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RESUMO
VARELLA, Sérgio Ramalho Dantas. Avaliação dos Processos de Seleção Utilizados nos
Programas de Fomento à Inovação à Micro e Pequenas Empresas da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Rio Grande do Norte. 2013. 131 fls. Texto de Defesa (Mestrado em Engenharia
de Produção) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN.

A Inovação tecnológica promove a geração de valor econômico por meio da inserção no
mercado de um novo produto, processo ou modelo de gestão organizacional, sendo
classificada como: dinâmica e multidimensional. A intervenção governamental tem como
papel atuar por meio de programas governamentais de subvenção para fomentar a inserção
dos processos inovativos nas pequenas empresas, devido aos custos e elevados riscos de
desenvolvimento, fortalecendo a economia do país emergente. A distribuição desse recurso é
determinada por meio de critérios, sobretudo em julgamentos subjetivos, que são baseados em
crenças e percepções quanto às oportunidades tecnológicas e de mercados dos agentes
envolvidos no processo, sendo muito difícil de mensurar as probabilidades de sucesso do
projeto em avaliação. O presente trabalho tem como objetivo identificar as práticas do
processo de seleção mais relevantes que devem ser inseridas nas linhas governamentais de
fomento à inovação a Micro e pequenas empresas de base tecnológica da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN). Para conduzir esta pesquisa,
realizou-se uma sistematização referente a 18 países, abordando um panorama de 41
programas em países estrangeiros e 29 editais brasileiros. Com base nos dados coletados,
conduziu-se uma survey contemplando quatro editais da FAPERN (INOVA I, INOVA II,
INOVA III e INOVA IV), 44 empresas, analisando suas respostas por meio da escala de
Likert, obtendo o grau de importância dado pelo entrevistado a cada um dos
processos/critérios presentes no questionário. Como resultado, elaborou-se uma proposta com
os novos processos a serem utilizados nos próximos editais da FAPERN, apresentando 13
itens inéditos nos editais do RN. Pretende-se, assim, contribuir para uma melhor eficiência
dos recursos públicos aplicados nas empresas subvencionadas brasileiras.

Palavras-chaves: Programas governamentais. Pequenas empresas. Processo de seleção.
Inovação tecnológica.
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ABSTRACT
VARELLA, Sérgio Ramalho Dantas. Evaluation Process Used in Selecting Programs to
Foster Innovation for Micro and Small Enterprises at Rio Grande do Norte Foundation for
Research Support. 2013. 131 fls. Texto de Defesa (Mestrado em Engenharia de Produção) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN.

Technological innovation promotes the generation of economic value by creating a new
product, process or organizational management model, being classified as dynamic and
multidimensional. Government intervention has the role of acting through government grant
programs to foster the integration of innovative processes in small companies, due to the high
costs and risks of development, strengthening the country's economy in this phase. The
distribution of this grant is determined by criteria, based especially in subjective judgments,
which are based on the beliefs and perceptions about the technological opportunities and
market actors involved in the process, being very difficult to measure the probability of
success of the project under evaluation. This study aims to identify the most relevant selection
criteria that must be inserted in grants programs at Rio Grande do Norte executed by
Fundação de Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN). Initially, there was a
systematization of 18 countries, covering 41 programs in foreign countries and 29 in Brazil.
Based on the data collected, we conducted one survey containing four programs of FAPERN
(INOVA I, INOVA II , INOVA III and INOVA IV), covering 44 companies and analyzing
their responses according to the Likert scale , obtaining the degree of importance given by the
respondent to each of the criteria in the questionnaire . As a result, drew up a proposal for new
criteria to be used in the next FAPERN´s grants, containing 13 new criteria. It is expected,
therefore, to contribute to a better spending of public funds invested in companies subsidized
in Brazil.

Key Words: Government Programs. Small Business. Selection Criteria. Technological
Innovation.
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1.INTRODUÇÃO
Num passado recente, as micro e pequenas empresas (MPEs), sobretudo as atuantes
em países em desenvolvimento, operavam sobre mercados relativamente protegidos, enquanto
que nos dias atuais, com a diminuição das distâncias e fronteiras entre as nações, essas
pequenas empresas enfrentam diretamente a concorrência global. Essa mudança exige uma
readequação do seu modus operandi para sobreviver neste cenário competitivo, sendo a
inovação, atividade de extrema complexidade para empresas sem experiência e com recursos
limitados, a única saída para que elas possam crescer neste novo mercado competitivo
(ADJIMANOLIS, 1999). Madrid-Guijarro (2009) completa, apontando a diminuição dos
ciclos dos produtos, a rápida mudança da demanda de consumo, bem como o aumento da
capacidade tecnológica das empresas como fatores potencializadores da importância pela
busca constante da inovação pelas organizações como forma de alavancarem seu crescimento
econômico e, conseqüentemente, afetarem o mercado local no qual estão inseridas, ampliando
a competitividade de uma nação (HEIJS, 2004).
Neste cenário, a inovação é considerada a mola propulsora do desenvolvimento
econômico dos países (SCHUMPETER, 1934), responsável pela consolidação de novos
paradigmas por meio de trajetórias tecnológicas (DOSI, 1982) que vão recebendo adequações
com base nos feedbacks recebidos das esferas tecnológicas e de demanda do mercado
(PEREZ, 2009); ganhando destaque as MPEs pela sua capacidade de geração de emprego,
renda e geração de atividades inovativas (BALDWIN; GELLATLY, 2003; SEBRAE, 2007).
Ressalta-se que no tocante as MPEs, podem ser encontrados diversos indicadores para
a classificação das empresas dentro desta nomenclatura, não somente na comparação entre
dois países, como também dentro de um mesmo país. No Brasil, são encontradas
classificações que levam em consideração desde o número de funcionários, até as baseadas no
valor do faturamento, critério este utilizado definido pelo Estatuto da Micro e Pequena
Empresa (atualizado pelo Decreto nº 5.028/2004, de 31 de março de 2004) e na grande
maioria dos editais das Fundações de Amparo a Pesquisa dos Estados (FAPs), como nos
editais INOVA I, II, III e IV da FAPERN.
No Brasil, a Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica – PINTEC (IBGE, 2010),
apresenta como resultado de um universo de 41.262 empresas que realizaram inovação de
produto ou processo, 36.355 (88%) possuíam até 99 funcionários, enquadrando-se na faixa de
micro e pequenas empresas. Na mesma direção, o Relatório da Financiadora de Estudos e
Projetos - FINEP (2011) relaciona o perfil das empresas apoiadas pelo edital de subvenção
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econômica da instituição no qual 80% das 500 empresas apoiadas entre 2006 e 2009 eram
MPEs. Essas informações comprovam a necessidade de uma busca constante pela melhoria
dos processos/produtos das organizações, sobretudo nas de pequeno porte.
Apesar do alto nível de inovação encontrado na pesquisa do PINTEC, Salles-Filho e
Albergoni (2006) mostram que as Micro e Pequenas Empresas de Base Tecnológica –
MPEBT- se deparam com incertezas relacionadas aos: processos inovativos, riscos
tecnológicos do desenvolvimento de novos produtos, riscos de mercado para lançamento
dessas inovações, e às dificuldades para captação de recursos em bancos, pois geralmente
estas empresas não possuem garantias a oferecer ao sistema bancário.
É exatamente neste cenário de extrema concorrência e risco elevado que surgem os
programas governamentais de fomento à inovação, que visam auxiliar a consolidação de
projetos inovadores reduzindo os riscos envolvidos no desenvolvimento da atividade
inovativa (FRENKEL, 2003; HOFFMAN et al., 1998). Para o Ministério de Ciência e
Tecnologia e Inovação – MCTI (2011), a ciência, a tecnologia e a inovação são, no cenário
mundial contemporâneo, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento, o crescimento
econômico, a geração de emprego e renda, e para a democratização de oportunidades.
Como instrumentos para viabilizar o plano de ação do MCTI para o período de 2012 a
2015, destacam-se, no âmbito federal, como órgãos operadores dos programas
governamentais de fomento, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPQ) e a FINEP. Já no âmbito estadual, aparecem as FAPs, responsáveis pelo
fomento local da inovação, permitindo uma maior capilaridade e adequação do fomento às
especificidades de cada região (BORGES, 2011). No âmbito do estado do Rio Grande do
Norte (RN), a Fundação de Apoio a Pesquisa do RN – FAPERN é o órgão responsável pelo
incentivo à pesquisa na região, contando com diversas linhas de apoio, destacando-se para
este trabalho os editais de subvenção econômica do programa INOVA-RN com foco no apoio
às micro e pequenas empresas.
Na concessão dos fomentos, sobretudo na modalidade de subvenção econômica, na
qual as empresas não têm que devolver o recurso recebido para desenvolvimento da pesquisa,
deve existir uma grande preocupação na seleção das pequenas empresas que terão os seus
projetos apoiados. No processo de seleção, os resultados do presente trabalho permitirão que
seja reavaliada as exigências na elaboração do edital, possibilitando que projetos com riscos
maiores e, conseqüentemente com o potencial de elevado retorno possam ser escolhidos em
detrimento daqueles projetos com maior potencial comercial, mas com retornos menores para
sociedade (FELDMAN; KELLEY, 2006).
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Frente ao exposto, este trabalho busca identificar quais os processos de seleção
utilizados nos principais programas de subvenção econômica não reembolsável de fomento à
inovação segundo o Índice Global de Inovação do INSEAD (2012). Para sua condução,
abordar-se-á os 12 países entre os 20 melhores classificados de acordo com o índice, os cinco
membros do BRICS, e o Chile, relacionando-os com os critérios utilizados nos editais de
subvenção das fundações de pesquisa dos 27 estados brasileiros mais o Distrito Federal e
respaldados, também, por órgãos de fomento federais do CNPQ, FINEP e BNDES. Com base
nestes dados, será realizada uma survey junto aos empresários que tiveram projetos de
subvenção aprovados no programa INOVA_RN da FAPERN, com o objetivo de identificar
quais critérios mais se adéquam à realidade do RN.
Desta forma, pretende-se contribuir com a FAPERN permitindo uma melhor escolha
dos projetos a serem apoiados, maximizando a utilização dos recursos aplicados em inovação
tecnológica pelo RN, desencadeando resultados mais robustos e vindouros para a sociedade e
para a economia local por meio do aumento na geração de emprego e renda.

