.   

Os objetivos específicos e o padrão para financiamento da região expressos no Plano 

Amazônia Sustentável (PAS), do Governo Federal, revela a importância da inovação 

tecnológica à viabilização das metas acima elencadas: 
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Objetivos específicos 
 
a) Viabilizar atividades de produção sustentável com inovação tecnológica, 
estimulando a geração de emprego e renda, o aumento da segurança alimentar e 
maior competitividade em mercados regionais, nacionais e internacionais, 
priorizando a melhor utilização de áreas já abertas e o uso múltiplo da floresta em 
bases sustentáveis. 

....................................... 

O novo padrão de financiamento da região deve ser estruturado para cumprir os 
seguintes papéis:  

b) responder às exigências estratégicas do modelo de desenvolvimento baseado na 
inovação tecnológica. (BRASIL, 2007) 

Uma das áreas que aparecem como prioridade do apoio governamental à inovação 

tecnológica, tanto na esfera estadual (no caso, o estado do Pará) como na esfera federal, é a da 

biotecnologia20, com destaque para o setor farmacêutico21. Tal se dá pelo grande potencial 

que a biodiversidade do país dispõe dessa fonte de matéria prima à indústria farmacêutica, 

conforme visto anteriormente. 

Uma das ações do governo federal de apoio à inovação tecnológica, tomando por 

referência as oportunidades advindas da rica biodiversidade brasileira, dentre outros critérios, 

foi a criação, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento 

Social (BNDES), em março de 2004, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 

Complexo Industrial de Saúde22 (PROFARMA) que objetiva, dentre outros, financiar os 

investimentos de empresas sediadas no Brasil, inseridas no complexo industrial de saúde do 

país. Estrategicamente, o programa visa induzir a pesquisa, o desenvolvimento e a produção 

local de equipamentos médicos, materiais, reagentes e dispositivos para diagnóstico, 

hemoderivados, imunobiológicos, intermediários químicos e extratos vegetais para fins 

terapêuticos, princípios ativos farmacêuticos e medicamentos para uso humano. 

                                                 
20 A recente interseção de frentes do conhecimento tecnológico, como engenharia genética, genômica, química 
combinatória, terapia gênica, projeto racional de drogas e terapia celular, deu origem ao que é amplamente 
difundido hoje como biotecnologia. (Capanema e Palmeira Filho apud Pisano, 2002). 
21 Sobre a Necessidade de exploração em bases científicas da biodiversidade e a importância dela para a indústria 
farmacêutica, o documento Projeto Amazônia: esboço de uma proposta é elucidativo: [...] ao mesmo tempo em 
que organizarmos para já o manejo controlado e sustentável da floresta, precisamos abrir caminho para o 
futuro [...] Há duas atividades que se apresentam, da perspectiva de hoje, como candidatas prioritárias a esse 
papel vanguardista. A primeira  atividade é a aproveitamento tecnológico – sobretudo farmacológico – da 
biodiversidade. A  selva úmida constitui laboratório natural: vasta cadeia de variantes e de analogias químicas, 
cujo potencial quer para aproveitar-se diretamente, quer para pautar a invenção de equivalentes sintéticas, 
permanece quase inteiramente desconhecido [...] (BRASIL, 2007). 
22 O sítio do BNDES informa que o PROFARMA é um programa destinado a apoiar a inovação tecnológica da 
micro à grande empresa. Ver http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao 
/index.html 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao
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No âmbito estadual, o governo do estado do Pará sinaliza, através do Parque de 

Ciência e Tecnologia do Guamá (em construção, com previsão para entrar em operação ainda 

em 2010), atenção especial à pesquisa em biotecnologia ao designar como área preferencial 

produtos naturais oriundos da flora e da fauna da Amazônia, com destaque para os fármacos. 

A décima primeira edição do Cadastro Industrial do Pará, elaborado pela Federação 

das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), para o biênio 2005/2006, elenca 19 indústrias 

farmacêuticas e seus respectivos produtos, a saber: fralda descartável, absorventes higiênicos, 

ácido glicônico, hidroquinona, medicamentos veterinários e medicamentos para uso humano, 

sendo que esses últimos são fabricados em dez unidades industriais e, dentre essas, apenas 

quatro23 se encontram regulamentadas junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica24 

(CNPJ). 

Das quatro unidades regulamentadas, todas fabricam medicamentos fitoterápicos para 

uso humano figurando essa produção ou como suas respectivas atividades econômicas 

principais, ou atividades econômicas secundárias (ver APÊNDICE B). 

Essa segmentação da indústria farmacêutica paraense denota sintonia com o potencial 

de exploração da biodiversidade regional para essa atividade industrial, conforme apontado 

anteriormente, inclusive já sendo objeto de linhas de financiamento à inovação tecnológica, a 

exemplo do PROFARMA. 

Considerando o potencial da biodiversidade regional, associado ao apoio 

governamental disponível à inovação tecnológica, a indústria farmacêutica paraense se 

defronta com uma considerável oportunidade de desenvolvimento, uma vez que, como explica 

Bastos (2005), a fabricação industrial de medicamentos envolve atividades de extração, 

purificação, síntese química, procedimentos de fermentação e o processamento farmacêutico 

propriamente dito, contando com distintas fontes de matérias-primas. Embora os 

farmoquímicos (matéria-prima originária da síntese química de materiais orgânicos) sejam a 

principal fonte da fabricação industrial de medicamentos, outras matérias-primas também são 

contempladas, obtidas a partir do isolamento de substância medicamentosa encontrada em 

material botânico integral ou em seu extrato (fitoterápicos). 

                                                 
23 Ver o item 3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA, página 27. 
24 “O CNPJ é um número único que identifica uma pessoa jurídica junto à Receita Federal brasileira, (órgão do 
Ministério da Fazenda) necessário par que a pessoa jurídica tenha capacidade de fazer contratos e processar ou 
ser processada. O cadastro funciona com uma identidade e nele são informados: data de abertura, nome da 
empresa, título ou nome fantasia – se tiver, código e descrição da atividade econômica principal – o CNAE, 
código e descrição das atividades econômicas secundárias – se tiver, código e descrição da natureza jurídica, 
endereço e situação cadastral (ativa ou inativa)” (WIKIPÉDIA, 2010) 
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3.6.1 Classificação tecnológica da indústria farmacêutica paraense 

As indústrias farmacêuticas paraense estão classificadas como pequenas e médias 

empresas (PMEs). Segundo a literatura do setor, as pequenas e médias empresas (PMEs) 

possuem necessidades mais especializadas em suas atividades, o que aumentaria a 

importância de uma interação eficiente com outras empresas e com instituições públicas de 

pesquisa para P&D, troca de conhecimentos e, potencialmente, para comercialização e 

atividades de marketing. 

No que respeita à questão fundamental (ou vital) do financiamento da inovação para as 

PMEs, o Manual de Oslo informa que: 

[...] o financiamento pode ser um fator determinante para a inovação em PMEs, 
que não raro carecem de fundos próprios para conduzir projetos de inovação e 
enfrentam muito mais dificuldades para obter financiamento externo do que as 
empresas maiores (OCDE, 2005, p. 48). 

No que respeita ao padrão tecnológico, tomando por referência sua classificação como 

PMEs, é lícito afirmar que as indústrias farmacêuticas paraense estão no universo das 

indústrias de Baixa e Média Tecnologia (BMTs). Considerando a realidade nacional e 

regional das PMEs, não é necessário uma observação empírica rigorosa para inferir que 

nessas indústrias a inovação recebe menos atenção do que a inovação em indústrias de alta 

tecnologia. Por outro lado, também não é difícil para um iniciante nas questões que envolvem 

as PMEs e inovação tecnológica deduzir que, nessas empresas, as inovações se dão pelo 

incrementalismo e pela adoção de tecnologias externas. 

Sobre essas modalidades de inovação, a literatura especializada é consensual na 

afirmação de que nas indústrias BTMs as atividades de inovação são geralmente centradas na 

eficiência da produção e na diferenciação de produto. A esse respeito, o Manual de Oslo 

informa: 

Um importante aspecto da inovação nessas indústrias é o fato de ela ser mais 
complexa do que a simples adoção de novas tecnologias. Em muitos casos, as 
atividades de inovação em BMTs envolvem a incorporação de produtos e de 
conhecimentos de alta tecnologia. Exemplos proeminentes são o uso de TIC e de 
biotecnologia (por exemplo, no processamento de alimentos) no desenvolvimento 
de novos produtos e processos de produção. (OCDE, 2005, p. 47). 
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Também tomando por base o empirismo, não é difícil concluir que o uso e a 

aplicabilidade de tecnologias avançadas pelas BMTs podem estabelecer novas demandas para 

as capacitações de sua força de trabalho, afetando, inclusive, sua estrutura organizacional e 

suas interações com outras empresas e instituições públicas de pesquisa. 

3.7 APOIO GOVERNAMENTAL À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: UMA ESTRATÉGIA 

DE COMPETITIVIDADE NACIONAL 

Essencialmente, o apoio do governo brasileiro à inovação tecnológica se insere na 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e tem como objetivo o 

aumento da eficiência econômica e do desenvolvimento e difusão de tecnologias com maior 

potencial de indução do nível de atividade e de competição no comércio internacional. Ela 

estará focada no aumento da eficiência da estrutura produtiva, aumento da capacidade de 

inovação das empresas brasileiras e expansão das exportações. Esta é a base para uma maior 

inserção do país no comércio internacional, estimulando os setores onde o Brasil tem maior 

capacidade ou necessidade de desenvolver vantagens competitivas, abrindo caminhos para 

inserção nos setores mais dinâmicos dos fluxos de troca internacionais. 

A PITCE não é uma iniciativa isolada. Ela faz parte de um conjunto de ações que 

compõem a estratégia de desenvolvimento apresentada no documento Orientação Estratégica 

de Governo: Crescimento Sustentável, Emprego e Inclusão Social (BRASIL, 2003). Essa 

política está articulada com os investimentos planejados para a infra-estrutura e com os 

projetos de promoção do desenvolvimento regional. 

A PICTE consubstancia o conjunto de medidas previstas no Plano de Ação de 

Tecnologia e Inovação 2007-2010 (PACTI), do Ministério da Ciência e Tecnologia, cujo 

principal objetivo é definir um amplo leque de iniciativas, ações e programas que possibilitem 

tornar mais decisivo o papel da ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no desenvolvimento 

sustentável do País. Várias das iniciativas previstas são voltadas para estimular as empresas a 

incorporarem as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no seu processo 

produtivo. (BRASIL, 2006). 

As prioridades do plano estão diretamente relacionadas com os quatro eixos 

estratégicos que norteiam a atual Política Nacional de CT&I, quais sejam: 
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 expandir, integrar, modernizar e consolidar o Sistema Nacional de Ciência e 

Tecnologia e Inovação (SNCTI), atuando em articulação com os governos estaduais 

para ampliar a base científica e tecnológica nacional; 

 atuar de maneira decisiva para acelerar o desenvolvimento de um ambiente favorável à 

inovação nas empresas, fortalecendo a PITCE; 

 fortalecer as atividades de pesquisa e inovação em áreas estratégicas para a soberania 

do País, em especial energia, aeroespacial, segurança pública, defesa nacional e 

Amazônia; e 

 promover a popularização e o ensino de ciências, a universalização do acesso aos bens 

gerados pela ciência, e a difusão de tecnologias para a melhoria das condições de vida 

da população. 

Dos quatro eixos acima elencados, o segundo é de interesse desta pesquisa, do qual a 

Linha de Ação 4 fundamenta o apoio governamental expresso nesta pesquisa, a saber: 

 
Linha de Ação 4: APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NAS EMPRESAS 
Contribuir para a construção de um ambiente favorável à dinamização das 
atividades relacionadas ao processo de inovação no segmento empresarial, 
mediante a ampliação da inserção de pesquisadores no setor produtivo, do 
estímulo à cooperação entre empresas e Instituições de Ciência e Tecnologia 
(ICT), da difusão da cultura de absorção do conhecimento técnico e científico e da 
formação de recursos humanos para a inovação e do apoio à implementação de 
Centros de PD&I Empresariais, visando à expansão do emprego, da renda e do 
valor agregado nas diversas etapas da produção. (BRASIL, 2006). 

O detalhamento da linha de ação supramencionada em programas especifica os tipos 

de o apoio governamental à inovação tecnológica, conforme o quadro abaixo: 

PROGRAMA 4.1. APOIO FINANCEIRO ÀS ATIVIDADES DE PD&I E À INSERÇÃO DE 
PESQUISADORES NAS EMPRESAS 
Objetivo: apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em empresas 
com vistas a aumentar a sua competitividade, bem como o emprego e a renda gerada. 
Descrição do Programa 

A produção de conhecimento e a formação de pessoal para pesquisa científica e para 
o desenvolvimento tecnológico no Brasil avançou bastante nos últimos 50 anos. No entanto, 
ainda são restritas as iniciativas de inovação ou de criação de novos negócios intensivos em 
conhecimento. A criação de um ambiente favorável ao surgimento de novos produtos e novos 
empreendimentos justifica-se pelo potencial existente de geração de emprego e renda.  Esta 
ação será executada mediante programas da FINEP e do CNPq, dentro de políticas definidas 
em articulação com a SETEC/MCT, entidades dos governos federal e estaduais e entidades 
empresariais. Os programas são implementados com uma cesta de recursos financeiros para 
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crédito, subvenção e investimentos, tanto não-reembolsáveis (FNDCT), como reembolsáveis 
(FND e FAT), bem como bolsas de pesquisa empresariais, prevendo-se, ainda, a contrapartida 
financeira das empresas beneficiadas. Além das linhas de apoio tradicionais da FINEP, serão 
enfatizados os novos instrumentos criados pela Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), como a 
subvenção econômica para projetos de PD&I das empresas, cabendo destacar: 
(a) Financiamento reembolsável 
PROINOVAÇÃO – Programa de incentivo à inovação nas empresas brasileiras por meio de 
operações de crédito para projetos de PD&I e capacitação tecnológica, com garantias reais. Os 
encargos financeiros dependem das características dos projetos. Encargos menores são 
destinados a projetos nos setores da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE), e de empresas que contratam pesquisadores pós-graduados.  
JURO ZERO – financiamento ágil, sem exigência de garantias reais, burocracia reduzida para 
atividades inovadoras de produção e comercialização em pequenas empresas atuantes em 
setores priorizados pela PITCE. 
(b) Apoio financeiro não-reembolsável: é realizado mediante a concessão de subvenção 
econômica e de bolsas. 
i) A subvenção econômica, implementada com base na Lei da Inovação, é operacionalizada 
pela FINEP nas seguintes modalidades: 
SUBVENÇÃO À INOVAÇÃO: Recursos financeiros para projetos de empresas nacionais de 
qualquer porte, para o desenvolvimento de processos e produtos, com prioridade para aqueles 
inseridos em temas contemplados pela PITCE. 
PAPPE Subvenção: Recursos financeiros para micro e pequenas empresas, com 
implementação descentralizada, por meio da operação com parceiros locais, estaduais ou 
regionais, que serão responsáveis por garantir a capilaridade, a abrangência do instrumento e o 
acesso das micro e pequenas empresas brasileiras a recursos para o desenvolvimento de 
atividades de inovação. 
PESQUISADOR NA EMPRESA: Recursos financeiros para a incorporação de pesquisadores, 
titulados como mestres ou doutores, em atividades de inovação nas empresas, visando 
compartilhar os custos relacionados a sua remuneração (60% para empresas localizadas nas 
áreas da ADA e ADENE e 40% para as demais). 

 Quadro 3 – Programa 4.1 do PACTI 2007-2010 
 Fonte: PACTI 2007-2010 (BRASIL, 2006). 

Do quadro acima, na modalidade apoio financeiro reembolsável, o JURO ZERO se 

aplica ao perfil das indústrias farmacêuticas paraenses objeto desta pesquisa. Já na 

modalidade apoio financeiro não-reembolsável, a SUBVENÇÃO À INOVAÇÃO, o PAPPE e 

o programa PESQUISADOR NA EMPRESA se aplicam ao perfil das indústrias 

farmacêuticas paraense objeto da pesquisa. 

 Nessa estrutura de apoio governamental à inovação tecnológica, via financiamento, 

ressalta-se a atuação da FINEP, que atua em consonância com o MCT e em estreita 

articulação com o CNPq25. 

A FINEP é uma empresa pública vinculada ao MCT, cuja missão institucional é 

promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à 

Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras 

instituições públicas ou privadas. 

                                                 
25 O CNPq é uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) destinada ao fomento da pesquisa 
científica e tecnológica e à formação de recursos humanos para a pesquisa no país; apóia, prioritariamente, 
pessoas físicas, por meio de bolsas e auxílios.  
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A capacidade de financiar todo o sistema de CT&I, combinando recursos 

reembolsáveis e não-reembolsáveis, assim como outros instrumentos, proporciona à FINEP 

grande poder de indução de atividades de inovação, essenciais para o aumento da 

competitividade do setor empresarial. 

Os financiamentos e ações da FINEP são voltados para as seguintes finalidades: 

 Ampliação do conhecimento e capacitação de recursos humanos do Sistema Nacional 

de CT&I; 

 Realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos e 

processos; 

 Aumento da qualidade e do valor agregado de produtos e serviços para o mercado 

nacional visando a melhoria da qualidade de vida da população e a substituição 

competitiva de importações; 

 Incremento da competitividade de produtos, processos e serviços para o mercado 

internacional, visando o aumento das exportações; 

 Promoção da inclusão social e da redução das disparidades regionais; 

 Valorização da capacidade científica e tecnológica instalada e dos recursos naturais do 

Brasil. 

A FINEP dispõe de diferentes modalidades de apoio a ações de CT&I empreendidas 

por organizações brasileiras, que podem ser utilizadas de forma isolada ou combinada, 

conforme mostra o quadro, a baixo: 

MODALIDADE 1 - FINANCIAMENTO NÃO-REEMBOLSÁVEL 
Constitui apoio financeiro concedido a instituições públicas ou organizações privadas sem fins lucrativos 
para: 
• realização de projeto de pesquisa científica ou tecnológica ou de inovação; 
• realização de estudos ou de eventos e seminários voltados ao intercâmbio de conhecimento entre 
pesquisadores. 
             Nessa modalidade, o financiamento é concedido pela FINEP por meio de um convênio 
celebrado com a organização proponente, no qual são especificados os objetivos, os resultados 
esperados, o plano de trabalho, os indicadores de desempenho, o cronograma de desembolso, o prazo de 
apresentação do relatório técnico e da prestação de contas. 

As instituições elegíveis para financiamento dessa modalidade são: 
• Universidades e outras instituições de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, desde que sem fins 
lucrativos. 
• Instituições e centros de pesquisa tecnológica, públicas ou privadas, desde que sem fins lucrativos. 
• Outras instituições públicas e organizações não-governamentais sem fins lucrativos.  
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MODALIDADE 2 - FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL 
Constitui crédito concedido a instituições que demonstrem capacidade de pagamento e condições para 
desenvolver projetos de PD&I. Os prazos de carência e amortização. Assim como os encargos 
financeiros, variam de acordo com as características, da modalidade de financiamento, do projeto e da 
instituição tomadora do crédito. 
Os tipos de financiamento dessa modalidade são os seguintes: 
- Financiamento com encargos reduzidos 
Constitui-se de financiamento com encargos reduzidos para a realização de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação de bens, serviços ou para capacitação tecnológica de empresas brasileira. 
As operações de crédito nesta modalidade são praticadas com encargos financeiros que dependem das 
características dos projetos. 
- Financiamento reembolsável padrão 
Operações de crédito para projetos com foco na inovação de produto ou de processo, que contribuam 
para a melhoria da competitividade da organização, mas que não estejam enquadradas nas condições do 
Programa Pró-Inovação. Tais operações são praticadas com encargos financeiros formados pela Taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescidos de margem (spread) de 5% ao ano. A FINEP financia até 80% 
do valor total do projeto nesta modalidade. 
- Financiamento com juro real zero  
Constitui-se em modalidade de financiamento para apoio a projetos desenvolvidos por micro e/ou 
pequenas empresas inovadoras, que representem uma inovação em seu setor de atuação, seja nos 
aspectos comerciais, de processo ou de produtos/serviços. 

 Quadro 4 – Modalidades de Financiamento da FINEP. 
 Fonte: BRASIL (2006). 

3.7.1 Os serviços de extensão e de assistência tecnológica 

Previsto no PACTI 2007–2010, o Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC) foi 

criado pelo Decreto nº 6.259, de 21 de novembro de 2007 - complementado pela Resolução 

do Comitê Gestor SIBRATEC nº 001, de 17 de março  de 2008 - para atender às demandas 

específicas de setores empresariais e estratégicos do País, estabelecidas no PACTI 2007/2010  

e  na  Política  de  Desenvolvimento Produtivo (PDP) e as prioridades da PITCE. 

Em outras palavras, a finalidade desse sistema é apoiar o desenvolvimento tecnológico 

da empresa brasileira, por meio da promoção de atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação de processos e produtos, de serviços tecnológicos e de extensão e assistência 

tecnológica. 

O objetivo principal do SIBRATEC é, portanto, o de proporcionar condições para o 

aumento da taxa de inovação das empresas brasileiras e, assim, contribuir para aumentar o 

valor agregado do seu faturamento, sua produtividade e sua competitividade nos mercados 

interno e externo. (Resolução nº 1) 

Para o cumprimento desse objetivo, o SIBRATEC está organizado na forma de três 

tipos de redes26 denominados componentes, a saber:  

                                                 
26 O SIBRATEC será gerido, no âmbito nacional, por um Comitê Gestor (CG-SIBRATEC), três Comitês 
Técnicos, sendo um para cada componente operando articuladamente, e uma Secretaria Executiva. Os Comitês 
Técnicos serão constituídos por representantes de entidades públicas e privadas relacionadas com cada tipo de 
rede e serão responsáveis pela proposição e acompanhamento das diretrizes técnicas e operacionais, definidas 
pelo CG-Sibratec. 
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 Centros de Inovação 

 Serviços Tecnológicos 

 Extensão e Assistência Tecnológica. 

Os clientes do SIBRATEC são as empresas brasileiras. O setor empresarial faz parte 

do Sistema, não só como principal cliente, mas dando contribuição efetiva na constituição das 

redes, nas áreas em que já consolidou competências. Nesse sentido, cabe ressaltar que, em 

muitos setores, empresas líderes vêm desenvolvendo trabalhos muito relevantes nas áreas 

tecnológicas. 

Como fora idealizado para atuar em rede, o SIBRATEC visa articular os laboratórios 

de empresas líderes com suas redes, visando fazer com que estes contribuam para melhorar a 

tecnologia de pequenas empresas que atuem em sua cadeia. Por meio dessa articulação 

presume-se ser possível conhecer melhor os reais problemas que atingem os setores, além de 

permitir que competências estabelecidas no País tenham maior envolvimento. Nesse 

particular, a indústria farmacêutica paraense tem potencial para, atuando conjuntamente com 

empresas de maior parte, propiciar seu desenvolvimento. 

Para os objetivos deste relatório de pesquisa, é imprescindível abordar o componente 

Extensão e Assistência Tecnológica do SIBRATEC. Esse componente tem por objetivo 

promover assistência especializada ao processo de inovação, por meio do acesso das micro, 

pequenas e médias empresas (MPME), a redes de instituições especializadas na extensão e 

assistência tecnológica, que forneçam soluções para gargalos existentes na gestão empresarial, 

projeto, desenvolvimento, produção e comercialização de bens e serviços. Essa assistência 

visa aumentar o valor agregado da produção, a produtividade e a competitividade das 

empresas, bem com buscar o fortalecimento das estruturas e a competitividade dos sistemas 

locais de produção, atendendo aos objetivos do PACTI 2007 – 2010 e da PITCE. (Resolução 

Nº1). 

Além das modalidades já referidas, o apoio governamental disponível à inovação 

tecnológica passível de utilização pela indústria farmacêutica paraense pode se dar por meio 

dos seguintes programas: 

 

 Programa Unidades Móveis (PRUMO) - Apoio à assistência e prestação de serviços 

tecnológicos por Institutos de Pesquisa Tecnológica (IPTs) a micro e pequenas 

empresas por meio de unidades móveis dotadas de equipamentos laboratoriais; 
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 Programa SEBRAE de Consultoria Tecnológica (SEBRAETEC) – É um serviço de 

consultoria tecnológica. Sua finalidade é facilitar o acesso dos empreendedores e 

empresas de pequeno porte ao conhecimento disponível nos centros geradores e/ou 

detentores de tecnologia, através de atendimentos tecnológicos que resultem em 

soluções adequadas aos seus problemas específicos. 

Em síntese, o apoio governamental à inovação tecnológica aplicável às unidades 

industriais farmacêuticas objeto desta pesquisa se traduz na participação em projetos de P&D 

e inovação em parceria com universidades e institutos de pesquisa, com apoio financeiro 

concedido por bancos e agências oficiais, como FINEP, BNDES, Banco do Brasil, ou Bancos 

Estaduais, via fundos setoriais, fundos estaduais e fundos constitucionais, para o 

desenvolvimento de projetos cooperativos de P&D e inovação com universidades e institutos 

de pesquisa. 

O Quadro 4, a seguir, sintetiza as atividades passíveis de financiamento: 
 

Quadro 5. Principais Órgãos Financiadores/Atividades Passíveis de Financiamento. 

ATIVIDADES PASSÍVEIS DE FINANCIAMENTO MCT/CN
Pq FINEP BNDES BB 

Capacitação e Treinamento de RH X X X X 
Contratação Temporária de Recursos Especializados  X    
Utilização de Serviços de Consultoria Técnica  X X X 
Utilização de Especialistas Visitantes X    
Estágios e Visitas Técnicas X    
Implantação de Laboratórios de Desenvolvimento X X X X 
Desenvolvimento de Produtos e Processos   X X X 
Transferência de Tecnologia  X X X 
Estudos Técnicos e de Viabilidade de Projetos  X X X 
Implantação de Sistemas de Qualidade  X X X 
Desenvolvimento de Banco de Dados  X  X 
Capacitação em Gestão Tecnológica X X X X 
Aquisição de Máquinas e Equipamentos   X X 
Participação em Feiras como Expositor  X X  
Colocação de Produtos Inovadores no Mercado  X X X 
Capital de Giro   X X 
Capitalização de Empresa (participação acionária)   X  
Importação de Máquinas e Equipamentos   X X 
Exportação de Produtos e Serviços  X X  
Conservação do Meio Ambiente  X X  

Fonte: KRUGLIANSKAS, 2006. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1 MÉTODOS E TÉCNICAS EMPREGADAS 

Visando apreender a compreensão que o empresariado da indústria farmacêutica 

paraense tem do apoio governamental à inovação tecnológica, a pesquisa utilizou a técnica da 

Análise de Conteúdo para análise dos dados coletados; técnica essa que integra o rol dos 

procedimentos qualitativos em pesquisa. 