1.1 Objetivo e Proposições

A concessão de apoio financeiro adequado às MPEs representa uma forma de
minimizar as principais barreiras à inovação existentes atualmente. Por se tratar de um
processo relativamente novo em nosso país, recebendo um destaque maior apenas na última
década, os processos de avaliação e seleção a projetos de apoio à inovação ainda precisam de
ajustes para uma melhor aplicação dos recursos públicos.
Para tanto, a definição de uma metodologia de análise que permita aos órgãos de apoio
à inovação um melhor controle na concessão dos recursos por meio da identificação dos
melhores projetos de forma objetiva, minimizando ao máximo a interferência política
existente no processo atual, vem a contribuir substancialmente para a otimização dos
investimentos, maximizando o retorno para as empresas e consequentemente a toda economia
Brasileira.
Com base no contexto apresentado anteriormente, o presente trabalho parte do
pressuposto que os programas governamentais de subvenção econômica na modalidade não
reembolsável (que não precisam ser devolvidos pela empresa) de fomento à inovação
representam uma contribuição substancial para o avanço econômico e social de determinada
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região e que a definição do processo de seleção mostra-se como fase de suma importância
para o resultado final do projeto.
O problema de pesquisa estudado busca elucidar qual a melhor forma de otimizar os
recursos públicos aplicados na inovação das empresas, respondendo ao seguinte
questionamento: Quais os processos de seleção mais relevantes que devem ser inseridos
nas linhas governamentais de subvenção econômica da FAPERN, na categoria não
reembolsável, para o fomento da inovação nas Micro e Pequenas Empresas?
Para que o objetivo principal fosse atingido foi necessário a conclusão das seguintes
etapas:
1.

Sistematizar os principais conceitos da literatura sobre: inovação e programas

governamentais de fomento à inovação;

2.

Identificar as linhas de fomento à inovação existentes nos principais países de

cada continente;

3.

Sistematizar as linhas de fomento Brasileiras;

4.

Identificar e sistematizar as informações sobre o processo de seleção;

5.

Identificar quais os critérios/processos de fomento mais adequados para o Rio

Grande do Norte por meio de questionário junto aos empresários apoiados no projeto
INOVA-RN da FAPERN;

6.

Identificar e propor a inclusão dos processos classificados como de maior

importância significativa com base no questionário aplicado;

Para responder a questão previamente mencionada, as seguintes proposições de
pesquisa serão avaliadas:

P1: Existem processos utilizados em outros editais de fomento à inovação no Brasil e
no mundo que deveriam ser incluídos no programa da FAPERN.

P2: Treinamento e Alinhamento dos processos de seleção junto aos Consultores Ad
hoc da FAPERN trariam resultados mais eficazes para o certame.
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P3: Exigência de uma maior dedicação do empresário ao projeto refletiria em
melhores resultados.

O modelo conceitual de pesquisa proposto tem como objeto central de sua análise os
processos de seleção de projetos utilizados nos programas de subvenção econômica para
micro e pequenas empresas aplicados nos países mais inovadores segundo o Índice Global de
Inovação (INSEAD, 2012) e nos editais de fomento à inovação do Brasil. O Quadro 1.1
correlaciona as etapas, os objetos de análise e as metas a serem alcançadas em cada etapa.
Quadro 1.1 Etapas de Pesquisa e objetos de análise
Etapa da

Objeto de Análise

Pesquisa

Metas
Identificar os principais programas de inovação

I

II

Programas de Fomento à inovação no

dos países mais bem posicionados no Índice

Mundo

Global de Inovação (INSEAD, 2012)

Programas de Fomento à inovação no

Verificar os principais programas brasileiros

Brasil
Elencar os processos utilizados nos programas

III

Processo de seleção dos Programas

selecionados
Identificar, por meio de uma survey junto às

IV

Adequação dos Critérios à realidade do
RN

empresas apoiadas nos editais de subvenção da
FAPERN, quais os processos de seleção mais
adequados para realidade do RN.

Fonte: Elaboração própria

1.2 Justificativa e Relevância da Pesquisa

Os países desenvolvidos vêm fomentando o desenvolvimento tecnológico com
estratégias de longo prazo por meio de dois mecanismos fiscais principais: os subsídios aos
custos e riscos de P&D (redução da carga tributária incidente nas empresas) e os
investimentos diretos por meio de subvenção econômica (WEISZ, 2006; GUIMARÃES
2006). Com intuito de promover o financiamento da inovação, o Estado deve atuar como
facilitador do acesso pelas empresas inovadoras ao financiamento e criar regras de seleção
claras para os projetos a serem apoiados pelos programas governamentais (LUNA et al.,
2007).
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Numa análise comparativa, no tocante a inovação, entre a situação do Brasil em
relação a outros países, tomando-se como indicador do esforço de inovação o percentual de
empresas que lançaram um produto tecnologicamente novo para o mercado, estratégia esta
que permite a obtenção de posições de liderança da empresa no mercado ao qual está inserida,
a taxa de inovação Brasileira é de apenas 2,7%, segundo a Associação Nacional de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação das Empresas de Engenharia - ANPEI – (2006), percentual
ainda muito distante dos padrões internacionais. Como pode ser visto no trabalho de Viotti et
al. (2005) sobre índice de inovação em diversos países, a taxa espanhola de inovação é de
12%, na Bélgica este valor é de 20,6%, na Itália passa para 22% e na Holanda é de 23,6%. Já
Bosma e Levie (2010) verificaram em pesquisa realizada com 47 países que o Brasil tem a
menor proporção (8,2%) de empreendimentos com algum conteúdo inovador quando
analisados sob a ótica “produto versus mercado”. Esta pesquisa considerou os
empreendedores que simultaneamente afirmam ser os seus produtos considerados novos para
pelo menos alguns consumidores e terem pouca ou nenhuma concorrência no ambiente onde
estão inseridos.
Buscando posicionar o Brasil como referência em inovação e melhorar a posição
Brasileira frente aos demais países, o governo federal tem durante a última década realizado
um grande esforço com objetivo de aumentar os investimentos em Ciência, Tecnologia e
Inovação (CT&I) em relação ao produto interno bruto (PIB) do Brasil, alterando o seu fluxo
de caixa de 12,5 bilhões de dólares em 2000 para 26 bilhões em 2010. Apesar de ter dobrado
o montante investido em P&D na última década, o Brasil contempla ainda com um percentual
de apenas 1,16% do PIB destinado para este setor, enquanto países líderes em inovação como
Alemanha, Coréia, França, Estados Unidos, contam respectivamente com 2,82%, 3,74%,
2,26% e 2,90% (MCTI, 2012).
Esse aumento dos dispêndios em inovação deve ser acompanhado de indicadores para
medição e acompanhamento dos investimentos realizados como forma de garantir um maior
retorno para sociedade, sobretudo nos projetos de subvenção econômica para as empresas.
Muitos trabalhos têm evidenciado a importância do resultado positivo obtido pelos programas
de fomento à inovação para empresas, estejam relacionados a países desenvolvidos ou não
(CZARNITZKI et al., 2007; GEORGHIOU et al., 2000; KOGA, 2005; ALMEIDA, 2010).
Apesar do elevado número de trabalhos analisando a eficácia dos programas de
incentivo a inovação, pouca atenção tem sido dada a fase inicial de seleção dos projetos. O
foco principal é dado para os resultados finais de um programa por meio de seus outputs, sem
maior preocupação com quais inputs o processo de seleção deve exigir e analisar. É
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exatamente sobre esta ótica que se torna relevante identificar quais processos de seleção são
mais utilizados nos principais programas mundiais, relacionando-os com os editais de seleção
brasileiros, de forma a obter as melhores práticas existentes e aplicá-las à realidade do RN,
por meio da FAPERN.
Pretende-se que esta dissertação sirva como instrumento de apoio gerencial para a
FAPERN e para outras fundações de pesquisa, permitindo melhores resultados de seus
programas de subvenção econômica para empresas, fornecendo um arcabouço teórico para
futuros estudos. E, de uma forma mais ampla, melhorar e aperfeiçoar o processo de seleção
dos programas brasileiros.
1.3 Estrutura da Dissertação
O trabalho está estruturado em seis partes: o presente capítulo, capítulo 1 - Introdução
– contextualiza a pesquisa, mostrando a importância da inovação na economia mundial, interrelacionando os objetivos e as hipóteses trabalhadas, bem como a estrutura geral do texto.
No capítulo 2 – Inovação Tecnológica - contempla uma revisão bibliográfica sobre o
tema inovação, abordando os temas centrais do assunto, com uma breve contextualização
histórica e por fim os estágios e modalidades de financiamento mais comuns no mercado.
O capítulo 3 – Programas Governamentais de Subvenção à Inovação nas Micro e
Pequenas Empresas – sistematiza os principais programas governamentais do mundo,
elencando suas principais características e realizando um levantamento dos programas
existentes no Brasil, sobretudo nas Fundações de Amparo a Pesquisa Estadual, com foco
especial na FAPERN.
O capítulo 4 – Processos de seleção – organiza as principais características dos
processos de seleção utilizados nos programas abordados no capítulo anterior, identificando
os pontos de destaque que serão utilizados na pesquisa junto aos pesquisadores da FAPERN.
O capítulo 5 – Método de Pesquisa – aborda a metodologia de pesquisa utilizada,
demonstrando como será realizada toda a pesquisa, desde a parte qualitativa até a análise
quantitativa dos dados coletados por meio de questionários junto aos empresários
participantes do projeto INOVA-RN da FAPERN.
O capítulo 6– Resultados e Discussões – revela os resultados obtidos no trabalho por
meio das pesquisas qualitativa e quantitativa realizadas.
A Figura 1.1 apresenta a sistematização desta dissertação, resumindo as informações
encontradas em cada capitulo deste trabalho.
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Figura 1.1 Estrutura do Trabalho

Fonte: Elaboração própria.

2. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
2.1 Conceitos Básicos
O tema inovação, amplamente discutido na atualidade possui alguns termos comuns ao
dia-a-dia
dia da sociedade, sendo de suma importância o completo entendimento do que vem a ser
os conceitos sobre ciência, tecnologia, invenção e inovação. A seguir serão organizados os
principais conceitos sobre o tema.
Para Schumpeter (1934), inovação seria a introdução comercial de um novo produto
ou “uma nova combinação de algo já existente” criados a partir de uma invenção que por sua
vez pertence ao campo da ciência e tecnologia.
tecnologia. Já Pavitt (1984) traz inovação como sendo um
produto ou processo de produção novo ou melhorado, comercializado ou utilizado em um
país, quer tenha sido desenvolvido primeiro nesse país ou em outro qualquer. Para Pavitt
(1984),, a inovação varia em termos
te
de produtos e processos, por setor e tamanho
t
da empresa
que a promove, e é localizada, cumulativa e específica paraa cada organização, não sendo
facilmente transmitida ou reproduzida.
Em outra vertente, segundo Bozemane Link (1983), invenção é o desenvolvimento
desenv
de
algo novo enquanto inovação somente acontece quando esta criação é colocada em uso.
Assim sendo, inovação é algo novo, podendo ser desde um produto/serviço até um novo
processo ou modelo de gestão capaz de agregar valor econômico.
A característica
tica mais importante no tocante a invenção consiste no fato dela não se
tornar uma inovação até que tenha passado pela produção e planejamento de marketing,
sendo, por fim, difundida com o processo de comercialização no mercado (SONG;
MONTTOYA,1998; LAYTON,
LAYTON 1977;FREEMAN, 1991). A Organização para Cooperação
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e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2007) traduz inovação como sendo um processo
iterativo iniciado pela percepção de uma nova oportunidade, seja um novo mercado ou um
novo serviço, partindo de uma invenção baseada em tecnologia que leve ao desenvolvimento,
produção, e planejamento de marketing com intuito de viabilizar o sucesso comercial desta
invenção, momento no qual ela será uma inovação propriamente dita (FREEMAN, 1991).
Já a ciência, segundo Audretsch et al. (2002), é definida como a busca pelo
conhecimento baseado em fatos e verdades observadas. Nightingale (1998) completa
mostrando que a ciência inicia o processo de pesquisa e desenvolvimento com condições
primárias conhecidas e busca por resultados finais ainda desconhecidos. A tecnologia por sua
vez seria a aplicação prática de um novo conhecimento gerado pela ciência com objetivo
maior de solucionar problemas do cotidiano. Enquanto isso, mudança tecnológica seria a taxa
no qual o novo conhecimento é difundido e utilizado na economia (AUDRETSCH et al.,
2002).
Ainda, tratando do conceito de tecnologia, Dosi (1982) amplia-o definindo-a como um
conjunto de vários pedaços de conhecimento, ambos práticos e teóricos. Know-how, métodos,
procedimentos, experiência baseada em sucessos e falhas anteriores, bem como equipamentos
físicos fazem parte do conceito de tecnologia. Esse autor define dois novos conceitos
importantes que são: (1) os de paradigma tecnológico e (2) de trajetória tecnológica.
Paradigma tecnológico é um modelo/padrão de solução de problemas tecnológicos com base
em princípios derivados da ciência natural e dos materiais tecnológicos escolhidos. Já a
trajetória tecnológica se refere ao padrão normal de solução de um problema originado de um
paradigma tecnológico.

2.1.1Processo de inovação
A inovação tecnológica pode ocorrer de diferentes maneiras nas organizações, seja ela
descontinua (radical) ou contínua (incremental), existindo na literatura diversas classificações
para os processos inovativos conforme explicita Garcia e Calantone (2002).
Uma vez que a inovação radical representa o desenvolvimento de algo realmente
novo, ela contempla altos riscos, dificultando bastante o processo de lançamento do produto
no mercado consumidor (SONG; MONTOYA-WEISS,1998), estando segundo Kleinschmidt
e Cooper (1991) relacionada ao conjunto de novos produtos e serviços oferecidos de maneira
realmente nova para o mundo, podendo ser resumida como aquela inovação formada por uma
nova tecnologia que resulta em uma nova infraestrutura de mercado (O'CONNOR, 1998).
Garcia e Calantone (2002) completam mostrando que a inovação radical não está relacionada
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a uma demanda conhecida, pois na verdade ela cria uma demanda até então não identificada
pelo mercado consumidor.
Já a inovação incremental é tida como um produto com novas características,
benefícios ou melhorias a uma tecnologia previamente existente em um mercado já criado.
Assim, a inovação incremental envolve adaptação, refinamento e melhoria de produtos, de
produção e de sistema de entregas pré-existentes (SONG; MONTTOYA, 1998), requerendo
menor conhecimento técno-científico uma vez que está relacionada às melhorias graduais nos
produtos (ETTLIE et al., 1984). De acordo com Davila et al. (2007), na inovação incremental,
busca-se extrair o máximo dos produtos e serviços existentes sem que seja necessário o
dispêndio de grande valores ou da realização de mudanças significativas, refletindo em
pequenas melhorias nos produtos, não sendo necessário um ambiente de desenvolvimento
complexo e caro (DEWAR; DUTTON, 1986).
Ressalta-se Smith (2005) ao chamar atenção para uma interpretação muitas vezes
realizada de forma equivocada no tocante à importância dada as mudanças incrementais
quando comparadas as radicais. Usualmente é dada uma posição de menor destaque para as
inovações incrementais, quando na verdade elas são de suma importância para o
desenvolvimento da criação radical, servindo de base para que os grandes rompimentos de
paradigmas possam surgir.
A Figura 2.1 demonstra como ocorre o avanço tecnológico ao longo do tempo,
determinando uma inovação em radical ou incremental.
Figura 2.1 Inovação Radical X Incremental: Avanço tecnológico ao longo do tempo.

Fonte: Elaboração própria.
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2.1.2 Inovação Puxada pela Demanda versus Empurrada pela Tecnologia
Além da questão entre em inovação radical e incremental, muito se discute sobre qual
o fator preponderante no estímulo e direcionamento na busca pela inovação por parte das
empresas e, consequentemente, das nações. É neste cenário que duas teorias ganham
destaque: DemandPull – tem a demanda de mercado como fator norteador da inovação; e
Technology Push – tem a tecnologia como seu principal impulsionador.
Rosenberg e Mowery (1978) debruçam-se sobre vários estudos e artigos publicados
tendo a demanda do mercado (Puxados pela Demanda) como sendo a causa principal da
evolução tecnológica, fazendo com que as empresas invistam em inovação com objetivo de
atender as demandas já existentes na sociedade, concluindo que seriam necessários estudos
mais aprofundados para justificar a inovação somente pela demanda do mercado.
A crítica existente a esta teoria é relacionada à existência de um conhecimento prévio
daquilo que a população deseja, impossibilitando explicar as grandes inovações radicais
criadoras de mercados inimagináveis até o momento do desenvolvimento e comercialização
da inovação.
Corroborando com Rosenberg e Mowery (1978), Dosi (1982) identifica como as três
principais fragilidades da teoria DemandPull: 1- mecanismo de reação passivo da tecnologia
ao mercado; 2- incapacidade em explicar quando e porque alguns desenvolvimentos
tecnológicos tomam lugar de outros; 3- o fato de não negar as mudanças ocorridas de tempos
em tempos na capacidade inventiva, sem que esta mudança tenha alguma ligação com as
condições de mercado.
Já a teoria “Technology push” tem como principal característica o fato de o mercado
não influenciar em nada na evolução tecnológica, sendo esta guiada pelo domínio científico já
existente numa instituição ou país. Os problemas encontrados na teoria “Technology push”
são de certa forma opostos aos encontrados nos puxados pela demanda, pois de fato os fatores
econômicos e de mercado são importantes para a definição do caminho tecnológico a ser
seguido. Por fim, Dosi (1982) conclui que o modelo ideal seria composto pela influência do
mercado somado ao desenvolvimento de pesquisa tecnológica sem a demanda prévia do
mercado pela sua criação, ou seja, um modelo híbrido puxado pela demanda e empurrado pela
tecnologia simultaneamente.
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2.2 Evolução da Teoria da Inovação
Com o marco delineado por Schumpeter (1934), no início de século XX, incentivou-se
a pesquisa sobre o tema inovação, fazendo com que novos pesquisadores continuassem a se
debruçar sobre a questão, surgindo com o passar dos anos duas grandes vertentes principais: a
evolucionária representada por Nelson e Winter (1974) como percussores; e a neoclássica que
teve início nos anos 50 com Solow (1957) inicialmente tratando a tecnologia como fator
exógeno ao processo e, posteriormente, aprimorada com Romer (1986) e Lucas (1988) nos
anos 80 enquadrando a mudança tecnológica como fator endógeno a função produção
(ROMER, 1986; LUCAS, 1988).