A opção por essa técnica se deve, primeiramente, à sua pertinência no tratamento 

analítico de entrevistas semidiretivas, em consonância, portanto, com o instrumento de coleta 

de dados da pesquisa. Outro fator relevante para a escolha dessa técnica reside em sua 

variante denominada Análise Temática, que busca revelar as representações sociais ou os 

juízos dos entrevistados a partir de um exame de certos elementos constitutivos do discurso, 

como os temas por eles abordados. 

Para um melhor entendimento dessa variante, torna-se necessária uma noção mais 

apurada da dimensão que o tema assume na análise de conteúdo. Para Bardin (2009), o tema é 

uma afirmação acerca de um assunto; uma unidade de significação complexa, de 

comprimento variável, onde sua validade não é de ordem lingüística, mas antes de ordem 

psicológica: podem constituir um tema tanto uma afirmação como uma alusão. 

Especificamente na análise temática, o tema é geralmente utilizado como unidade de 

registro para estudar motivações de opiniões, de atitudes de valores, de crenças etc. Por esse 

motivo, as respostas a questões abertas, as entrevistas individuais ou de grupos, dentre outras 

investigações, podem ser analisados tendo o tema por base.  

Do exposto, nessa perspectiva dada pela variante da análise temática, a pesquisa 

utilizou o método da Análise Categorial. Esse método consiste em calcular e comparar as 

freqüências dos temas existentes nas respostas dos entrevistados, como também fazer 

inferências a partir da escolha dos termos utilizados pelo locutor, onde sua freqüência e 

presença (ou ausência) constituem fontes de informação. 

Nesse particular, em adaptação às finalidades da pesquisa, em vez da freqüência dos 

temas presentes nas respostas dos entrevistados, a pesquisa estabeleceu, como objetivo da 

análise, a aderência, ou não aderência, desses temas ao referencial conceitual de inovação 
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tecnológica consagrado na literatura mundial do setor27 - e, por conseguinte, presente nas 

políticas de CT&I no Brasil que, como visto anteriormente, definem e direcionam as 

modalidades do apoio governamental à inovação tecnológica. 

Essa adaptação da técnica ao objetivo da análise tem fundamentação no próprio 

referencial teórico da análise qualitativa: 

[...] Em conclusão, pode dizer-se que o que caracteriza análise qualitativa é o fato 
da inferência – sempre que é realizada – ser fundada na presença do índice (tema, 
palavra, personagem etc.), e não sobre a freqüência da sua aparição, em cada 
comunicação individual (BARDIN, 2009, p. 142). 

4.2 PROCEDIMENTOS 

1 - Definidos o padrão analítico (a Análise Temática) e o método (Análise Categorial), a 

operacionalização dos dados coletados pela técnica da análise de conteúdo exige a definição 

dos seus elementos fundamentais: a Unidade de Registro e a Unidade de Contexto28. 

 Na pesquisa, esses elementos são: 

 Unidade de Registro: o tema  

 Unidade de Contexto: a inovação tecnológica 

2 – As perguntas feitas aos entrevistados – cada uma se referindo a um tema específico - 

objetivaram captar dos empresários em referência suas representações sobre os temas 

relacionados ao apoio governamental à inovação tecnológica. Para tal, dividiram-se em quatro 

categorias:  

a) sondagem sobre os significados de inovação tecnológica para os empresários industriais 

(Tema 1);  

b) origem das fontes do apoio financeiro à inovação tecnológica utilizado até então pelos 

empresários industriais (Tema 2); 

                                                 
27 A principal fonte de repercussão desse referencial conceitual de inovação tecnológica é o Manual de Oslo. 
Para uma melhor compreensão desse referencial para as políticas de CT&I ver o Procedimento nº 4 (página 64). 
28 “A unidade de contexto serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e corresponde 
ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às unidades de registro) são estruturantes para que se 
possa compreender a significação exata da unidade de registro”. (BARDIN, 2009).  
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c) conhecimento das modalidades de apoio governamental à inovação tecnológica e as fontes 

de informação dessas modalidades (Temas 3 e 4) e 

d) opinião dos empresários industriais sobre os obstáculos para inovar elencados (Temas 5, 6, 

7 e 8).  

Objetivando facilitar a leitura da Grelha de Análise (ver página 66), simplificaram-se 

as perguntas e elas assumiram, finalmente, o formato de tema29 - a unidade de registro da 

análise. Simplificando, as perguntas da entrevista “viraram” (sem perder suas essências, 

obviamente) tema, conforme o Quadro de Equivalências, a seguir. 

Perguntas do Instrumento de Coleta de Dados  Temas da Grelha de Análise 

   

1. Os especialistas dividem a inovação tecnológica em 
dois grupos: a inovação de produto e a inovação de 
processo. Em que ano se deu e qual foi a última inovação 
de sua empresa? 

→ 

1. Significado de inovação tecnológica  

   

2. Caso a inovação tecnológica tenha ocorrido, a empresa 
contou com apoio financeiro de alguma instituição 
pública ou privada para a realização dessa inovação? 

→ 
2. Fontes de apoio financeiro à inovação 
tecnológica 

   

3. Conhece algum apoio governamental à inovação 
tecnológica? Caso afirmativo, qual (quais) é (são) esse(s) 
apoio(s)? 

→ 
3. Conhecimento das modalidades de 
apoio governamental à inovação 
tecnológica 

   

4. Caso conheça algum (alguns) apoio(s), de que forma 
tomou conhecimento dele(s)? → 4. Fontes de informação sobre o apoio 

governamental à inovação tecnológica 

   

Estudos recentes indicam os fatores abaixo como sendo 
obstáculos à inovação tecnológica. Qual sua opinião 
sobre cada um deles, considerando o caso específico de 
sua indústria? 

 

 
 

5. Escassez de experiência → 5. Escassez de experiência 

   

6. Problemas de competência → 6. Problemas de competência 

   

7. Financiamento → 7. Financiamento 

   

8. Apropriação dos ganhos com a inovação → 8. Apropriação dos ganhos com a 
inovação 

Quadro 6 – Equivalência entre as questões do Instrumento de Coleta de Dados e os temas da Grelha de Análise 
  
                                                 
29 Os temas compõem a primeira coluna da Grelha de Análise. 
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3 – Os indicadores temáticos extraídos das respostas dos três empresários da indústria 

farmacêutica compõem a segunda, a terceira e a quarta coluna, respectivamente, onde as 

unidades de registro (os temas) estão devidamente numeradas para posterior análise na sexta 

coluna (Análise das Respostas) da Grelha de Análise. Com o propósito de evitar qualquer 

referência a nomes de pessoas e indústrias, utilizaram-se nomes fictícios para essas, a saber: 

Empresa Alfa (α), Empresa Gama (γ) e Empresa Beta (β). 

4 - Com vistas a uma melhor precisão na obtenção das inferências, elaborou-se um 

Referencial Conceitual de Inovação Tecnológica adaptado aos objetivos da análise. As 

conceituações sobre inovação tecnológica constantes no referencial foram coligidas do 

Manual de Oslo30 e de outras fontes constantes neste relatório de pesquisa. O referencial 

conceitual compõe a quinta coluna da Grelha de Análise. 

5 – A análise dos indicadores temáticos obtidos nas respostas dos dirigentes das indústrias 

farmacêuticas paraense sobre suas respectivas representações do apoio governamental à 

inovação tecnológica, vis-à-vis o referencial conceitual de inovação tecnológica, compõe a 

sexta coluna da Grelha de Análise. 

Conforme já estabelecido anteriormente, o objetivo da análise foi identificar a 

aderência e/ou a não aderência dos indicadores temáticos (extraídos das respostas dos 

entrevistados) ao referencial conceitual. O critério de verificação da aderência/não aderência 

ao referencial foi a pura e simples citação (palavra ou menção implícita) que se coadunasse 

com o referencial conceitual. Essa citação poderia estar presente ou na resposta da pergunta 

específica, ou em qualquer outra resposta do entrevistado dada ao longo da entrevista. 

Essa flexibilidade visou fugir de qualquer rigorismo semântico, uma vez que o que se 

pretendeu foi aferir, em última análise, a representação que os empresários têm dos temas 

relacionados a apoio governamental à inovação tecnológica.  

  As inferências feitas a partir da aderência/não aderência dos índices temáticos ao 

referencial conceitual - e, a partir delas, obter a compreensão que o empresariado da indústria 

farmacêutica paraense tem do apoio governamental à inovação tecnológica – é perfeitamente 

factível uma vez que, como ensinam Campenhoudt e Quivy (1995): “[...] os aspectos formais 

da comunicação são então considerados indicadores da atividade cognitiva do locutor, dos 
                                                 
30 Sobre o Manual de Oslo, ver página 32. É importante ressaltar que as conceituações e definições do Manual de 
Oslo são referências em inovação tecnológica no mundo inteiro e permeiam as políticas de CT&I dos países. A 
título de exemplo, a PINTEC 2005 (ver página 17), em suas Notas Técnicas, enfatiza a relevância desse manual: 
“A referência conceitual e metodológica da PINTEC é o Manual de Oslo”. (IBGE, 2005). 



 65

significados sociais ou políticos do seu discurso ou do uso social que faz da comunicação”, ou 

BARDIN (2009): Podemos inferir a partir da procedência da comunicação. Deseja-se por em 

evidência as avaliações (opiniões, juízos, tomadas de posição, conscientes ou não) e as 

associações subjacentes de um indivíduo, a partir dos seus enunciados. 
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Temas 
EMPRESA ALFA 

Indicadores  
temáticos 

EMPRESA GAMA 
Indicadores 
 temáticos 

EMPRESA BETA
Indicadores 
temáticos 

Referencial 
conceitual 

de inovação 
tecnológica

Análise das Respostas 

1.
 S

ig
ni

fic
ad

o 
de

 in
ov

aç
ão

 te
cn

ol
óg

ic
a 

1) Implantação de 
sistemas; compra de 
computadores; 
aperfeiçoamento de 
máquinas 

1)  Aquisição de 
fórmulas 
farmacêuticas, 
2) Implemento de 
boas práticas na 
produção; 
3) Compra de tanque 
misturador 
(automático), em 
substituição as 
panelas; 
4) Desenvolvimento e 
oferecimento de 
produtos em feiras 
(Natural Tech, SP)31  

- 

Fatores 
relacionados à 
implementação de 
produto (bem ou 
serviços) ou 
processo 
tecnologicamente 
novo ou 
substancialmente 
aprimorado, 
quando introduzido 
no mercado ou 
quando passa a ser 
operado pela 
empresa. 

1. Empresa α. 1) Nenhum dos fatores relacionados pela 
empresa caracteriza inovação. Ao contrário, os fatores 
relacionados caracterizam uma simples reposição ou 
extensão de capital. A compra de equipamentos 
idênticos aos já instalados ou pequenas extensões e 
atualizações em equipamentos ou softwares existentes 
não são caracterizam inovação. 
2. Empresa γ. Todos os fatores relacionados pela 
empresa caracterizam inovação: 1) Fórmulas 
farmacêuticas: envolve características novas ou 
substancialmente melhoradas do serviço oferecido aos 
consumidores, compreende uma inovação de produto; 2) 
Implemento de boas práticas na produção: o primeiro 
uso de novos métodos organizacionais nas práticas de 
negócios, na organização do local de trabalho ou nas 
relações externas da empresa, compreende uma 
inovação organizacional; 3) Compra de máquinas: 
atividades de inovação compreendem a aquisição de 
bens de capital, tanto os que apresentam um 
desempenho tecnológico melhor quanto os que não 
apresentam melhor desempenho mas são requeridos 
para a implementação de produtos e de processos novos 
ou melhorados; 4) Oferecimento de produtos em feiras: 
a busca por oportunidades de ingresso em novos 
mercados caracteriza inovação. 

                                                 
31 Informação constante na RESPOSTA 6A da Empresa Beta 
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Temas 
EMPRESA ALFA 

Indicadores  
temáticos 

EMPRESA GAMA 
Indicadores 
 temáticos 

EMPRESA BETA
Indicadores 
temáticos 

Referencial 
conceitual 

de inovação 
tecnológica

Análise das Respostas 

3. Empresa β. Não respondeu ao que lhe fora 
perguntado, mas sua opinião foi utilizada em outros 
temas32. 

2.
 F

on
te

s d
e 

A
po

io
 fi

na
nc

ei
ro

 à
 in

ov
aç

ão
 te

cn
ol

óg
ic

a 

1) Utilização de 
recursos próprios33 

1) Utilização de 
recursos próprios 

1) Existência de 
financiamento, 
entretanto inviável 
para a pequena 
indústria 34 

Fontes próprias de 
financiamento, 
fontes de terceiros 
(públicos e 
privados) 

4. Empresa α. 1) Alega a opção por recursos próprios 
por receio de endividar a empresa. Não referiu as 
modalidades de financiamento público não-
reembolsável, tais como: Subvenção à Inovação 
Pappe e Pesquisador na Empresa (Ver página 56) 
5. Empresa γ. 1) Alega a opção por recursos próprios 
por receio de endividar a empresa e dificuldades com a 
burocracia. Não referiu as modalidades de 
financiamento público não-reembolsável, tais como: 
Subvenção à Inovação, Pappe e Pesquisador na 
Empresa (Ver página 56)  
6. Empresa β. 1) Alega burocracia e também a 
impossibilidade de obter financiamento devido às 
grandes exigências de garantias. Não referiu as 
modalidades de financiamento público não-
reembolsável, tais como: Subvenção à Inovação 
Pappe e Pesquisador na Empresa (Ver página 56) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Ao longo da entrevista, foi notória a disposição do entrevistado em criticar governos e políticas de CT&I. 
33 Informação constante na RESPOSTA 6A da Empresa Alfa 
34 Informação constante na RESPOSTA 6C da Empresa Gama 
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Temas 
EMPRESA ALFA 

Indicadores  
temáticos 

EMPRESA GAMA 
Indicadores 
 temáticos 

EMPRESA BETA
Indicadores 
temáticos 

Referencial 
conceitual 

de inovação 
tecnológica

Análise das Respostas 

3.
 C

on
he

ci
m

en
to

 d
as

 m
od

al
id

ad
es

 d
e 

ap
oi

o 
go

ve
rn

am
en

ta
l à

 in
ov

aç
ão

 
te

cn
ol

óg
ic

a 

1)  Desconhece 
qualquer modalidade 
de apoio 
governamental; 
2) Não tem incentivo 
de ninguém; 
3) Aponta omissão do 
governo nessa 
matéria; 
4) Elenca o FNO, via 
BASA, como um dos 
melhores 
financiamentos da 
região35. 

1) Não sabe o nome 
dos programas de 
incentivos a atividades 
inovativas, mas sabe 
que eles existem.  
 

1) De forma 
peremptória, disse 
que inexiste apoio 
governamental à 
inovação 
tecnológica. 

Financiamentos, 
incentivos fiscais, 
subvenções, 
participação em 
programas públicos 
voltados para o 
desenvolvimento 
tecnológico e 
científico. 

7. Empresa α. 1), 2), 3) e 4) Revela uma contradição 
(ou mera desinformação) quando alega desconhecer 
qualquer modalidade de apoio governamental, ou 
quando alega não receber incentivo de ninguém e, ao 
mesmo tempo, refere o FNO (BASA) como um dos 
melhores financiamentos da região.  Por outro lado, não 
referiu modalidades de apoio governamental que não o 
apoio financeiro, tais como: SIBRATEC (pág. 58), 
PRUMO (pág. 59), SEBRAETEC (pág. 59). 
8. Empresa γ. 1) Revela conhecimento de iniciativas 
governamentais de apoio ao desenvolvimento 
tecnológico às empresas. Mesmo não fazendo referência 
a nenhum, mas sabe que eles existem e os agentes que o 
operam (Banco do Brasil e BNDES). Entretanto, não 
refere outras modalidades de apoio que não o apoio 
financeiro, tais como: SIBRATEC (pág. 58), PRUMO 
(pág. 59), SEBRAETEC (pág. 59). 
OBS. Informa que procurou os bancos acima 
mencionados com vistas a financiamento de atividades 
inovativas, que chegou a iniciar negociações, mas não as 
concluiu. Observa que, em tese, os bancos referidos 
estão exigindo menos garantias.  
9. Empresa β. 1) A inexistência de apoio 
governamental alegada deve ser lida como inviabilidade 
desse apoio às MPE, uma vez que nas respostas 
posteriores, refere excesso de burocracia (do BNDES), 
carga tributária alta e tratamento igual (impostos) aos 
desiguais (grandes empresas e MPE’s). Entretanto, não 

                                                 
35 Informação constante na RESPOSTA 6C1 da Empresa Alfa 
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Temas 
EMPRESA ALFA 

Indicadores  
temáticos 

EMPRESA GAMA 
Indicadores 
 temáticos 

EMPRESA BETA
Indicadores 
temáticos 

Referencial 
conceitual 

de inovação 
tecnológica

Análise das Respostas 

refere outras modalidades de apoio que não o apoio 
financeiro, tais como: SIBRATEC (pág. 58), PRUMO 
(pág. 59), SEBRAETEC (pág. 59). 
 
 
 

4.
 F

on
te

s d
e 

 in
fo

rm
aç

ão
 so

br
e 

 o
 

ap
oi

o 
go

ve
rn

am
en

ta
l à

 in
ov

aç
ão

 
te

cn
ol

óg
ic

a 

1) Desconhece 
qualquer modalidade 
de apoio 
governamental 

1) Estandes do Banco 
do Brasil e do BNDES 
nas vezes em que 
esteve em Feiras de 
embalagens (SP); 
2) Internet 

1) O Governo 
atrapalha com sua 
falta de 
conhecimento 

Comunicações de 
agentes 
governamentais, 
mídias, órgão 
classista, eventos 
de CT&I etc. 

10. Empresa α. 1) Diz desconhecer modalidades de 
apoio governamental à inovação tecnológica, mas no 
Tema 3 fez referência ao FNO(BASA). 
11. Empresa γ. 1) Refere bom acesso a informações 
sobre apoio governamental à inovação tecnológica. 
Presume-se que ao procurar, nos eventos de inovação 
tecnológica, os agentes financeiros mencionados (BB e 
BNDES) obtenha outras informações relevantes ao 
desenvolvimento tecnológico de sua empresa; 
2) Ao longo da entrevista fez mais de uma referência à 
busca de informações na internet. No caso específico 
para esta pergunta,  mesmo ocorrendo quando busca 
informações na internet. 
12. Empresa β - Resposta dada é incompatível ao que 
fora perguntado,  

5.
 E

sc
as

se
z 

de
 

ex
pe

ri
ên

ci
a 

1)Vivencia o 
problema de escassez 
experiência  
2) Falta de incentivo 
do Governo para as 
empresas 
proporcionarem 

1) Compensação da 
escassez de 
experiência pela busca 
permanente de 
conhecimentos por 
meio da internet  e, 
principalmente, por 

1) Escassez de 
experiência não é 
problema; se 
houver recursos, 
supre-se a escassez 
com a aquisição 
(de tecnologia)37 

Fatores 
relacionados à falta 
de conhecimentos 
sobre as 
tecnologias. 

 13. Empresa α. 1) e 3) Admite a escassez de 
experiência e de conhecimento para inovar; em seguida, 
informa que a empresa tem profissionais competentes, 
sem informa se essas competências se aplicam ou se são 
direcionadas a atividades inovativas. 2) Demonstra 
desconhecer o programa Pesquisador na Empresa  (pág. 
56); 4) Refere  a escassez de pessoal qualificado, no 

                                                 
37 Informação constante na RESPOSTA 1 da Empresa Beta. 
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Temas 
EMPRESA ALFA 

Indicadores  
temáticos 

EMPRESA GAMA 
Indicadores 
 temáticos 

EMPRESA BETA
Indicadores 
temáticos 

Referencial 
conceitual 

de inovação 
tecnológica

Análise das Respostas 

benfeitorias e 
melhorias na própria 
empresa; 
3) Existência de 
profissionais 
competentes, no 
quadro de RH da 
empresa; 
4) Falta de apoio 
governamental às 
indústrias da região, 
em detrimento das 
localizadas no eixo 
sul-sudeste do país. 

meio das exposições; 
contratação de 
consultoria 
especializada36. 

entanto não faz referência às ICTs, por exemplo. Em sua 
resposta não há indícios de empreendimento de esforços 
para a superação da escassez de experiência em 
inovação. 
14. Empresa γ. 1) Admite a escassez de experiência 
como obstáculo à inovação, o que revela desconhecer o 
programa Pesquisador na Empresa  (pág. 56). 
Entretanto, dá entender que está sempre tentando 
minimizá-la, buscando novos conhecimentos na 
internet, conhecendo novas experiências em feiras e 
exposições, ou recorre a consultorias, inclusive visando 
novos mercados. Tais iniciativas podem direcionar para 
o início do rico processo de aprendizagem tecnológica. 
15. Empresa β. 1) Dá a entender que compensa a 
escassez de experiência com a contratação de 
consultoria. Entretanto, não há indícios de 
empreendimento de esforços para a superação da 
escassez de experiência por meio de um processo de 
aprendizagem. Não faz referência às ICTs como 
estratégia de superação do problema. Demonstra 
desconhecer o programa Pesquisador na Empresa  (pág. 
56). 

6.
 P

ro
bl

em
as

 
de

 
co

m
pe

tê
nc

ia
 1) Não tem problemas 

relacionados à 
competência; 
2) Dispõe de 
arquitetos e 
engenheiros no quadro 

1) Tem problemas de 
competência, já que a 
legislação exige, no 
mínimo, técnicos de 
nível médio em 
farmácia, mas não há 

1) Tem problemas 
de competência por 
ser uma 
microempresa e os 
encargos tributários 
e trabalhistas 

Fatores 
relacionados à 
incapacidade da 
empresa para 
encontrar os 
parceiros 

 16. Empresa α – 1) e 2) Alega não ter problemas de 
competência como obstáculo à inovação tecnológica por 
dispor de profissionais como arquitetos e engenheiros 
nos quadros da empresa, o que demonstra 
desconhecimento sobre pessoal qualificado para o setor, 
competência em inovação  tecnológica e sua respectiva 

                                                 
36 Informação constante na RESPOSTA 6B da Empresa Gama. 
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Temas 
EMPRESA ALFA 

Indicadores  
temáticos 

EMPRESA GAMA 
Indicadores 
 temáticos 

EMPRESA BETA
Indicadores 
temáticos 

Referencial 
conceitual 

de inovação 
tecnológica

Análise das Respostas 

da empresa para 
melhorá-la, 
continuamente. 
 

essa formação no 
estado, então emprega 
pessoal sem 
qualificação; 
2) Desconfiança em 
relação ao pessoal 
com formação 
superior em farmácia 
e áreas afins, aliada à 
falta de recursos para 
tal. 

dificultam a 
superação do 
obstáculo da 
competência   

apropriados para 
projetos conjuntos 
de inovação, não 
possuir pessoal 
suficientemente 
qualificado para 
empreender 
atividades de 
inovação. 

falta, como também estratégias de superação desses 
problemas.  
17. Empresa γ - 1) e 2) Confirma a falta de 
competência e alega escassez de pessoal qualificado. 
Por outro lado, revela conhecimento que a solução desse 
tipo de problema passa pela contratação de pessoal de 
nível superior, existente no mercado, mas que a falta de 
segurança quanto aos segredos das técnicas usadas na 
empresa e a falta de recursos para contratação desse 
pessoal inviabiliza a superação do problema de 
competência. Não fez referência à busca de parceria, 
como ICT, como estratégia à superação do problema. 
18. Empresa β - 1) De forma implícita, refere que a 
superação de problema de competência passa pela 
contratação de pessoal qualificado. Não fez referência à 
busca de parceria, como ICT, como estratégia à 
superação do problema. 

7.
 F

in
an

ci
am

en
to

 

1) Não vê obstáculos 
para o financiamento 
de investimentos em 
inovação; 
2) Os investimentos 
em inovação são feitos 
com recursos 
próprios; 
3) Para a implantação 
de um programa de  
Qualidade Total (num 
futuro próximo), 
lançará mão do 

1) Não tem obstáculos 
para o financiamento 
de investimentos em 
inovação; 
2) Vislumbra que terá 
o financiamento como 
obstáculo para 
atividades inovativas  
em caso de optar por 
produtos cujo 
desenvolvimento exija 
maior intensividade 
em conhecimento e, 

1) Há 
disponibilidade de 
financiamento, 
entretanto as 
exigências o 
tornam 
impraticável.  

Fatores 
relacionados à 
deficiência de 
financiamento 
disponível como 
uma barreira 
importante aos 
investimentos em 
inovação. 

19. Empresa α - 1) A partir de sua concepção sobre o 
que é inovação (reposição ou extensão de capital, dada 
na Análise 1), não vê o financiamento como obstáculo. 
2) Como na Análise 4, não referiu as modalidades de 
financiamento público não-reembolsável como 
estratégia de financiamento de atividades inovativas. 
3) Contrariamente à conceituação equivocada de 
inovação (dada na Análise 1), concorda assertivamente 
como o entrevistador quando ele informa o  programa 
de Qualidade Total como sendo uma inovação 
organizacional. 
20. Empresa γ� - 1) Como na Análise 5, não referiu as 
modalidades de financiamento público não-
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Temas 
EMPRESA ALFA 

Indicadores  
temáticos 

EMPRESA GAMA 
Indicadores 
 temáticos 

EMPRESA BETA
Indicadores 
temáticos 

Referencial 
conceitual 

de inovação 
tecnológica

Análise das Respostas 

financiamento 
governamental. 

por extensão, em 
capital. 

reembolsável como estratégia de financiamento de 
atividades inovativas.  
2) Acertadamente, estabelece relação diretamente 
proporcional entre intensividade em conhecimento e 
inovação tecnológica, o que efetivamente demandará 
novas fontes de financiamento. 
21. Empresa β - 1) Como na Análise 6, não referiu as 
modalidades de financiamento público não-
reembolsável como estratégia de financiamento de 
atividades inovativas.  