2.2.1 Teoria Neoclássica

De forma sucinta a teoria neoclássica tem como pilar o equilíbrio constante, sendo
considerada estática em sua essência. Para esta corrente, o crescimento da economia pode ser
facilmente alterado de acordo com o nível de investimento em P&D. Já para a corrente
evolucionária, a natureza do crescimento é mais complexa e variável ao longo do tempo não
podendo ser alterada facilmente apenas com investimento em P&D (SMITH, 2005). Seu
início registra-se com Solow (1956) e Swan (1956) com o desenvolvimento dos modelos de
crescimento econômico, tratando o processo de mudança tecnológica como um fenômeno
exógeno (teoria antiga do crescimento) à função de produção de uma nação. Um ponto básico
de sua teoria está em tratar a mudança tecnológica como neutra, implicando que a mudança
tecnológica aumenta igualmente a produtividade tanto da mão de obra quanto do capital.
Esse conceito neoclássico “antigo” trata o conhecimento como não rival e não
excludente sobre o qual qualquer pessoa pode se apropriar sem a necessidade de dispender
capital para fazê-lo. Solow (1957) compara que em uma análise extrema o conhecimento pode
ser adquirido externamente e, consequentemente, nenhuma empresa precisaria desenvolver
conhecimento por meio de esforço próprio de pesquisa. Sua maior contribuição consistiu em
explicar o crescimento da economia por meio da mudança tecnológica apenas pelo fato de
postular a sua existência, pois até aquele momento este fator não era considerado nas análises
econômicas.
Um ponto falho desta teoria consiste no fato de não ser possível explicar como se
realiza esse crescimento, sendo calculado o valor da mudança tecnológica pelo resíduo
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existente na fórmula de Solow (1957), comumente chamado de “medida da nossa ignorância”,
uma vez que se conhecia sobre sua existência, mas não conseguia determinar como ela existia
(MULDER et al., 2001).
A nova teoria do crescimento, relacionando mudança tecnológica ao crescimento
endógeno, surge com Arrow (1962), Uzawa (1965) e Shell (1967) com os conceitos de
“learning by doing” e “learning by using”, consolidando-se no final dos anos 1980, sobretudo
com a contribuição de Romer (1986) e Lucas (1988). Essa corrente trata a tecnologia e o
conhecimento como fatores inerentes ao processo de crescimento econômico, e, dessa forma,
não podem ser dissociados do mesmo, sendo parte endógena ao crescimento econômico
(ROMER, 1986; 1994).
O termo “learning by doing” origina-se com Arrow (1962) com a determinação da
taxa de crescimento da eficácia da mão de obra como sendo resultado do acúmulo de
experiência na produção das “comodities”. Já o “learning by using” se caracteriza não pela
experiência envolvida no processo de fabricação de um produto, mas sim no seu processo de
utilização pelo usuário final. Rosenberg (1982) esclarece o conceito mostrando que em termos
mais gerais as características de desempenho de um bem durável não podem ser bem
absorvidas até que o produto tenha sido utilizado por um longo período, permitindo o
aprendizado pelo tempo de experiência.
Um ponto de suma importância nesta teoria relaciona-se ao derrame de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), retomando ao conceito de que o conhecimento é um bem não rival,
mas agora parcialmente excludente. Em outras palavras, as firmas beneficiam-se do
conhecimento gerado, mas existe também um benefício maior para a sociedade do
conhecimento privado desenvolvido pelas firmas. Surge uma diferença básica entre a teoria
exógena e endógena que vem a ser o tratamento do conhecimento como não-excludente e
parcialmente excludente respectivamente em cada corrente teórica.
Para que esse modelo funcione é necessário que a característica do conhecimento em
ser parcialmente excludente seja levada em consideração, pois parte da inovação criada gerará
lucros para a empresa que a desenvolveu, mas também chegará às outras firmas pelo que se
denomina de derrame de conhecimento (ROMER, 1990). Romer (1990) completa mostrando
que para essa corrente de pensamento a participação do governo por meio de políticas de
fomento à P&D serve como o grande motor do crescimento das nações. Quanto maior o
conhecimento gerado mais rápido crescerá a economia, dessa forma os países mais avançados
vão se distanciar cada vez mais dos menos desenvolvidos caso não haja uma forte política de
incentivo a inovação nestes últimos.
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O passo maior para a “endogeinização” da tecnologia e consolidação desta teoria deuse com Romer (1986) no instante em que determinou a divisão do capital humano em tangível
e intangível, sendo o conhecimento um bem público que pode ser adquirido por qualquer
outro ator envolvido no processo de inovação a um custo total zero. Em resumo, o
conhecimento pode ser acumulado sempre de forma crescente, não havendo um retorno social
decrescente do conhecimento que possa provocar como consequência uma diminuição da
economia.
Surgem nesta ceara dois conceitos: o da diferenciação vertical e da horizontal. Para
Howitt (1992), no modelo proposto em sua pesquisa a inovação permite à empresa um
período temporário de monopólio enquanto uma nova descoberta é desenvolvida para
somente então substituir a antiga (diferenciação vertical). Já no modelo de Romer (1990), uma
inovação criada por uma empresa permite para esta instituição uma diferenciação para sempre
frente às outras organizações. Todavia, ela logo terá que competir com outras tecnologias
criadas por novas empresas, sendo forçada a realizar uma nova diferenciação para se manter a
frente dos concorrentes. Neste último caso, as inovações não saem do mercado, contudo
novos modelos competem diretamente com a inovação anterior, existindo uma competição
não só da nova tecnologia com os novos lançamentos, mas também com os antigos produtos
já existentes no mercado (diferenciação horizontal).
Por fim, fazendo uma análise da importância do investimento em P&D para esta
corrente teórica, Smith (2005) aponta que no modelo neoclássico os resultados dos
investimentos em P&D tem um nível de incerteza baixo, pois as empresas podem de certa
forma calcular a probabilidade de sucesso da nova inovação junto ao mercado. O Quadro 2.1
resume as principais características de cada subdivisão da corrente neoclássica,
correlacionando os autores que falam sobre cada assunto específico.
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Quadro 2.1 Resumo das características da corrente neoclássica.
CARACTERÍSTICA

ENDÓGENO EXÓGENO

Cres cimento Es tático

X

Mudança tecnológica neutra
Mudança tecnológica
endógena

Conhecimento não rival

Baixa Incerteza

X

Solow (1956; 1957); Swan (1956)

X

Solow (1956; 1957); Swan (1956)

X

Arrow (1962), Uzawa (1965); Shell
(1967); Romer (1986); Lucas (1988);
Aghion, P; Howitt, P. (1992)

X

X

Solow (1956; 1957); Swan (1956);
Arrow (1962), Uzawa (1965); Shell
(1967); Romer (1986); Lucas (1988);
Aghion, P; Howitt, P. (1992)

X

Solow (1956; 1957); Swan (1956)

Conhecimento não
Excludente
Conhecimento parcialmente
Excludente

AUTORES

X

Arrow(1962), Uzawa (1965); Shell
(1967); Romer (1986); Lucas (1988);
Aghion, P; Howitt, P. (1992)

X

Arrow (1962), Uzawa (1965); Shell
(1967); Romer (1986); Lucas (1988);
Aghion, P; Howitt, P. (1992); Smith
(2005)

X

Fonte: Elaboração própria.

2.2.2 Teoria Evolucionária

Assim como Solow e Romer são tidos como os expoentes da teoria exógena e
endógena respectivamente, Nelson e Winter (1982) são considerados os fundadores da teoria
evolucionária. Utilizando os conceitos de Darwin como elemento central da teoria que rege as
transformações

nas

empresas;

os

evolucionários,

também

denominados

de

neo-

schumpterianos, têm como característica principal o fato de considerarem as rotinas
organizacionais como unidades de seleção no contexto econômico.
De forma simples, Witt (2008) faz uma analogia na qual as rotinas empresariais são
tidas como os genótipos da biologia, enquanto que as decisões específicas resultantes de cada
rotina aplicada são como os fenótipos na teoria biológica. Dessa forma, rotinas que não obtém
resultados satisfatórios vão deixando de ser utilizadas, em detrimento àquelas que geram
crescimento e lucros, fazendo com que as empresas com melhores estratégias cresçam
enquanto empresas com piores estratégias tendem a perder mercado (VERSPAGEN, 2000).
Na biologia, uma evolução (mutação) não tem a priori como saber se estará levando
aquele indivíduo para uma situação melhor ou pior. Já na área econômica, os gestores
inflados pela busca do lucro permitem uma maior inclinação na evolução do crescimento,
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sendo uma evolução com objetivo específico, ao contrário da biologia na qual se tem uma
evolução “cega” (SMITH, 2005).
Outra característica predominante desta corrente teórica está na dinâmica da mudança
tecnológica a qual está sempre em constante movimento em um processo sistêmico de
inovação e difusão (FISCHER, 2001). Smith (2005) mostra que em alguns momentos a
economia enfrenta uma taxa maior de crescimento tecnológico enquanto em outros existe uma
diminuição desta taxa, relacionando-se diretamente com o que Schumpeter (1934) chama de
ciclos econômicos. Perez (2009) completa mostrando que esta intensa interação e feedbacks,
entre as esferas tecnológica e econômica, eventualmente, levam por meio de descobertas
e redescobertas ao surgimento gradual e rápido do desenvolvimento posterior de novos
elementos tecnológicos.
Para esta corrente existe uma estreita relação entre educação e crescimento econômico,
sendo o retorno sobre o investimento em educação maior em economias mais desenvolvidas
tecnologicamente e com isso maiores as implicações para uma ótima estrutura da função
produção (NELSON, 1982).
Desta forma, pode-se dizer que a maior diferença entre o modelo endógeno
neoclássico

de

Schumpeter

e

evolucionário

schumpeteriano

está

relacionado

à

heterogeneidade, incerteza (SMITH, 2005) e dependência da trajetória ou caminho a ser
seguido (DOSI, 1982). Argumenta-se que no modelo evolucionário a diversidade, incerteza e
dependência de caminho são elaborados de maneira mais sofisticada e explícita que nos
modelos neoclássicos. Todavia todo esse detalhamento e nível de microeconomia vem a certo
preço, uma vez que devido a sua complexidade os mecanismos por trás da dinâmica agregada
nem sempre estão claramente expostos (MULDER et al., 2001).
Numa reflexão simples e objetiva, Dosi e Nelson (1994) relatam que a teoria
neoclássica deve ser utilizada em situações nas quais os atores envolvidos no processo são
todos conhecidos, racionais e passíveis de medição. Enquanto isso, a linha evolucionaria é
uma resposta para as situações cuja essa previsibilidade não está presente. Nelson (1995)
aponta a força existente nos neoclássicos, proveniente da sua simplicidade, como uma ilusão,
pois o equilíbrio estático proposto por esta corrente não existe numa economia em movimento
dinâmico na qual os cenários e variáveis mudam constantemente. Mulder et al. (2001)
resumem o assunto dizendo que os evolucionários exploram mais profundamente a caixa
preta da tecnologia, todavia nem sempre evitam a armadilha de Solow. A fim de estruturar o
conhecimento a respeito da teoria da inovação, o Quadro 2.2 resume os principais autores de
cada corrente.
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Quadro 2.2 Principais autores por corrente teórica
Corrente Teórica
Neoclássico

Endógenos
Exógenos

Evolucionário

Principais Autores
Arrow (1962), Uzawa (1965); Shell (1967); Romer (1986);
Lucas (1988); Aghion, P; Howitt, P. (1992)
Solow e Swan (1956)
Nelson e Winter (1982); Dosi (1982); Perez (1985; 2009);
Verspagen (2000).Witt (2008);

Fonte: Elaboração própria.

Após essa evolução histórica da inovação, é importante refletir sobre como corre o
investimento nesse tipo de atividade. Quais são as fontes de financiamento e quais os
principais atores envolvidos no processo de captação de recursos sejam eles financeiros ou de
apoio gerencial e de mercado. Dessa forma, o próximo tópico deste trabalho abordará os
estágios e modalidades de apoio à inovação existentes para cada etapa do ciclo de vida de
uma empresa.

2.3 Estágios e Modalidades de Apoio à Inovação
Muitos são os obstáculos enfrentados pelas MPEs, principalmente para aquelas que
possuem a inovação como a função principal de sua existência que por se tratar de uma
atividade com altos índices de incerteza (MINTZBERG, 1973; COOPER, 2003), com elevada
falta de informação (CARPENTER; PETERSEN, 2002; VÄÄNÄNEN, 2003; MORAIS,
2007), caracterizada por ativos intangíveis e, muito volátil às condições de mercados, torna o
acesso às formas tradicionais de financiamento bastante difícil (GOMPERS; LERNER,
2001B).
Para as empresas start-ups, existe uma seqüência usual de formas de financiamento
para cada etapa do ciclo de vida, ilustrada na Figura 2.2., sendo cada uma delas adequado ao
momento no qual a empresa está inserida e à sua maturidade no seu nicho de mercado
(BRANSCOMB; AUERSWALD, 2002).
A fase 1 intitulada pesquisa básica (AUERSWALD; BRANSCOMB, 2003) recebe
geralmente o investimento do próprio empreendedor desembolsando seu capital pessoal,
sendo acompanhado em seguida com o apoio financeiro dos amigos e da família.
Normalmente, esse investimento inicial gira em torno de no máximo algumas dezenas de
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milhares de reais e são utilizados na pesquisa básica para desenvolvimento de seu negócio,
sendo geralmente negócio ainda com receitas líquidas negativas (MORAIS, 2007).
Em seguida, na fase de prova de conceito, surgem os investidores anjos, normalmente
pessoas físicas com independência financeira e conhecimento na área que irão investir,
buscando alavancar o rendimento de seus investimentos pessoais (FENN; LIANG, 1998).
Esse tipo de investimentos varia de um montante entre 100 e 500 mil reais e serve em muitos
casos como qualificador para captação de recursos de venture capital necessários na próxima
fase. Enfatizando esta característica de servir como um qualificador para recebimento de
investimentos futuros, um estudo realizado por Madill et al. (2002) apontou que 57% das
empresas apoiadas por capital de anjos conseguiram aportes de venture capital, enquanto que
entre aquelas que não receberam o apoio de anjos apenas 10% obtiveram recursos de venture
capital.
Buscando diminuir os obstáculos e potencializar o retorno para sociedade o apoio
governamental atua mais fortemente junto às duas fases anteriores, tanto na pesquisa básica e
desenvolvimento de protótipo quanto na demonstração da prova de conceito de sua ideia para
qual o Branscomb e Auerswald (2002) intitulam como setor da invenção.
O terceiro estágio está relacionado com a identificação precisa pela empresa do
mercado que vai atuar e com o levantamento de custos de sua produção e operação, sendo
capaz de captar fundos para iniciar sua produção e marketing. Já no estágio 4, o produto foi
introduzido no mercado e a inovação propriamente dita acontece, possibilitando a chegada ao
estágio 5 no qual os investidores podem começar a receber o retorno de seu investimento
inicial.
Para o financiamento do estágio 4, o investimento mais usual é o de venture capital
com recursos normalmente na casa de milhões de reais. Esse tipo de investimento busca
multiplicar a escala de atuação da empresa, trazendo para ela além do recurso financeiro,
conhecimento aprofundado do mercado e da tecnologia que está sendo trabalhada
(CALLAHAN; MUEGGE, 2002).
Por fim, para o estágio 5 surge, com a diminuição dos riscos e com a empresa já
gerando alto fluxo caixa e com capacidade de pagamento elevada, o mezzanine financing
realizado por grandes bancos de investimentos com a possibilidade de aportes financeiros
elevados na casa de centenas de milhões, sendo um arranjo financeiro que oferece a
combinação de aplicação de capitais acionários e de empréstimos (MORAIS, 2007). A
empresa pode recorrer ainda para abertura do capital na bolsa de valores por meio de uma
oferta pública inicial de ações.
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Vale observar que existe um espaço vazio entre o estágio 3 e 4, ou seja, entre a
transição de invenção para inovação surgindo o que a literatura chama de “vale da morte”.
Segundo Branscomb e Auerswald (2001) e Branscomb e Morse (2000), esta fase enfrenta
desafios enormes marcados pelas seguintes características: dificuldade em manter a
motivação para continuar a pesquisa até que os resultados apareçam; discrepância entre o
cientista e o homem de negócios necessário para fazer o empreendimento funcionar; ausência
de fontes de financiamento para o lançamento no mercado da inovação, sendo tão importante
o apoio financeiro quanto a rede de contato e experiência de mercado trazido pelo investidor.
A Figura 2.2 ilustra a linha de maturidade das empresas start-ups e o risco do
investimento por meio de escalas subdivididas em: (1) pesquisa básica e prova do conceito da
inovação caracterizando pela fonte de subvenção o governo, recursos próprios do
empreendedor, da família e dos amigos; (2) quando se inicia a produção em escala da pequena
empresa, a principal fonte de recurso são os anjos que passam a acreditar na potencialidade do
produto no mercado e, na maioria das vezes, tornam-se sócios do negócio; (3) com a inserção
do produto no mercado, torna-se necessário aumentar a escala de produção por meio dos altos
volumes de recursos provenientes de investimento de venture capital, (4) bem como ocorre,
por último, com o investimento realizado por mezzanine financing, sendo caracterizado como
o topo da pirâmide, particularizando pela maturidade da organização e pelo baixo risco de
investimentos do negócio.
Figura 2.2 Fonte de financiamento X Estágio da empresa

Fonte: Elaboração própria.
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3. PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FOMENTO À
INOVAÇÃO
3.1 Contextualização
A inovação é analisada atualmente com uma estratégia eficaz para as empresas se
destacarem no mercado no qual estão inseridas diferenciando-se dos concorrentes e
alcançando o sucesso tão desejado. Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), esse processo
de inovação está diretamente relacionado com a criação de novos produtos, processos,
métodos de marketing ou métodos organizacionais. Sobre essa melhoria realizada pelas
empresas existe uma expectativa de retorno a ser testada no mercado, correndo um risco
elevado de insucesso.
É exatamente nessa ótica que Schmookler (1959) afirma que os governos devem
financiar a pesquisa em P&D pelo fato dos custos para as empresas serem elevados e os
retornos incertos, muito distantes e com uma apropriação relativamente baixa pela instituição
que desenvolveu a inovação. Essa incerteza inerente ao processo inovativo, na qual se torna
impossível determinar com eficácia a probabilidade de sucesso de uma inovação, faz com que
a decisão de inovar seja tomada com base, sobretudo em julgamentos subjetivos, baseados em
crenças e percepções quanto às oportunidades tecnológicas e de mercados dos agentes
envolvidos no processo (HOLLANDA, 2010).
Arrow (1962) complementa o assunto mostrando uma tendência das empresas em
investir menos que o necessário em P&D, pois numa economia competitiva e de livre
mercado existe uma baixa apropriação dos investimentos causada pelo que se denomina
derramamento do conhecimento. Em resumo, obtém-se uma taxa mínima de retorno exigido
pelo mercado privado maior que a taxa social exigida pelo setor público, ou seja, o setor
privado requer um retorno maior que o público para investir em P&D (ARROW, 1962;
LINK; GRILICHES, 1992; SCOTT, 2005; NELSON, 1959).
Os altos níveis de incerteza (FREEMAN; 1982), a ausência de informações precisas
sobre a empresa (BERGER; UDELL, 1998; VÄÄNÄNEN, 2003) e o transbordamento do
conhecimento (ROMER, 1990) fazem com que o retorno social de investimento em P&D seja
maior que o retorno privado (YAGER; SCHMIDT, 1997; KAISER, 2004). Em outras
palavras, o equilíbrio entre o investimento em P&D, seja do setor privado, seja do público,
requer uma análise profunda dos retornos sociais e privados que esses dois atores obterão,
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sendo necessário uma “ajuda” do governo para que os investimentos alcancem níveis ideais
na maioria das economias mundiais.
É sob essa ótica que Gonzalez et al. (2005), buscando identificar o papel dos subsídios
públicos na indução dos investimentos em P&D pelas empresas, realizaram um amplo
levantamento com mais de 2000 empresas espanholas, identificando que os subsídios
estimulam de fato a produção da pesquisa e, caso não existisse o apoio governamental,
diversas empresas não realizariam investimentos em P&D, sobretudo no caso das micro e
pequenas empresas. Assim como no trabalho de Almeida (2010), observou-se que parte das
empresas realizariam a pesquisa mesmo sem o apoio público, todavia o fariam numa escala de
investimento e com resultados bem menores, devido aos altos riscos inerentes ao processo
inovativo.
De forma análoga Audretsch et al. (2002), em estudo realizado junto a empresas
apoiadas pelo SBIR do Departamento de Defesa Americano, concluem que o investimento
tem fomentado o P&D e a comercialização das inovações as quais não teriam acontecido sem
a ajuda do governo. Em outro estudo, realizado junto a empresas apoiadas pelo SBIR de
diversas agências americanas, Audretsch et al. (2000b) identificam um número significante de
empresas que não teriam começado a pesquisa se não existisse o SBIR, uma quantidade
representante de cientistas e engenheiros que não teriam se envolvido na comercialização das
ideias e, como resultado do sucesso da comercialização promovida pelo SBIR, um elevado
número de cientistas que alteraram suas carreiras buscando incluir comercialização de suas
ideias em sua trajetória de trabalho.
Além das razões elencadas anteriormente, existe outro fator comumente utilizado para
justificar o uso dos recursos governamentais no apoio à inovação, estando este relacionado à
necessidade de suprir falhas de mercado, incentivando determinados setores estratégicos da
economia de um país, elevando os investimentos para um nível adequado na obtenção de
resultados sociais duradouros (BERUBE; MOHNEN, 2009). Segundo a OCDE (2002), o
investimento direto por meio de programas de subvenção permite melhor controle e medição
por parte do governo, promovendo políticas em áreas específicas a serem incentivadas por
meio de desoneração fiscal ou subvenção.
De forma análoga, Bérubé e Mohnen (2009), em seu trabalho analisando firmas
canadenses apoiadas por subsídio governamental direto à inovação, identificaram que os
programas de subvenção são mais precisos no estímulo de setores nos quais as falhas de
mercado são maiores e, portanto, o investimento privado possui mais resistência para
participar devido aos altos riscos e incertezas envolvidos no processo.
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Outra questão bastante presente na literatura relaciona-se com o fato do fomento
público à inovação ser complementar ao investimento privado ou se sua participação
substituiria o investimento das empresas, transferindo a missão de financiar a pesquisa única e
exclusivamente para o poder público, desvirtuando o objetivo principal dos programas
nacionais de inovação. Hall et al. (2009) e David et al. (2000) definem que os subsídios
governamentais não suplantam os investimentos privados e sim atuam de forma adicional,
principalmente nas micro e pequenas empresas (LÖÖF; HESHMATI, 2005; LACH, 2000 ),
complementando os investimentos privados (YYTINEN; TOIVANEN , 2002), que segundo
Czarnitzki (2005a) não teriam acontecido na grande maioria das micro e pequenas empresas
ou teriam sido realizados em montantes bem menores.
Além da questão da complementaridade, existe outro assunto que merece destaque
relacionado à forma na qual o fomento à inovação é aplicado, seja realizada por meio de
processos seletivos (investimento diretos por subsídio), no qual o governo determina quais
áreas específicas vão receber apoio e as empresas que receberão o incentivo, seja automática
(por meio de incentivos fiscais) nos quais as empresas detém o poder de escolha (DAVID et
al., 2000), sendo necessário apenas o atendimento a determinados requisitos legais básicos
(GRILLI; MURTINU, 2012).
Em seu trabalho, Grilli e Murtinu (2012) vão mais além elencando duas vantagens
principais para o fomento por meio de processos seletivos: (1) a existência de um comitê de
especialistas e (2) regras rígidas de competição que permitem uma melhor visualização dos
projetos e, portanto, a possibilidade de apoiar projetos com maiores potenciais de retorno para
comunidade.
Os subsídios seletivos podem servir de certificação para as empresas apoiadas
(LERNER, 1999) buscarem mais recursos no mercado, sendo a seleção prévia em editais
governamentais vista no mercado como um indicador da qualidade do projeto e de
confiabilidade da empresa (VÄÄNÄNEN, 2003), facilitando seu acesso a financiamentos de
longo prazo e ao mercado de venture capital (MEULEMAN; MAESENEIRE, 2012;
FELDMAN et al., 2001).
Em seu trabalho realizado, junto a 247 micro empresas italianas de base tecnologia
durante os anos de 1994-2003, Colombo et al. (2011) observaram, nas empresas que
receberam subsídio por meio de processos seletivos, a obtenção de resultado positivo com um
incremento de 31,4% na sua produtividade final em média; enquanto nas empresas
participantes de processo automático para recebimento de benefícios nenhum impacto
positivo pode ser medido.
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Essa característica de funcionar como um qualificador para empresas buscarem
financiamentos no mercado,
mercado seja em bancos privados ou públicos, seja por meio de venture
capital,, é outra funcionalidade muito importante na justificativa da manutenção dos editais de
fomento à inovação, principalmente para as MPEBT para as quais o acesso a financiamento
externo são ainda mais difíceis (WESTHEAD; STOREY, 1997; FREEL, 1999).
A Figura 3.1 resume os principais conceitos expostos nesta fase introdutória, (1)
retorno social X privado, (2) as falhas de mercado, (3) incertezas do processo inovativo, (4) o
fomento via seleção ou concessão automática, (5) substituição do investimento privado ou
complementaridade por parte do poder público, correlacionando os autores aos assuntos
abordados em seus trabalhos. Diante do exposto o presente capítulo abordará o tema dos
programas governamentais inicialmente abordando os principais programas internacionais,
depois realizando uma sistematização dos programas de subvenção de cada fundação de
pesquisa dos Estados brasileiros,
brasileiros, dos programas operados diretamente pela FINEP, CNPQ e
BNDES, com foco nas micro e pequenas empresas.
Figura 3.1 – Sistematização sobre programas governamentais.