8.
 A

pr
op

ri
aç

ão
 d

os
 g

an
ho

s c
om

 a
 

in
ov

aç
ão

 

1) Há problemas de 
imitações (numerosos 
casos) de produtos da 
empresa e que 
comprometem a 
apropriação dos 
ganhos; 
 

1) Alto custo e 
excesso de exigências 
do Poder Público para 
registrar um produto 
novo, sem garantia de 
que não será imitado 
pela concorrência; 
2) Tentativa de 
registrar um produto, 
mas esbarrou nas 
exigências da 
ANVISA  

1) Alto custo para  
licenciar um 
produto sem 
garantia de que não 
será imitado pela 
concorrência dada 
a leniência do 
Poder Público em 
combater os que 
fabricam imitações 
 

Fatores 
relacionados à falta 
de proteção das 
inovações da 
empresa em relação 
a imitação dos 
concorrentes. 

22. Empresa α. 1) Não fez referência à falta de 
proteção de inovações, embora alegue problemas com 
imitações de produtos da empresa, que compromete, 
inclusive, a apropriação dos ganhos. Demonstra não 
conhecer as diferenças entre patente, marca e registro, 
por exemplo. 
23. Empresa γ� - 1) e 2) Alega a falta de proteção das 
inovações da empresa, aliado ao alto custo,como 
obstáculo no investimento da produção de novos 
produtos. 

24. Empresa β - Alega alto custo para licenciar um 
produto, sem garantias contra as imitações, como um 
desestímulo à inovação. 
 
 

Quadro 7 - Grelha de Análise 
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4.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

A análise dos dados coletados, considerando o Quadro 6 – Equivalência entre as 

questões do Instrumento de Coleta de Dados (p.63) e os temas da Grelha de Análise (p.72), 

são os seguintes: 

TEMA 1. Significado de Inovação Tecnológica para as Empresas – As duas significações 

sobre inovação tecnológica obtidas são diametralmente opostas entre si. Uma entende que a 

inovação tecnológica em seu sentido amplo, inclusive descendo a níveis de categorização, 

com diferenciação entre inovação de produtos, inovação de processos, inovação 

organizacional e a modalidade de expansão de mercado como inovação. A outra, 

erroneamente, entende a reposição de capital como inovação tecnológica. Mesmo não 

dispondo do significado de inovação tecnológica da terceira empresa, são claras as 

discrepâncias de significados de inovação tecnológica no setor industrial farmacêutico 

paraense. 

TEMA 2. Fontes de Apoio Financeiro à Inovação Tecnológica. Duas empresas revelam 

que lançaram mão de recursos próprios quando implementaram inovação, revelando 

prudência quanto a endividamento e excesso de burocracia como obstáculos à utilização de 

recursos de terceiros (fontes públicas e privadas). Por outro lado, nenhuma empresa citou 

modalidades de financiamento público não-reembolsável à inovação tecnológica, o que pode 

revelar tanto o desconhecimento dessas modalidades, quanto dificuldades em atender as 

exigências mínimas para essa modalidade. 

TEMA 3. Conhecimento das modalidades de apoio governamental à inovação 

tecnológica. Todas as empresas referem ao menos um agente público como operador de apoio 

governamental financeiro à inovação tecnológica, entretanto sempre na modalidade 

reembolsável e sempre relacionado ao apoio financeiro. Nenhuma fez referência a outras 

modalidades de apoio, como o de assistência e consultoria tecnológica, por exemplo. Não 

houve citação de um único programa dessa natureza, ou outras modalidades, como incentivos 

fiscais, por exemplo. 

TEMA 4. Acesso à Informação sobre apoio governamental à inovação tecnológica. 

Apenas uma empresa informou as fontes de informação sobre apoio governamental à 

inovação tecnológica, e essas fontes informadas vão ao encontro do esperado estabelecido no 
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referencial conceitual, excetuando o órgão classista. Consideradas em seu conjunto, as 

respostas dadas a esse tema podem indicar as razões da fraca aderência das respostas 

anteriores ao referencial conceitual. Por outro lado, elas podem indicar que o apoio 

governamental à inovação tecnológica é uma realidade distante do setor farmacêutico 

paraense talvez porque a comunicação sobre esse apoio governamental, tanto dos agentes 

públicos como dos agentes classistas (federação e sindicato), não estejam efetivamente 

chagando aos empresários da indústria farmacêutica.  

TEMA 5. Escassez de experiência. As respostas das três empresas vão ao sentido de que há 

problemas de escassez de experiência e se constituem, sim, em obstáculo à inovação 

tecnológica; e que sua superação envolve consideráveis custos porque há a necessidade de 

contratação de pessoal. Entretanto, apenas uma faz referência ao RH disponibilizado em ICT 

– como as universidades – como estratégia de superação da escassez de experiência, além da 

busca constante por novos conhecimentos na internet e em exposições do setor tecnológico.  

TEMA 6. Problemas de competência. Apenas uma empresa, de forma equivocada, alega 

não ter problemas de competência para inovar porque dispõe de profissionais competentes, 

como engenheiros e arquitetos. Essa alegação pode ser vista como um indicador expressivo 

do hiato existente entre as indústrias do setor farmacêutico paraense e uma visão empresarial 

da necessidade de inovar para sobreviver, tendo por base a informação e o conhecimento.   As 

demais confirmam a falta de competência em função de não terem RH qualificado. 

Entretanto, nenhuma refere busca de parcerias, como as ICTs, à superação desse problema. 

TEMA 7. Financiamento. As dificuldades alegadas pelas empresas se referem, 

essencialmente, às dificuldades em se adaptarem as exigências mínimas à obtenção de 

financiamentos, sejam pelas garantias, sejam pela burocracia. Nenhuma delas fez referências 

às modalidades de financiamento não reembolsável. 

TEMA 8. Apropriação dos ganhos com a inovação. Todas as empresas alegaram que a falta 

de proteção às inovações constituiria uma espécie de desestímulo à inovação porque a 

inovação estaria sempre aliada a custos que, ao fim e ao cabo, podem não compensar os 

investimentos feitos dada as imitações, principalmente de concorrentes que atuam sem 

registros industriais e sem o devido controle dos agentes públicos sanitários. 
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4.4 OUTRAS RELAÇÕES SIGNIFICATIVAS ENCONTRADAS 

 Grosso modo, é perceptível que para as empresas entrevistadas a inovação tecnológica 

está associada tão-somente a conhecimentos científicos e métodos voltados para a 

produção. A abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de matéria-

prima e a adoção de novos métodos e procedimentos gerenciais, por exemplo, não 

foram citados, ao menos diretamente, como inovação tecnológica. 

Não que se esperasse que os entrevistados dominassem a conceituação de 

inovação tecnológica nesse nível de classificação, mas a visão de inovação limitada à 

produção pode vir a repercutir negativamente na empresa, como a perda de 

oportunidades no aprimoramento da produção via inovação organizacional, por 

exemplo. Aliás, a ausência de referências ao SEBRAE nas entrevistas pode ser 

considerada sintomática dessa visão de inovação limitada à produção. 

 É notória a ausência de referências ao apoio governamental à inovação tecnológica na 

modalidade não-reembolsável. 

 As empresas não referem outras modalidades de apoio governamental à inovação 

tecnológica que não o apoio financeiro. 

Embora não tenha relação direta com os objetivos da pesquisa, é inescapável tecer 

considerações sobre alguns fatores apontados pelas empresas como sendo obstáculos à 

inovação.  

Dentre esses fatores o mais citado é a burocracia. As empresas são unânimes em 

apontá-la como obstáculo que permeia todo o processo de implementação de uma inovação: 

da obtenção do financiamento para viabilizar as atividades inovativas à colocação do produto 

no mercado. 

Outro fator, que de certa forma se associa à burocracia, é, nas palavras das empresas, o 

rigorismo de fiscalização dos agentes de controle, como a ANVISA e as Secretarias de Saúde, 

nos âmbitos estadual e municipal. As reclamações vão ao sentido de que elas, como 

microempresas, são submetidas aos mesmos rigores das grandes empresas, inclusive em 

questões tributárias. 

Sobre a utilização da internet como ferramenta na busca de novos conhecimentos em 

inovação tecnológica, se isolada de determinado contexto empresarial particular, soa como 
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superficial e inconsistente. Entretanto, em conversa fora da entrevista, um dos entrevistados 

relatou que a internet é a responsável pelos conhecimentos adquiridos em inovação 

tecnológica, pois que o colocou em contato com instituições e agentes que o fizeram ampliar 

consideravelmente as perspectivas de sua indústria, principalmente no que respeita a 

necessidade de inovar.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA PESQUISA 

A principal motivação para a realização deste estudo foi a constatação da baixa taxa de 

inovação da indústria paraense demonstrada pela PINTEC 2005, mesmo diante de uma 

conjuntura favorável à inovação dada pelo apoio governamental a essa estratégia de 

competitividade, o qual se traduz num gradativo aumento da atenção governamental 

dispensada à região, onde a inovação tecnológica ganha projeção inédita e a indústria 

farmacêutica figura como um dos focos desse apoio. 

As diversas modalidades de apoio governamental à inovação tecnológica elencadas ao 

longo do tópico 3.7 Apoio Governamental à Inovação Tecnológica: uma estratégia de 

competitividade nacional, vis-à-vis às baixas taxas de inovação tecnológica detectadas pela 

PINTEC 2005, demonstram as dificuldades de diversos setores da indústria paraense à 

obtenção de apoio governamental à inovação tecnológica. 

No que se refere à indústria farmacêutica, tomando por referência i) o potencial 

econômico da biodiversidade da região, onde a biodiversidade figura como principal fonte de 

insumos dessa indústria na Região Amazônica - conforme mostrado no tópico 3.6 Indústria 

Farmacêutica e as Potencialidades do Setor Farmacêutico Paraense - e ii) as diferentes 

modalidades de apoio governamental à inovação tecnológica, inclusive uma modalidade 

específica ao setor farmacêutico (o PROFARMA)  – disposto nos tópicos 3.6 E 3.7 

supramencionados, respectivamente - o objetivo deste estudo foi conhecer o nível de 

compreensão do apoio governamental disponível à inovação tecnológica pelo empresariado 

da indústria farmacêutica paraense. Para tal, a pesquisa apoiou-se numa abrangente revisão 

bibliográfica (Capítulo 2) e na utilização de um instrumento de coleta de dados (entrevistas 

semidiretivas, Apêndices H, I e J) aplicado junto aos dirigentes dessas indústrias. 

Os resultados da pesquisa demonstram que a compreensão do empresariado da 

indústria farmacêutica paraense do apoio governamental à inovação tecnológica não se 

coaduna com o volume e a diversidade desse apoio disponibilizado. Tal desproporção é 

evidenciada pelo emblemático desconhecimento por parte desse empresariado das 

modalidades de apoio diferenciadas às próprias MPME’s, tais como as subvenções 
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econômicas não reembolsáveis, ou os serviços tecnológicos direcionados a esse segmento 

empresarial.      

Por outro lado, em análise perspectiva, os resultados da pesquisa indicam, em seu 

conjunto, que o empresariado da indústria farmacêutica paraense não possui uma visão 

sistêmica das iniciativas governamentais de apoio à inovação tecnológica, como também de 

seu próprio papel esperado no arranjo institucional – o sistema nacional (e/ou regional) de 

inovação - que envolve governos, instituições de ciência e tecnologia e empresários e que visa 

melhorar a competitividade das empresas através da inovação tecnológica. 

A constatação desse hiato na visão sistêmica do empresariado em análise - no que se 

refere as iniciativas governamentais de apoio à inovação tecnológica nas empresas - pode ser 

um indicador de certa frustração  no resultado esperado pelas instituições públicas envolvidas 

na promoção e na execução desse apoio, uma vez que o que se busca nos sistemas nacionais 

(e/ou regionais) de inovação é a utilização das diversas modalidades de apoio à inovação 

disponibilizadas, já que esses apoios, no caso de países da categoria do Brasil,  constituem os 

principais instrumentos à inovação como estratégia de competitividade nas empresas, 

conforme prescrevem os teóricos neoschumpeterianos, donde, desses teóricos, se originam os 

modelos à conformação dos sistemas nacional e regional de inovação - tal o brasileiro e o 

paraense – conforme visto no tópico 3.4 Sistema Nacional de Inovação: uma abordagem 

neoschumpeteriana. 

É lícito inferir que a frágil sintonia entre o volume e a diversidade de apoio 

governamental disponibilizado à inovação tecnológica e as concepções e expectativas do 

empresariado em referência sobre essa questão (inovação como estratégia de competitividade) 

vital à atividade industrial - conforme visto no tópico 3.1 Inovação Tecnológica: uma 

abordagem schumpeteriana - pode indicar um expressivo grau de alheamento desse 

empresariado aos ambientes e discussões relativas à inovação em suas diferentes tipologias, 

inclusive nas mais acessíveis. 

Esse alheamento pode estar associado a um amplo leque de causas, as quais podem ir 

da carência de uma cultura empreendedora inovativa no segmento empresarial em análise, a 

uma provável fragilidade na implementação da política de inovação tecnológica 

governamental, sem olvidar de uma possível lacuna de articulação da entidade classista 

representativa desse empresariado (federação e/ou sindicato) para ações conjuntas, tanto na 

captação de recursos, como na utilização das outras modalidades de apoio governamental 

disponibilizadas à inovação tecnológica. 
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 Conhecer as representações desse setor empresarial industrial sobre o apoio 

governamental à inovação tecnológica, bem como suas opiniões sobre os obstáculos 

encontrados para inovar, em sua dimensão idiossincrática, tem algumas implicações de caráter 

relevante porque eminentemente pragmáticos, principalmente para o Poder Público, que 

poderá, a partir dessas representações, aprimorar sua comunicação com o setor empresarial 

industrial em análise com vistas à elaboração de políticas e incentivos à inovação tecnológica 

de maior efetividade. 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 A exploração das potencialidades da biodiversidade da Amazônia em bases 

sustentáveis parece ter entrado em definitivo na agenda governamental (seja a federal ou as 

estaduais). Nesse novo modelo, a exploração dos recursos naturais requererá significativos 

investimentos governamentais em inovação tecnológica que, na maioria das vezes, dever-se-á 

dar diretamente nas empresas. 