Fonte: Elaboração própria.
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Os próximos tópicos sistematizam os principais programas governamentais do mundo,
elencando suas principais características, com foco especial nos programas existentes no
Brasil, sobretudo nas Fundações de Amparo a Pesquisa Estadual, principalmente na
FAPERN. Ressalta-se, ainda, que serão estudados, principalmente, os editais de subvenção
econômica não reembolsáveis com foco nas micro e pequenas empresas.
Para a classificação das empresas na categoria de MPE, serão utilizados critérios de
acordo com cada programa, existindo, portanto, uma variação entre eles. Como o foco do
trabalho é identificar o processo de seleção utilizado nos programas de subvenção para MPEs,
independentemente do indicador utilizado, este trabalho não se aterá as essas mudanças,
abordando os programas que se auto intitulem com foco nessa categoria de empresas.
A escolha dos países ocorreu com base no Índice Global de Inovação do INSEAD
(2012). Foram escolhidos 12 países entre os 20 melhores classificados de acordo com o
índice, os cinco membros do BRICS, e o Chile, relacionando-os com os critérios utilizados
nos editais de subvenção das fundações de pesquisa dos 27 estados brasileiros mais o Distrito
Federal e respaldados, também, por órgãos de fomento federais do CNPQ, FINEP e BNDES.

3.2 Programas governamentais de subvenção econômica não reembolsável no
mundo
Desde o final da década de 70, os países ao redor do globo vem cada vez mais dando
importância à promoção da inovação e desenvolvimento tecnológico de suas nações,
sobretudo na implementação de programas de fomento governamental.
Um dos mais antigos e importantes programas do mundo é o norte americano Small
Business Innovation Research (SBIR) administrado pelo Small Business Administration –
SBA (HORSHAM, 1999 ), suas bases tiveram início em 1977 no National Science
Foundation – NSF (AUDRETSCH et al., 2002; WESSNER, 2007). Em 1982, devido o
sucesso do programa, foi instituído o The Small Business Innovation Development Act,
criando finalmente o SBIR (LINK; SCOTT, 2009).
O SBIR tem como objetivos principais: estimular a inovação tecnológica; utilizar
SMEs para atender as necessidades do governo; estimular a participação das pequenas
empresas no processo de inovação tecnológica (JOSHUA; SCOTT, 2000); e aumentar a
comercialização no setor privado oriunda de investimentos governamentais em P&D.
Atualmente, 11 agências do governo participam do SBIR, sendo destinados do
orçamento de P&D individual de cada instituição; o percentual de 0,2% em 1982, passando
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para 1,25 em 1987 e 2,5% em 2000 (COOPER, 2003; WESSNER, 2007), sendo cada agência
autônoma no desenvolvimento de seus editais, contratos, subsídios e acordos de cooperação.
Somente no ano de 2004 foram investidos 1,2 bilhão de dólares (VLIST et al., 2004), tendo
sido apoiada desde a criação do programa empresas como Apple Computer, Compaq, Federal
Express e Intel, que receberam apoio dos programas SBIR em seus estágios iniciais de
desenvolvimento (ANDRADE, 2009).
O programa encontra-se estruturado em três fases (WESSNER, 2007; AUDRETSCH,
2003; LINK; SCOTT, 2009). A Fase 1 tem valor máximo subvencionado de U$ 150 mil e
duração de 6 meses (BEARSE; LINK, 2010). Seu objetivo é possibilitar a empresa o
desenvolvimento P&D de alta qualidade, viabilizar tecnicamente a proposta; e permitir o
alcance de progressos substanciais para justificar o apoio na fase 2. Já a Fase 2 tem duração
de até 2 anos e valor máximo de U$ 1 milhão (LINK, SCOTT, 2010), só sendo permitido a
participação de empresas que foram aprovadas na fase 1, não sendo obrigatório a seleção de
todos os projetos aprovados na primeira fase, atingindo de acordo Siegel e Wessner (2012)
uma taxa de aprovação da fase 2 de aproximadamente 40% dos projetos da fase 1. Na fase 1
pelo menos 2/3 da execução o projeto deve ser feito pela empresa apoiada, já na fase 2 é
exigido um mínimo de 50%.
Por sua vez, a fase 3 consiste na captação de fundos privados para viabilizar
comercialmente o projeto e não incorre em aportes financeiros do fundo SBIR (LINK,
SCOTT, 2012).
Como critérios de elegibilidade do programa, são aceitos apenas pequenos negócios
com menos de 500 funcionários e com fins lucrativos, sendo necessário que a ocupação
principal do proprietário ocorra na empresa, e ainda que este dedique mais de 50% do seu
tempo no negócio na hora da submissão do projeto e durante sua execução (LERNER, 1999;
LINK; SCOTT, 2009).
Uma característica interessante deste programa está relacionada à quantidade de
revisores para cada projeto sendo na fase um – alocados de 4 a 6 consultores ad hoc e na fase
dois – com a necessidade de mais rigor, contando com 6 a 8 julgadores. É escolhido ainda um
pesquisador de renome para gerente de cada área temática nas quais os projetos são
submetidos. Por fim, os projetos são ranqueados de acordo com a maior nota e os melhores
são selecionados.
Outro programa que merece destaque nos Estados Unidos é o Technology Innovation
Program (TIP) operado pelo National Institute of Standards and Technology (NIST) e criado
em 2007 para substituir o ATP.
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O Advanced Technology Program (ATP) teve sua primeira seleção em 1990 tendo
apoiado até 1997 um total de 352 projetos com um investimento de cerca de U$ 1,1 bilhão.
Tem como objetivo desenvolver a produtividade e competitividade das empresas norte
americanas de qualquer porte por meio do aprimoramento tecnológico de projetos de “alto
risco tecnológico” (RUEGG, 1998; LINK, 1997). Os apoios para empresas podem chegar até
U$ 2 milhões e com prazo máximo de execução de 3 anos no caso de empresas individuais,
enquanto nas joint ventures não existe limite de valor e o prazo máximo é de 5 anos.
Já TIP tem como foco as pequenas e médias empresas, dando um maior destaque para
a importância que a universidade tem no processo de inovação, dando ampla participação no
programa para as instituições de ensino e pesquisa (SCHACHT, 2010). O valor apoiado por
projeto é de até U$ 3 milhões com prazo máximo de 3 anos nas empresas individuais; e em
caso de joint ventures formadas por pequenas e médias empresas, universidades e centros de
pesquisa, o valor máximo chega 9 milhões e prazo até 5 anos. Em todos os projetos apoiados
pelo TIP é exigida uma contrapartida mínima de 50%, enquanto no ATP pequenas e médias
empresas não tinham que dar contrapartida. Atualmente, de acordo com relatório anual do TIP
do ano de 2011 (TIP, 2012), os recursos para o programa foram suspensos em 2012 pelo
congresso americano em meio aos cortes devido à crise global, continuando até o momento
sem orçamento previsto para 2013.
País vizinho ao EUA e 12º no índice Global de inovação (INSEAD, 2012), o Canadá,
possui um programa ainda mais antigo que o SBIR americano, intitulado de IRAP - Industrial
Research Assistance Program, administrado pelo National Research Concilia of Canada e
tem como objetivo apoiar às pequenas e médias empresas com foco na inovação. Iniciou sua
operação em 1962, continuando até os dias atuais com orçamento anual médio de 150 milhões
de dólares (RUEGG, 2003). Merece destaque a velocidade com que pequenos projetos de até
$15 mil dólares obtêm o resultado, não demorando mais que 10 dias úteis. Outro diferencial
perante os demais programas é a exigência de devolução do dinheiro da subvenção nos casos
de sucesso do projeto quando este tem como montante total o valor de U$ 300 mil
(COZZARIN, 2006; 2008).
Em sua pesquisa, Cozzarin (2008) identifica o retorno promovido pelos investimentos
do programa IRAP com 684 empresas apoiadas entre 1996-2001, chegando as seguintes taxas
de retorno: dos 12.364 projetos apoiados surgiram 39.186 produtos/processos/serviços, ou
seja, uma taxa de 3,2 inovações por projeto apoiado; 4,2 bilhões de dólares em vendas são
atribuídos a resultado do IRAP, ou seja, 11 vezes o valor total do orçamento do projeto;
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inovações essas refletidas numa expectativa de U$ 14 bilhões em vendas futuras e geração de
12,025 empregos por projeto.
Outro programa, o Strategic Project Grants (SPG) é operado pelo Natural Sciences
and Engineering Research Council, funcionando como uma competição anual para apoiar
projetos em fase inicial de pesquisa em áreas nas quais o governo tem interesse estratégico.
Os projetos têm duração de 1 a 3 anos, com valores apoiados de $ 60mil a $ 200 mil por ano e
devem obrigatoriamente ter uma instituição de suporte que seja uma empresa com larga
experiência em P&D ou uma organização pública que possa utilizar o resultado de forma a
fortalecer a política pública do governo. A instituição parceira deve participar de todas as
etapas do projeto até sua conclusão (SPG, 2012). O SPG destaca-se pelo fato de não exigir
contrapartida mínima.
Existem ainda outros programas canadenses com foco no apoio a pequenas empresas,
todavia não na modalidade de subvenção, mas sim como empréstimos subsidiados. Entre
estes se destaca o Canada Small Business Financing Program (CSBFP) / IRAP que apóia
empresas com faturamento de até U$ 5 milhões e cobra taxa de juros anuais de 3%.
Na América do sul, além dos programas brasileiros que serão abordados no próximo
tópico, merece destaque o programa chileno que tem como principal órgão governamental de
fomento à inovação o CORFO- Corporación de Fomento de la Producción – com diversos
programas de incentivo às empresas no modelo de subvenção não reembolsável. O CORFO
foi criado em 1934, todavia foi apenas em 1990 com sua maior independência política, que o
órgão deu seu grande salto em resultados, buscando as melhores práticas existentes no mundo,
sobretudo nos renomados programas norte-americanos SBIR e ATP (NELSON, 2007).
Atualmente, podem-se destacar no país os seguintes programas: Start-UP Chile,
Empaquetamiento Tecnológico para nuevos Negocios, Nodos para la Innovación e, Gestión
de la Innovaciónen Empresas Chilenas. O Start-up Chile, criado em 2010, merece maior
atenção pelo seu formato diferente de atuação, buscando não somente fomentar projetos
internos do Chile, mas levar empresas inovadoras de outros países e em fase inicial de
operação a se instalarem no Chile e assim contribuírem para o crescimento da nação. Ao final
pretende-se criar um Hub de inovação na América do Sul nos moldes do que hoje é o Silicon
Valley nos Estados Unidos. Nesse programa são concedidos U$ 40.000,00 para cada empresa,
exigindo-se um tempo mínimo de permanência no Chile para execução do projeto de 6 meses
e máximo de 1 ano.
Os outros três programas chilenos citados anteriormente se assemelham na forma
tradicional de avaliação e operação dos programas de subvenção com apoios financeiros que
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variam de 65% a 80%. Merece destaque também o fato de se exigir uma pontuação mínima
em cada critério de seleção, evitando que um projeto com nota muito baixa em um critério
seja selecionado.
O Quadro 3.1 resume as informações sobre os programas abordados nos países
americanos, com exceção do Brasil que será analisado isoladamente no próximo capítulo.
Ao sistematizar o continente americano, a próxima etapa é mapear o continente
europeu, contemplando diversos exemplos de sucesso em programas de fomento à inovação
direcionados a pequenas empresas.
A Alemanha é atualmente a quarta maior economia do mundo com um PIB de cerca
de U$ 3,5 trilhões. Durante muitos anos, existiram duas regiões bem distintas
economicamente, sendo a região ocidental desenvolvida e a oriental atrasada técnica e
financeiramente. Czarnitzki e Light (2006) demonstram que os programas de incentivo a
inovação foram de grande relevância para que a Alemanha Oriental tivesse um maior
incremento na busca pela inovação por parte das firmas instaladas naquela região, apesar de
ainda existir na época da pesquisa uma grande diferença tecnológica entre as empresas da
parte ocidental e oriental. Meyer-Krahmer (1987) mostra que este investimento do governo na
promoção da inovação serve como um catalisador para levar as empresas a investirem mais
em inovação, arriscando mais e obtendo resultados não só tecnológicos, mas, sobretudo
econômicos. Atualmente, dois grandes programas promovidos pelo Ministério de Educação e
Pesquisa (BMBF - Federal Ministry of Education and Research) e pelo Ministério de
Economia e Tecnologia (BMWi- Federal Ministry of Economics and Technology) merecem
destaque.
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País

Programa

Órgão Executor

Ano de
Criação

Empresas
individuais - U$ 3
milhões;
Joint ventures- 9
milhões
Fase 1 - U$ 150
mil.
Fase 2 - U$ 1
milhão

Máximo
Financiável

Duração
Máxima
Empresas
individuais – 3
anos;
Joint ventures5 anos
Fase 1 – 6
meses.
Fase 2 – 24
meses

Beneficiados

Technology Innovation
Program (TIP)

National Institute of
Standards and
Technology (NIST)

2007

Small Business Innovation
Research (SBIR)

Small Business
Administration–SBA

1982

Industrial Research
Assistance Program (NRCIRAP)

National Research
Council of Canada

1962

-

50%

-

PMEs com sede no
Canadá.

Natural Sciences and
Engineering Research
Council of Canada

-

$60 mil a $200
mil por ano de
subvenção

100%

1 a 3 anos

Empresa de qualquer
porte com uma instituição
de suporte

EUA

Canadá

Strategic Project Grants

Start-UP Chile

Chile

Valor Máximo
Concedido

Empaquetamiento
Tecnológico para nuevos
Negocios
Nodos para la Innovación
Gestión de la Innovaciónen
Empresas Chilenas

2010

Corfo - Corporación de
Fomento de la
Producción

-

-

-

U$ 40.000,00
Fase 1- 20
milhões de pesos
chilenos.
Fase 2-180
milhões de pesos
40 milhões pesos
chilenos
50 milhões de
pesos chilenos

50%

-

90%

6 a 12 meses

80%

Fase 1- 6
meses.
Fase 2 -30
meses

80%

24 meses

PE – 75%;
Médias - 70%;
Grandes - 65%

18 meses

Quadro 3.1 Programas governamentais de financiamento e/ou fomento à inovação tecnológica em países do continente americano.

Pequenas e médias
empresas e joint ventures.

Pequenas empresas com
menos de 500
funcionários.

Chilenos ou estrangeiros
maiores de 18 anos,
sócios de empresas em
estagio inicial.
Empresas e pessoas
físicas na primeira
categoria de imposto de
renda e com mínimo de 3
anos de existência.
Micros, pequenas e
médias empresas.
Empresas na primeira
categoria de imposto de
renda e com mínimo de 2
anos de existência.
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O programa KMU-Innovativ não possui data limite para submissão dos projetos,
estando aberto para submissões o ano inteiro, sendo o resultado fornecido em até 2 meses
após sua submissão. Já The Central Innovation Programme SME (ZIM) está divido em três
subgrupos (ZIM-SOLO, ZIM-KOOP, ZIM-NEMO) com foco nas SMEs e nas organizações
de pesquisa, promovendo a interação entre esses atores e o desenvolvimento de idéias
direcionadas para o mercado. Essa linha de apoio já requer uma maior estrutura das empresas
proponentes, sendo necessária uma equipe robusta de pesquisadores e experiência prévia da
empresa em outros projetos com inovação. Destaca-se a modalidade ZIM-NEMO que requer
a participação de pelo menos 6 empresas em parceria para o desenvolvimento do projeto,
promovendo a um rede de pesquisa integrada entre as empresas. Na pesquisa realizada por
LöhleineFier (2005) apud Hyvärinene Rautiainen (2007) concluem que existe um impacto
positivo na cooperação entre as empresas oriundos do financiamento público em P&D,
exatamente o objetivo principal do ZIM-NEMO, além uma duração maior nos projetos
executados quando esses recebem o apoio financeiro externo.
A Inglaterra, por sua vez, saltou da 10ª economia mais inovadora, segundo o Global
Innovation Index (INSEAD, 2011), para a 5º no relatório do ano de 2012 (INSEAD, 2012),
possuindo já um amplo histórico de programas de fomento, sendo o SMART (Small
firms Merit Award for Researchand Technology ) o mais antigo em operação no país. Em
funcionamento desde os anos 80, executado pelo Departamento de Indústria e Comércio do
Reino Unido, operava sob a forma de uma competição e foi alterado para a estrutura de
seletiva por meio de critérios mínimos estabelecidos aos quais as empresas e seus projetos
devem se submeter, tendo seu nome e características alteradas em 2005 para o Grant for
Research and Development (GRD).
Atualmente, o GRD é operado pelo The Technology Strategy Board do governo da
Inglaterra. Foi fundando em 1986 e tem como beneficiários as pequenas e médias empresas
individuais, situadas no Reino Unido, que pretendam desenvolver projetos de inovação nas
áreas de ciência, tecnologia e engenharia (NORTH et al., 2001). Opera em duas modalidades:
uma aberta na qual a empresa pode submeter o projeto a qualquer época do ano e outra com
chamadas específicas para atender às demandas e áreas que o governo deseja fomentar. Nas
chamadas abertas são feitos grupos de 2 em 2 meses nos quais os projetos são julgados e
ranqueados. Toda submissão é feita on-line no site do programa.
Cada projeto é julgado por pelo menos 3 especialistas, os quais devem preencher uma
folha com os comentários sobre cada questão, sendo feita uma média dos especialistas e
ranqueado os projetos de acordo com as maiores notas. Se algum critério é identificado com
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uma variação muito grande entre os especialistas são convocados mais dois revisores para
julgar o projeto, totalizando 5 revisores, todavia não foi encontrado nas fontes pesquisadas
informações sobre quanto seria essa diferença. Outro ponto interessante deste programa é o
fato de que uma vez disponibilizado as notas e comentários para as empresas, os projetos só
podem ser reenviados em chamadas futuras apenas uma única vez.
A empresa apoiada não pode está recebendo ou ter recebido recurso de outra fonte
governamental para apoio um projeto com o mesmo objetivo, ou seja, é possível apoio para o
mesmo projeto, mas em fases diferentes, como por exemplo, prova de mercado e depois
desenvolvimento de protótipo. A propriedade intelectual desenvolvida fica de posse da
empresa.
O GRD possui atualmente 3 categorias: prova de mercado, prova de conceito,
desenvolvimento de protótipo (PACEC, 2009).