 Os cenários vislumbrados à entrada nesse novo patamar de exploração econômica dos 

recursos da região são altamente promissores por duas razões essenciais. Primeiro que só a 

inovação tecnológica garante a exploração das potencialidades da região de forma sustentável, 

como informam os agentes e planos governamentais (ver citação BRASIL, 2007; p.50); 

segundo que o fundo decorrente do Pré-Sal38 aponta pra um futuro promissor quanto ao papel 

da inovação tecnológica nas empresas (MOTA, 2010), uma vez que o marco regulatório da 

exploração do Pré-Sal consolidou e expandiu recursos para áreas prioritárias do país, como 

educação, saúde, infraestrutura, proteção ao meio ambiente, cultura, inovação tecnológica e 

científica. 

 A partir desse cenário, em que amplas oportunidades são vislumbradas à adoção de 

uma cultura de inovação no meio empresarial da região, urge aprimorar as políticas públicas 

para inovação tecnológica nas MPME’s com vistas a melhorar a efetividade dessas políticas. 

                                                 
38 A camada pré-sal é um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, localizado na região litorânea entre 
os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, em uma área de aproximadamente 800 quilômetros, englobando as 
bacias do Espírito Santos, Santos e Campos. Estas reservas estão localizadas abaixo da camada de sal que pode 
ter cerca de dois quilômetros de espessura. Os benefícios para o país são visíveis. Estimativas apontam que a 
camada, no total, pode abrigar algo próximo de 100 bilhões de barris de óleo equivalente em reservas, o que 
colocaria o Brasil entre os dez maiores produtores do mundo. Atualmente o país ocupa o 24º lugar neste ranking. 
A exploração destas reservas representaria um crescimento dos atuais 14,4 bilhões de barris de óleo equivalente 
para algo entre 70 bilhões e 107 bilhões. (N.A). 
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 Tais iniciativas requerem estudos que façam levantamentos precisos tanto do estado da 

arte da infraestrutura dessas empresas à inovação - principalmente nos setores produtivos com 

potencialidades dadas pela biodiversidade da Amazônia - como da expectativa do 

empresariado desses setores em relação ao elenco de modalidades de apoio governamental 

preferenciais às MPME’s. Esses aprimoramentos certamente permitirão maior eficiência no 

aproveitamento das oportunidades que a conjuntura atual possibilita ao surgimento e 

sedimentação de uma cultura empresarial de inovação na região, com ganhos em 

competitividade. 
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APÊNDICE A – Indústrias farmacêuticas incluídas na 11ª edição do Cadastro Industrial 
do Pará, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), para o 
biênio 2005/2006. 
 
BEM ME QUER LTDA 
CNPJ :00.538.450/0001-32 
Inscrição estadual :15.184.244-2 
TV Padre Eutiquio 2631,Batista campos. 
66.033-.Belém 
Telefone: 91 272 -4320 
FAX:91 272-4320  
Produto: Fralda descartável 
 
BIBIZAS ABSORVENTES 
CNPJ: 83.536.444/01-91 
Inscrição estadual:15.171.318-9 
Tv Carajás, 1.736, Cidade Nova. 
68.500-000.Marabá  
Produto: absorventes 
 
COSFARMA 
CNPJ: 84.470.889/0001-60 
Inscrição estadual; 15.111.39-4 
Tv.  Lomas Valentina, 843, Pedreira. 
66.080-320.Belém  
Telefone: 91 246-2600 
Fax: 91 246-7934 
Produto: (não informado no Cadastro Industrial do Pará) 
 
DROGA  ARTE 
CNPJ:04.537.729/0001-70 
Inscrição estadual: 15.103.720-5 
Rua Dr Moraes, 12, Nazaré .  
66.035-080. Belém 
Telefone: 91 224-7143 
FAX; 91 223-3898 
Produto: creme hidroquinoma, ácido glicólico, 
Cápsula ginko biloba 
 
EMURA 
 CNPJ: 04.939.070-0001-60 
Incrição estadual: 15.001.025-7 
Av Alm Barroso, 10, São Brás. 
66.090-0. Belém 
Telefone: 91 226-2802 
Produto: Medicamentos veterinários 
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ERVAS E RAÍZES 
CNPJ: 02.070405/0001-87 
Inscrição estadual: 15.194.253-6 
Rua Gaspar Viana, 196-B, Centro. 
66.010-60. Belém 
Telefone: 91 222-702 
Produto: Produtos naturais  
 
ERVATIVA 
CNPJ:04.484.97/0001-76 
Inscrição estadual: 15.220.707-4 
Rua Augusto  Correa, 01 M od. 7/8 PIEBT-UFPA, Guamá. 
66.075-9000. Belém 
Telefone: 91 5 249-9520 
FAX: 91 249-9520 
e-mail: ervativaltda@bol.com .br 
Home Page: www.ervativa .com br 
Produto:Extratos de açaí, guaraná etc 
 
FARIFARMA  
CNPJ:16.564.602/0001-35 
Inscrição estadual:15.519.294-3 
Av Mendonça Furtado, 2.697 B, Fátima. 
68.100-000. Santarém 
 Telefone: 93 522-2896  
Produto:Fabricação de Produtos farmacêuticos  
 
FARMÁCIA ARTESANAL 
CNPJ; 34.686.568/0001-20 
Incriçoes estadual : 15.144.143-0 
Rua Antonio Barreto,815, Umarizal. 
66.055-050. Belém 
Telefone;91 241-5079 
 FAX: 91 241-5079 
e-mael; artesanal2interonect.com.br     
Produto:Medicamentos 
 
FITOBEL 
CNPJ:83.354.381/0001-34 
Inscrição estadual: 15.203.518-4 
Av Sucuripa, S/N Est. Maracateua, Icoaraci . 
66.055-50. Belém 
Telefone: 91 247-0458 
Produto:Fabricação de produtos farmacêuticos para uso humano 
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FLORA NATURAL 
CNPJ: 63.847.156/0001-22 
Industria estadual: 15.261.667-5 
Folha11 Quadra 17 lote 30, S/N, Nova Marabá 
Telefone:94 321.5226 
Produto: Remédio natural 
 
FLORAMAZOM 
CNPJ;63.826.069/0001-99 
Inscrição estadual: 15.159.343-4 
Tv Santos Dumont, 30, Val-de-cans . 
66.123-270.Belém 
Telefone: 91 244-3628 
e-mail: floramazon@uol.com.br 
Produto: Cápsulas de copaíba, pomada de arnica 
 
HEMEOFARMA 
CNPJ: 02.510.383/0001-73 
Inscrição estadual : 15.198.996-6 
Conj. Cidade Nova 6 WE 64 SN 24 Box 3, 
 301, Coqueiro. 
67.13-000.Ananindeua  
 Telefone: 91 263-6392 
Produto: Pós-medicinais, embalagens 
 
JPROFAMA  
CNPJ:34.602.151/0001-31 
Inscrição estadual: Não informado 
Rodovia Transcoqueiro 185, Coqueiro 
67.110-00.Ananindeua 
Telefone: 91 243-0714 
Produto: Medicamentos 
 
LABFAM 
CNPJ:34.910.635/0001-20 
Inscrição estadual: 15.157.171-6 
Rod A Montenegro- Parque Res Benjamim 
Sodré, Rua Jandaia, 27, Tapanã. 
67.635-410.Ananindeua 
Telefone: 91 248-2110 
FAX:91 223-6291 
Produto:fabricação de produtos farmacêuticos para uso humano 
 
LABORATÓRIO SÃO LUCAS 
CNPJ: 04.895.538/0001-62 
Inscrição estadual: 15.000.052-0 
Tv Padre P rudêncio, 262, Centro. 
66.019-080. Belém 
Telefone: 91 222-4742 
FAX:91 222-9750 

mailto:floramazon@uol.com.br
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Produto: Fabricação de medicamentos naturais 
 
INDUSTRI FARMÁCEUTICA FIALHO 
CNPJ:04.943.023/0001-90 
Rua Castelo Branco ,522, Tapanã, 
66.825-070.Belém 
Telefone: 91 244-5388 
Produto: Fabricação de Produtos Farmacêuticos para uso humano 
 
PLANTA CURA 
CNPJ:02.746.541/0001-99 
Incrição estadual: 15.202.537-5 
Conj. Cidade Nova 7 WE 68, C-541, Coqueiro. 
67.140-100.Ananindeua 
Telefone: 91 263-4666 
FAX:91 263-3463 
e-mail: Plantacura@uol.com.br 
Produto:Manipulação de ervas 
 
TAKEDA 
CNPJ:34.673.996/0001-18 
Inscrição estadual: 15.143.347-0 
Av Pedro Miranda,766 Pedreira. 
66.085.000. Belém 
Telefone: 91 244-2533 
Produtos: Medicamentos 
 

mailto:Plantacura@uol.com.br
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APÊNDICE B - Indústrias farmacêuticas paraenses produtoras de medicamentos para 
uso humano e com CNPJ regularizado 
 

Título do 
Estabelecimento EMPRESA ALFA 

Nome Empresarial XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Atividade 
Econ.Principal Fabricação de Medicamentos Alopáticos para Uso Humano 

Atividade Econ. 
Secundária Fabricação me Medicamentos Fitoterápicos Para Uso Humano 

Situação Cadastral Ativa 
CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Fone: (91)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Endereço/Fone/@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Título do 
Estabelecimento EMPRESA GAMA 

Nome Empresarial XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Atividade 
Econ.Principal Fabricação de Medicamentos Alopáticos para uso Humano 

Atividade Econ. 
Secundária 

Comércio Atacadista de: produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;  
higiene pessoal; medicamentos e drogas de uso humano.  
Fabricação de: sabões e detergentes sintéticos; cosméticos; produtos de perfumaria, 
higiene pessoal e medicamentos fitoterápicos para uso humano 

Situação Cadastral Ativa 
CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Fone: (91)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Endereço/Fone/@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Título do 
Estabelecimento EMPRESA BETA 

Nome Empresarial XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Atividade 
Econ.Principal Fabricação de Medicamentos Alopáticos para Uso Humano 

Atividade Econ. 
Secundária Fabricação de Medicamentos Fitoterápicos para Uso Humano 

Situação Cadastral Ativa 
CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Fone: (91)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Endereço/Fone/@  

 
 

Título do 
Estabelecimento FLORA NATURAL 

Nome Empresarial J Furtado Me 
Atividade 
Econ.Principal Fabricação De Medicamentos Alopáticos Para Uso Humano 

Atividade Econ. 
Secundária Fabricação De Medicamentos Fitoterápicos Para Uso Humano 

Situação Cadastral Ativa 
CNPJ 63.847.156/0001-22 
Fone: (91)  15.261.667-5 
Endereço/Fone/@ Folha11 Quadra 17 Lote 30, S/N, Nova Marabá – Marabá. Fone: (94)32015226 
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APÊNDICE C – Procedimentos da coleta de dados 
 
 

A coleta de dados obedeceu ao seguinte roteiro:  

1 - O primeiro contato do pesquisador com os três entrevistados39 objetivou, além de marcar a 

data da entrevista, apresentar a pesquisa aos entrevistados. Essa apresentação versou, de 

forma concisa, sobre o programa de pós-graduação que a originou, passando pelo seu título, 

pela explicação de seus objetivos, pela forma de como a entrevista seria conduzida e finalizou 

com uma demonstração da importância da opinião do entrevistado para o setor industrial 

analisado. 

 Esse primeiro contato com os entrevistados, que se deu via telefônica, em dias 

distintos, nos meses de janeiro e fevereiro do ano corrente.  

As datas e os horários das entrevistas foram os seguintes: 

Empresa Alfa: dia 9/01/2010, às 9h00 

Empresa Gama: dia 15/02/2010, às 9h00 

Empresa Beta: dia 13/01/2010, às 15h00 

2 – No dia da entrevista, antes de iniciá-la, foi lido o texto constante no APÊNDICE C 

(página 78). 

3 - Em seguida, foram entregues aos respectivos entrevistados os textos com as definições de 

inovação de produto e de inovação de processo, constante no APÊNDICE E (páginas 80 e 

81), conforme previamente estabelecido no contato telefônico.  

Tal procedimento visou estabelecer uma espécie de ‘nivelamento’ de concepção para 

essas definições entre os entrevistados, em consonância com o significado que esses termos 

assumem na pesquisa. 

4 – Iniciou-se a entrevista, com sua gravação em um aparelho do tipo MP3 Player. 

5 - Imediatamente após o término da entrevista, entregou-se aos entrevistados o questionário 

“Perfil da Empresa” constante no APÊNCICE F (página 82), para ser entregue preenchido ao 

pesquisador em data futura. 

6 – Ao término de cada entrevista, procedeu-se às respectivas transcrições.  

                                                 
39 Os três entrevistados são os respectivos proprietários das empresas, as quais terão as seguintes designações: 
Empresa Alfa, Empresa Gama e Empresa Beta. 
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APÊNDICE D – Apresentação lida e entregue ao entrevistado ao iniciar a entrevista 

 

“As perguntas que serão apresentadas constituem um instrumento de coleta de dados 

da pesquisa intitulada Apoio Governamental à Inovação Tecnológica: perspectiva da 

indústria farmacêutica paraense. Tal pesquisa integra o  curso de Mestrado em 

Administração - do Programa de Pós-Graduação em Administração, com área de 

concentração em Política Pública e Governança, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – e objetiva conhecer a compreensão do apoio governamental à inovação tecnológica 

pelo empresariado da indústria farmacêutica paraense. 

Pretende-se, com a referida pesquisa, ampliar o conhecimento teórico sobre o setor 

farmacêutico, fato esse que tem potencial para aperfeiçoar a política governamental de 

inovação tecnológica para o setor.  

Ressalta-se que a pesquisa não fará referência que identifique pessoas e/ou indústrias. 

Pesquisador/aluno: Gabriel Antônio Ribeiro de Oliveira 
Orientador: Antônio Sergio Fernandes de Araújo, Dr”. 
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APÊNDICE E – Instrumento de coleta de dados 

Nome da Empresa:_______________________________Data da entrevista:__/__/____ 

Nome do entrevistado: ____________________________________________________ 
Cargo:__________________  Tel:___________   e-mail:________________________ 

 

PERGUNTAS 

1 – Os especialistas dividem a inovação tecnológica em dois grupos: a inovação de produto e 

a inovação de processo. Em que ano se deu e qual foi a última inovação de sua empresa? 

2 – Caso a inovação tecnológica tenha ocorrido, a empresa contou com apoio financeiro de 

alguma instituição pública ou privada para a realização dessa inovação? 

3 – Conhece algum apoio governamental à inovação tecnológica? Caso afirmativo, qual 

(quais) é (são) esse(s) apoio(s)? 

4 – Caso conheça algum (alguns) apoio(s), de que forma tomou conhecimento dele(s)?  

5 – Estudos recentes indicam os fatores abaixo como sendo obstáculos à inovação 

tecnológica. Qual sua opinião sobre cada um deles, considerando o caso específico de sua 

indústria? 

• Escassez de experiência 
• Problemas de competência 
• Financiamento 
• Apropriação dos ganhos com a inovação 
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APÊNDICE F – Definição de inovação de produto e definição de inovação de processo 

lidas e explicadas ao entrevistado para “nivelá-lo” à compreensão desses conceitos 

subentendidos nas perguntas da entrevista 

 

A) INOVAÇÃO DE PRODUTO 

As inovações de produto compreendem produtos tecnologicamente novos e produtos 

tecnologicamente aperfeiçoados. 

Produto tecnologicamente novo (bem ou serviço) é um produto cujas características 

fundamentais (especificações técnicas, matérias-primas, componentes, software incorporado, 

user friendliness, funções ou usos pretendidos) diferem significativamente de todos os 

produtos previamente produzidos pela empresa. 

Significativo aperfeiçoamento tecnológico de produto (bem ou serviço) refere-se a um 

produto previamente existente, cujo desempenho foi substancialmente incrementado ou 

aperfeiçoado, através de mudanças nas matérias primas, componentes ou em outras 

características que melhoram sua performance. 

Um produto simples pode ser aperfeiçoado (no sentido de obter um melhor 

desempenho ou um menor custo) através da utilização de matérias-primas ou componentes de 

maior rendimento. Um produto complexo, com vários componentes ou subsistemas 

integrados, pode ser aperfeiçoado via mudanças parciais em um dos componentes ou 

subsistemas. 

Um serviço também pode ser substancialmente aperfeiçoado por meio da adição de 

nova função ou de mudanças nas características de como ele é oferecido, que resultem em 

maior eficiência, rapidez de entrega ou facilidade de uso do produto, por exemplo. 
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B) INOVAÇÃO DE PROCESSO 

Inovação tecnológica de processo refere-se à implementação de um novo ou 

substancialmente aperfeiçoado método de produção ou de entrega de produtos. 

Uma inovação tecnológica de processo pode ter por objetivo produzir ou entregar 

produtos novos ou substancialmente melhorados, os quais não podem ser produzidos ou 

distribuídos através de métodos convencionais já utilizados pela empresa, ou pode visar ao 

aumento da eficiência produtiva ou da entrega de produtos existentes. Seu resultado, portanto, 

deve ser significativo em termos da elevação do nível de produção, do aumento da qualidade 

dos bens ou serviços ou da diminuição dos custos unitários de produção e entrega. 

Métodos de entrega novos ou significativamente aperfeiçoados dizem respeito à 

mudanças na forma de preservar e acondicionar produtos, como também à mudanças na 

logística da empresa, que engloba equipamentos, software e técnicas de suprimento de 

insumos, estocagem e venda de bens ou serviços. 

Métodos de produção novos ou significativamente aperfeiçoados, na indústria, 

envolvem mudanças nas máquinas, equipamentos, software ou nos procedimentos de 

organização do processo de produção (desde que acompanhados de mudanças no processo 

técnico de transformação do produto). 

Nos serviços, novos ou significativamente aperfeiçoados métodos de produção 

envolvem mudanças nos equipamentos ou software utilizados, como também nos 

procedimentos ou técnicas que são empregados para criação e fornecimento dos serviços. 
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APÊNDICE G – Formulário para captar o perfil da empresa 

 

Identificação da Empresa 
 
 
 
Razão Social 
 
 
 
Endereço 
 
 
 
Município de Localização 
 
 
 
Tamanho 
(    ) Micro (    ) Pequena (    ) Média (    ) Grande 
Até 19 funcionários 20 a 99 funcionários 100 a 499 funcionários  500 ou + funcionários 
    
Ano de Início de Operação da Empresa 
 
 
Principais Atividades (classificação CNAE): 
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APÊNDICE H - Transcrições da entrevista da Empresa Alfa 
 
PERGUNTA 1. Os especialistas dividem a inovação tecnológica em dois grupos: a 
inovação de produto e a inovação de processo na produção. Em que ano se deu e qual 
foi a última inovação da empresa? 
RESPOSTA 1. Agora, em 2009, eu implantei alguns sistemas, comprei alguns 
computadores e aperfeiçoei um pouco as minhas máquinas. 
 
PERGUNTA 2. Caso a inovação tenha ocorrido, a empresa contou com o apoio de 
alguma instituição pública ou privada para a realização da inovação? 
RESPOSTA 2. Não, nossa empresa não contou com apoio de outras instituições para 
promover essa inovação. 
 
PERGUNTA 3. Conhece algum apoio governamental à inovação tecnológica? Caso 
afirmativo, qual/quais é/são esse(s) apoio(s)? 
RESPOSTA 3. Nenhum. Não tenho incentivo de nada. É impressionante...o nosso 
governo se omite. 
 
PERGUNTA 4. Caso conheça algum apoio, de que forma tomou conhecimento dele? 
RESPOSTA 4. Não conheço nenhum apoio. 
 
PERGUNTA 5. Estudos recentes indicam os fatores abaixo como sendo obstáculos à 
inovação tecnológica. Qual sua opinião sobre cada um deles, considerando o caso 
específico de sua indústria? 
 
A) Escassez de experiência 
RESPOSTA 5A. Eu acho que está faltando no nosso estado condições necessárias para 
que...porque o que eu entendo aqui como escassez de experiência são pessoas que não 
têm conhecimento e experiência no processo de inovação, não é isso? Então eu acho 
que falta um pouco mais um pouco de incentivo do governo pra dar (condições), para 
as indústrias, para as empresas...tenham conhecimento do que o governo pode 
proporcionar de benfeitorias, de melhoras no próprio estabelecimento. Então, há uma 
escassez muito grande de experiência. 
PERGUNTA 5A1. No caso específico de sua empresa, ela sofre com essa falta de 
experiência? 
RESPOSTA 5A1.  Com certeza. Mas nós temos profissionais competentes, aqui. Mas 
em relação ao apoio governamental eu acho que falta um pouco de apoio em cima das 
indústrias daqui da Região Norte. Tá muito escasso aqui. Não se pode falar mais nada 
pra cá: é só sudeste, sul e sudeste, acabou... 
 
B) Problemas de competência 
RESPOSTA 5B. Eu acho que também...problemas de competência...Não, nós não 
temos problemas de competência...o nosso problemas hoje em dia é...documentação. É 
só isso o nosso problema hoje em dia...Fora isso, nós não temos. Nós temos arquitetos, 
engenheiros...que têm que melhorar cada vez mais nossa indústria, mas o problema é 
burocrático. Em vez de eles conseguirem fazer os processos mais rápidos, liberar mais 
rápido pra gente conseguir fazer benfeitoria, melhorias na produção final, de impacto. 
São seis anos que eu venho dentro de uma ANVISA, de uma Secretaria de Saúde 
tentando liberar meu projeto pra renovação consegui esse ano, há uns dois meses atrás. 
Então, nesse problema de competência, a nossa empresa não tem problema. Nós temos 
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pessoas qualificadas trabalhando com a gente. Só a parte burocrática das autoridades 
para a liberação dos projetos. 
 
C) Financiamento 
RESPOSTA 5C. Não, graças a Deus não temos nenhum problema de financiamento, 
como barreira pra tecnologia, não. Eu, até por que...é...eu sou um cara muito 
controlado. Então, eu não solicito financiamento. Eu gosto de fazer com recursos 
próprios. É. Quanto menos eu ficar endividado, melhor pra mim. 
PERGUNTA 5C1. Já houve alguma experiência de captar do Governo Federal, 
estadual, nesses programas para a inovação tecnológica... 
RESPOSTA 5C1. Já, já, já fiquei endividado... (nesses programas para a inovação) e 
consegui saldar tudinho, graças a Deus, mais aí, hoje em dia, eu prefiro com recursos 
próprios. Logicamente que eu vou precisar agora do governo Federal, eu vou precisar 
fazer um empréstimo pra reformar o prédio. Vou precisar. Vou entrar no FNO do 
BASA, que eu acho que é um dos melhores financiamentos daqui da região. 
PERGUNTA 5C2. Essa expansão do prédio tem alguma relação com a inovação 
tecnológica? 
RESPOSTA 5C2. Tem! Eu quero implantar a qualidade total dentro do prédio, se Deus 
quiser! 
PERGUNTA 6C3. Seria uma inovação tecnológica na área da gestão... 
RESPOSTA 6C3. Sim, e qualificação de profissionais também da área.  
 
D) Apropriação dos ganhos com a inovação 
 
RESPOSTA 5D. Nós temos muitos problemas aqui, principalmente na área de 
falsificação. Bastante, mesmo. Nós temos várias denúncias, no estado, que existe 
falsificadores de produtos nossos. Inclusive já fui até parar na delegacia com um 
produto nosso. Chegou lá, não era nosso. Era falsificado. 
Então, a parte de apropriação de ganhos com a inovação com certeza que nós temos 
muito aqui. 
PERGUNTA 5D1. E a empresa, aqui, ela tem alguma marca, desenho industrial, 
patente...? 
RESPOSTA 5D1. Temos algumas patentes, não todas porque para patentear um 
produto demanda dinheiro, e não é barato, e eu faço por mês. Todo mês eu vou 
patenteando um produto, e tudo mais. Nós temos algumas patentes, sim. 
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APÊNDICE I - Transcrições da entrevista da Empresa Gama 
PERGUNTA 1. Os especialistas dividem a inovação tecnológica em dois grupos: a 
inovação de Produto e a inovação de processo na produção. Em que ano se deu e qual 
foi a última inovação da empresa? 
RESPOSTA 1. Eu vou contar a história do início. Desde o início foi um processo 
simples... Começou com aqueles vidrinhos...era bem pouco, a gente estava entrando no 
mercado. Aí, aos poucos, agente comprou equipamento, máquina benzai, sempre assim 
(minimizando)... não em grande cadeia de produção. E foi no decorrer dos anos várias 
fórmulas farmacêuticas, que são líquidas, pastosas, cápsulas...e conforme isso a gente 
ficou adquirindo novos equipamentos, mas sempre num ambiente semi profissional, 
fora da grande cadeia de produção porque o mercado não exige...E as últimas 
aquisições foram agora, final de...por força dessa reforma, obrigação que a gente está 
tendo agora para conseguir as boas práticas agente adquiriu novos equipamentos . Mas 
sempre máquina... é...por exemplo, agora que nós estamos...ainda não chegou...é um 
tanque misturador para o xarope, que é...antigamente fazia numa panela...queimar 
açúcar a 180 (graus Celsius) para fazer xarope, agora já vem um tanque aquecedor que 
vai, de uma vez, produzir e também dar o endurecimento...para evitar o manuseio de 
contaminação pelas mãos. A mais recente é essa, o misturador-aquecedor, que foi 
encomendado agora em novembro e que vai ser entregue esses dias agora. 
PERGUNTA 1.1. Então, essa foi a inovação tecnológica implementada pela 
Floramazon nos últimos anos? 
RESPOSTA 1.1. Isso, o tacho aquecedor pra melhorar a produção, e a higienização, 
também. 
 
PERGUNTA 2. Caso a inovação tenha ocorrido, a empresa contou com o apoio de 
alguma instituição pública ou privada para a realização da inovação? 
 
RESPOSTA 2. Não. A gente não corre risco. A gente não usa esses recursos porque, 
primeiro, esse recurso é dinheiro. Aliás, agente sempre teve essa possibilidade de não 
fazer empréstimo por juros muito alto e não quero me comprometer. Se disserem, 
assim, pra você investir e gastar e gastar...mas eu tenho medo de sujar meu nome 
e...essa é uma das razões para a gente...quanto eu tentei emprestar, há alguns anos atrás, 
aí surgiu uma burocracia, uma burocracia...que tem que ter documento, tem que ter 
coisa e tal..., o capital que vai emprestar tem que ter outras garantias. Naquele tempo. 
Parece que melhorou um pouquinho, tem mais fiador do governo...Essa é uma das 
razões para a gente não usar os recursos públicos ou privados. 
 
PERGUNTA 2.1 Então essa inovação que está “se dando”, ocorrendo em sua empresa 
ela se deu não com apoio de instituição pública ou privada, mas com recursos próprios? 
RESPOSTA 2.1 Com recursos próprios. 
 
PERGUNTA 3. Conhece algum apoio governamental à inovação tecnológica? Caso 
afirmativo, qual/quais é/são esse(s) apoio(s)? 
RESPOSTA 3. Sim, tenho conhecimento. Banco do Brasil... É mais recurso financeiro, 
do BNDES. Agora, parece que eles estão abrindo mais a mão. Eu fui conversar com 
uns e outros, numa exposição, no BNDES, parece que eles estão mais abertos ao 
diálogo para...exigindo menos garantias para solicitar. Agora, o nome dos programas 
eu não sei, mas sei que existem...do Banco do Brasil...são programas de incentivo...do 
BNDES...O nome dos programas eu não sei...só que eu nunca cheguei a finalizar. Eu 
fui conversar com eles para ver se tinha possibilidade, mas eu não fechei nenhum 
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negócio. 
PERGUNTA 3.1. Então o senhor percebe que do primeiro momento - quando o senhor 
buscou financiamento - para o momento atual há uma diferença em termos de 
exigência: são menores, está mais fácil? 
RESPOSTA 3.1. Parece. Pelo que estou escutando, pelo que estou ouvindo, é tudo 
“bonito”, está muito mais fácil. 
 
PERGUNTA 4. Caso conheça algum apoio, de que forma tomou conhecimento dele? 
RESPOSTA 4. Mais por internet... Eu gosto de visitar a Feira de Embalagens, em São 
Paulo, que é pra atualizar os equipamentos e lá sempre tem stand do BNDES, do Banco 
do Brasil... e sempre encosto lá para bater um papo... 
 
PERGUNTA 5. Estudos recentes indicam os fatores abaixo como sendo obstáculos à 
inovação tecnológica. Qual sua opinião sobre cada um deles, considerando o caso 
específico de sua indústria? 
 
A) Escassez de experiência 
RESPOSTA 5A. A gente tem que procurar esse conhecimento. Não cai, não vem, 
assim, para a gente. Aí, tem que ficar atento. Às vezes, descubro as novas tecnologias 
na internet, às vezes nas exposições... É mais por aí. E, os mercados, a gente participar 
de Feiras...mais, aí, são investimentos muito pesados para participar de uma feira para 
conhecer o mercado... Escassez de experiência... praticamente a gente não tem 
experiência...A gente adquire... as vendas... nosso clientes não ficam aumentando. De 
vez em quando tem um que liga e se interessa por alguns produtos e diz: 
- Você tem esse produto? 
- Não. 
Então já fecha o mercado... A experiência, ela se adquire eu acho que é maias através 
das exposições e tudo mais. Eu pensei em lançar em 2007 uma nova empresa. Aí, 
participei da Feira, tudinho. A primeira coisa, que era guaraná em cápsulas, que era pra 
mim uma inovação, porque era mais fácil que misturar o guaraná na água – os 
caminhoneiros querem, toma uma cápsula...é muito mais fácil – aí, eu investi numa 
feira, a Natural Tech., em São Paulo. A primeira coisa que eles disseram ao chegar foi 
que a ANVISA nunca vai aceitar porque o guaraná é considerado como remédio, 
porque eu coloquei a empresa como fabricante de alimento.   
 
B) Problemas de competência 
RESPOSTA 5B. Tem. Pela legislação, o mínimo de grau de dedicação deve ser, no 
mínimo, o segundo grau do técnico de farmácia. Que eu saiba, não há curso apropriado 
para isso no Pará. Certa vez, o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Pará, há uns 
dez anos atrás, um curso específico para formar pessoal qualificado. Mas, ficou, assim, 
um curso de seis meses... ficou um curso assim... para o pessoal ter, assim, um diploma 
para apresentar... E ter uma pessoa que tenha competência, no meu ponto de vista, é um 
pouco perigoso... porque eles vêem como funciona, tudinho; eu pagarei bem... depois 
eles vão e traem a empresa. Eu prefiro empregar pessoal com pouca qualificação, mas 
honesta. Esse é o meu ponto de vista. Então, pra mim, não há um problema de 
competência. Se eu quero criar, eu tenho uma idéia, aí eu vou tentar desenvolver, aí eu 
chamo ou um, ou outro, assim, para não mostrar que eu estou fazendo um novo 
produto. Aí, eu procuro professores de universidade, de S. Paulo, que podem me 
ajudar, caso eu precise. Mas eu não quero empregar gente muito competente porque, 
primeiro que é muito dinheiro, e depois que ainda rouba e ... 
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C) Financiamento 
RESPOSTA 5C. No meu caso, financiamento não é um problema. Agora, se eu quiser 
um produto muito elaborado, que exija muitos anos de pesquisa aí começa a ser um 
problema o financiamento. Mas, no momento atual, não é um problema. 
 
D) Apropriação dos ganhos com a inovação 
RESPOSTA 5D. Isso é um problema. Já tentei... Se eu pedir informações para uma 
firma que registra patente... Você entrega para eles a fórmula que você quer fazer um 
novo produto. Quem garante que... Conforme a corrupção que se tem nesse país 
(porque é um negócio que tem)... Aí você cria um produto, que fica local, aqui mesmo, 
as pessoas se dão bem... e ficasse assim. Agora, registrar um produto é um dinheirão... 
Taí,  um problema do financiamento. É muito dinheiro. E sempre o fato – você tem que 
botar na sua pesquisa aí - das exigências do Ministério da Saúde para a fabricação de 
medicamentos, por que essa é a maior das maiores barreiras para criar, para inventar 
um novo produto.  Você tem um óleo de copaíba, um produto que aqui, em Belém, no 
Norte em geral, todo mundo tem em casa: faz óleo, passa no ferimento... Eles tomam 
para tudo. Não consegue registrar esse produto. Então, o que adianta fazer... Não 
adianta fazer propaganda. Não pode fazer propaganda... Não pode fazer isso, não pode 
fazer aquilo...Você sabe que tem mercado e você não pode utilizar. É essa que é a 
maior barreira para a inovação tecnológica. Se eu descubro uma planta e eu me dou 
bem com essa planta, vai registrar e isso e tem financiamento. E você não sabe o 
resultado disso, se é aceito, se não é aceito. Ali, naquele momento, você fica no 
mercado local... só problema de venda... vai divulgar o produto, mas não vai poder 
comercializar legalmente. Produzir e negociar na legalidade: esse é um negócio muito 
difícil! Já tentamos registrar um produto... Pra você registrar, você precisa homologar 
frente à ANVISA. Mas para isso você tem que ter as boas práticas de fabricação, que é 
um pacotão de coisas pra respeitar e, com como eu falei, é o mesmo para os grandões e 
para os pequeninos. É uma coisa inviável. Aí, eu forçava meu farmacêutico... Aí, eu 
dizia vamos tentar, vamos chamar ele (a ANVISA) eles aqui para a vistoria... Aí, ele 
dizia que não, que não vai passar... Vamos tentar que eles não podem fecha a gente... 
Aí, eles chegaram de surpresa aqui e fecharam porque uma pessoa derrubou a gente, foi 
comprar um vidrinho numa farmácia e mandou pra ANVISA, uma denúncia, aí eles 
vieram e fecharam a gente. Porque é... vou falar também, qui, em Belém do Pará, tem 
muitas empresas - alguns apresentam CNPJ mais ou menos – mas muitas dessas 
empresas não são cadastradas na ANVISA, então elas fazem a cápsula de copaíba... 
eles fazem essas cápsulas em fundo de quintão e vão vender nas farmácias, sem 
imposto, sem... e a ANVISA... Eu tinha um bocado desses produtos falsificados porque 
eles não são registrados. Então, para a ANVISA eles não existem, então eles não são 
punidos, inventam um qualquer e pegam o mercado. 
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APÊNDICE J - Transcrições da entrevista da Empresa Beta 
PERGUNTA 1. Os especialistas dividem a inovação tecnológica em dois grupos: a 
inovação de produto e a inovação de processo na produção. Em que ano se deu e qual 
foi a última inovação da empresa? 
RESPOSTA 1. Não. Até onde eu sei, não tem nenhuma com apoio de instituição. 
PERGUNTA 1.1 Estou me referindo à sua indústria. Vou me referir sempre à sua 
indústria. 
RESPOSTA 1.1 Nem na minha indústria, nem nas outras. Até porque a gente vai 
buscar tudo lá fora, aqui não tem cara que conheça isso. Aliás, eu só precisei uma vez. 
Quando precisei, me mandaram um doutor professor não sei das quantas e não resolveu 
porra nenhuma porque ele não sabia resolver. A única vez que eu precisei – eu 
pagando, aí eu mandei e perdi tempo com isso: dois meses... O Dr. “Kikito”, lá, não 
sabia porra nenhuma. Terminou não fazendo nada; tive que mandar fazer fora.  
 
PERGUNTA 2. Caso a inovação tenha ocorrido, a empresa contou com o apoio de 
alguma instituição pública ou privada para a realização da inovação? 
RESPOSTA 2. Nenhum. Não existe. Eu falo porque conheço. As várias que estão aí 
não têm apoio de governo e são registradas. Tudo aqui, no Pará, é coisa de satanás. O 
apoio do governo é tomar imposto. Ele dá apoio ao fiscal, pra ir lá te fuder. 
 
PERGUNTA 3. Conhece algum apoio governamental à inovação tecnológica? Caso 
afirmativo, qual/quais é/são esse(s) apoio(s)? 
RESPOSTA 3. Inexiste. 
 
PERGUNTA 4. Caso conheça algum apoio, de que forma tomou conhecimento dele? 
RESPOSTA 4. Não atrapalhar. Se ele não atrapalhar, ele já está apoiando. Ele 
atrapalha com a falta de conhecimento... Ele quer que você faça coisas que é 
impossível, que não dá tempo de você realizar. Se o governo não atrapalhar será o 
maior apoio que ele estará dando. E esse atrapalhamento é de toda a ordem: de saúde 
pública, de instalação, de tudo, legislação...Se ele não atrapalhasse já estava lá em 
cima. O maior apoio que o governo pode dar é não atrapalhar. 
 
PERGUNTA 5. Estudos recentes indicam os fatores abaixo como sendo obstáculos à 
inovação tecnológica. Qual sua opinião sobre cada um deles, considerando o caso 
específico de sua indústria? 
 
A) Escassez de experiência 
RESPOSTA 5A. Escassez de experiência não é problema. Se você tem dinheiro você 
manda buscar. Principalmente do tipo de indústria que a gente faz, que não pode ter 
meio termo. 
 
B) Problemas de competência 
RESPOSTA 5B. Quando a empresa é pequena realmente é um problema porque a 
empresa pequena é tratada da mesma forma que é trata uma multinacional. Não vou 
nem falar em multinacional: uma empresa grande. Os mesmos encargos financeiros, a 
mesma carga tributária, os mesmos encargos trabalhistas. Tratam os desiguais de forma 
igual. 
 
C) Financiamento 
RESPOSTA 5C. Financiamento existe. Só que é inviável pra pequena indústria. Por 
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exemplo, você está começando e querem que você tenha mais três ou quatro vezes do 
que você quer emprestar. Então é impossível você alcançar. 
 
D) Apropriação dos ganhos com a inovação 
RESPOSTA 5D. Isso é uma questão de sobrevivência. A marca de um produto é fácil 
demais. É mais fácil do que lidar com o governo. Porque obter a marca de um produto 
você não precisa do governo. O difícil é lidar com o governo. O que atrapalha é o 
governo. E o também licenciamento é uma coisa do satanás. A licença de um produto 
hoje custa em termos de quinhentos mil reais. E é esse, que fabrica clandestinamente, 
não interessa para o Governo Federal por que ele não é legal. Só interessa perseguir 
aqueles que são formalmente constituídos. Se eu sou um cidadão qualquer, que faço às 
dúzias, adoidado, nas farmácias, isso não é punido. Vocês batem palma: (irônico) 
“nesse estado de necessidade...tem que ser ajudado pelo governo do PT, essas coisas... 
Tem que ser ajudado”. Agora, se eu for fazer o meu produto, que tenho registro de 
marca, tudo, aí eu vou pra cadeia. “Eles” podem fazer. É a mesma coisa: o cara invade 
sua terra e destrói tudo o que você tem, não pega nada: não vai pra cadeia ninguém. 
Mas se eu for lá quebrar um cacete na cabeça dele, eu vou preso. Então é uma coisa 
que não vale a pena.  
          O problema são alguns centros, ou órgãos... ter a licença municipal, estadual, de 
órgãos ambientais e a licença dos produtos, que é muito caro. Porque se você quiser 
fazer um teste de equivalência, custa em torno de quatrocentos mil reais. 
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