Os projetos submetidos para prova de

mercado têm prazo máximo de execução de 9 meses, com valor máximo de 25 mil euros, e
apoio de até 60% do valor total. Seu objetivo é avaliar o mercado, analisar assuntos
relacionados à propriedade intelectual e planejamento para lançamento do produto no
mercado.
A prova de conceito financia até 100 mil euros com limite máximo de 60% e prazo de
execução de até 18 meses.

Apóia estudos de viabilidade, prototipagem básica e testes,

registro de propriedade intelectual e a análises de técnicas de produção.
O desenvolvimento de protótipos financia até 250mil euros com limite de 35% e 45%
para médias e pequenas empresas respectivamente e prazo máximo de execução de 24 meses.
Apóia modelos demonstração, registro de propriedade intelectual, amostras ou testes do
produto (The Technology Strategy Board, 2012). É importante observar que a empresa pode
submeter o projeto para todas as fases citadas, todavia apenas uma fase de cada vez.
Existe ainda outro programa na Inglaterra denominado SBRI (Small Business
Research Initiative), lançado em 2009, funcionando como uma competição entre empresas
para atender às demandas do poder público, resolvendo os problemas apresentados pelo
governo. O programa é aberto para pequenas empresas com sede na Inglaterra. A primeira
fase tem duração de 2 a 6 meses e aporte máximo de 100mil libras, já a segunda fase tem
prazo máximo de 2 anos e no aporte de até 1 milhão de libras. Após a fase dois a expectativa é
que as empresas estejam aptas para comercializar o produto desenvolvido.
Analisando o trabalho de North et al. (2001), em sua pesquisa realizada junto a 100
empresas na região de Londres, ressalta a importância do programa, uma vez que como
resultado identificou-se que 75% das empresas fundadas no mesmo ano em que receberam o
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subsidio do SMART, não teriam começado sua operação caso não tivessem obtido o apoio.
Das empresas com mais de um ano de criação, 35% delas não teriam levado o projeto apoiado
à frente, 52% teriam atrasado sua conclusão, e 7% teriam continuado, todavia em uma escala
menor.
Navegando um pouco mais no continente europeu, chega-se ao primeiro, Suíça, e ao
segundo lugar, Suécia, no ranking de inovação do INSEAD (2012). Na suíça destaca-se a
agência de promoção à inovação Commission for Technology and Innovation (CTI) com
destaque para o programa Start-up Promotion and Entrepreneurship com foco nas empresas
em fase inicial. Tem como objetivo central a capacitação das empresas para desenvolvimento
do projeto, desde a elaboração do plano de negócios, até o início da operação do projeto
propriamente dita.
Existe ainda no CTI o programa denominado “innovation cheques para SMEs” com o
intuito de aproximar as SMEs dos centros de pesquisa suíços. Para receber o apoio, as
empresas devem ter sede na suíça, menos de 250 empregados, não podem fazer parte de
grandes grupos de empresas e não podem estar recebendo nenhum outro apoio do CTI, como
também não podem ter recebido Innovation cheques em períodos anteriores (CTI, 2011a).
Em 2011, o orçamento para este programa foi de U$ 1 milhão, tendo cada cheque o
valor individual de U$ 7,5 mil, com validade de 12 meses, não podendo ser transferidos ou
vendidos, sendo utilizado exclusivamente para contratação de serviços realizados pelos
centros de pesquisas cadastrados no CTI. Apóia custos com estudos e análises preliminares,
como desenvolvimento de conceitos e análises sobre transferência de tecnologia ou potencial
inovativo do processo, produto, serviço ou tecnologia. O processo para solicitação do apoio é
feito em seis etapas: 1 – submissão do projeto via e-mail; 2- Avaliação pelo CTI; 3- Escolha
do instituto de pesquisa parceiro; 4- Assinatura do contrato e recebimento do cheque; 5Contratação do parceiro; 6- Envio de relatório final para CTI (CTI, 2011b).
O programa Venture Kick tem como objetivo principal detectar e promover o
desenvolvimento de ideais promissoras.

Desde sua criação em 2007 já conta com 389

projetos apresentados, com 72 projetos chegando à fase final, totalizando 7,4 milhões de
francos suíços apoiados até janeiro 2012 (CLÉMENT; LEUTENEGGER, 2012). De acordo
com Muller e Fischer (2011), o candidato para participar do programa deve ser membro de
uma universidade suíça ou uma instituição de educação de nível superior. O Venture Kick
opera em três fases, com a etapa final de cada fase sendo uma apresentação oral em frente a
um painel de especialistas formados por investidores, empreendedores e técnicos em
tecnologia.
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A primeira fase ocorre mensalmente e consiste num apoio de CHF 10 mil, sendo
convidados para entrevistas os candidatos com melhor projeto, dos quais são escolhidos 8
projetos para apresentação, recebendo o apoio apenas as quatro ideias mais bem classificadas.
Após 3 meses do término da fase1, período no qual o candidato deve estruturar seu plano de
negócios, mapear os clientes e os parceiros estratégicos, coletar feedbacks e preparar uma
apresentação para o painel de especialistas; serão selecionados os 2 melhores projetos para
receber CHF 20mil.
Já a fase 3, ocorre 6 meses após conclusão da fase 2 e consiste num apoio de CHF 100
mil para aquelas empresas que conseguirem convencer o painel de especialistas que sua
empresa está pronta para o mercado e apta a ter sucesso. No período entre cada uma das fases,
os

empreendedores

recebem

aconselhamento

e treinamento

de

uma equipe de

empreendedores membros do Venture Kick com larga experiência.
Outro programa que merece destaque é GebertRüfStiftung. Operado pela fundação
sem fins lucrativos com mesmo nome do programa tem como objetivo promover a inovação
na suíça a partir de projetos de jovens pesquisadores com alta qualificação. Sua criação
ocorreu no ano de 2007 com um aporte inicial de CHF 220 milhões, valor com o qual a
fundação se mantém atualmente, contando com um orçamento anual de CHF 10 milhões. Não
existe limite para os valores apoiados, sendo realizadas 4 chamadas anuais (GEBERT RÜF
STIFTUNG, 2011).
Já na Suécia, merece destaque a agência de fomento à inovação do governo sueco
VINNOVA, Swedish Governmental Agency for Innovation Systems, criada em 2001 e com
um orçamento anual de cerca de U$ 220 milhões. Tem como objetivo desenvolver a
competitividade dos pesquisadores e companhias suecas, provendo a aproximação entre
empresas, universidades, centros de pesquisas e o governo (JACOB, 2006; ELG;
HÅKANSSON, 2008).
Entre os programas do VINNOVA merecem destaque o Forska & Väx (Research &
Grow) criado em 2005, contando com um orçamento de U$ 18 milhões para o ano de 2011.
Seu objetivo é fortalecer e estimular o P&D nas SMEs. Outro programa com foco nas SMEs é
o VINN NU, com início de sua operação no ano de 2002, funcionando sob a forma de
competição para novas empresas que possuem como centro de suas operações resultados de
P&D, com foco na inovação. São aprovados 20 vencedores por ano recebendo cada um U$
45mil.
Já o programa intitulado SMINT, também é operado pelo VINNOVA, e tem como
objetivo promover a interação entre países no tocante a estudos de viabilidade relacionado à

34

colaboração tecnológica internacional, sendo necessário que existam membros de pelo menos
3 países. São concedidos apoios de até U$ 22,5 mil.
Segundo o relatório realizado pela academia de engenharia sueca (IVA, 2008), apesar
dos altos investimentos realizados em P&D pela Suécia, apenas 20% do seu total é realizado
por SMEs enquanto que em países como a Noruega e Israel, 70% e 50%, respectivamente, são
realizados pelas pequenas empresas, e na Dinamarca 44%, devendo o governo sueco realizar
esforços ainda maiores para fomentar a inovação nas SMEs.
A Islândia caiu 7 posições entre o ano de 2011 e 2012 passando da 11ª para a 18ª
posição no último levantamento do Índice Global de Inovação (INSEAD, 2012).
O Technology Development Fund conta com cerca de U$ 6 milhões para o ano de
2012, fazendo parte do Science and Technology Policy Council, tem como objetivo financiar
projetos de inovação com programas específicos para o apoio de empresas Start-ups e
pequenos projetos submetidos por pequenos negócios ou empreendedores em fase inicial de
seu empreendimento.
Executado pelo Rannís – The Icelandic Centre for Research – o fundo se divide em
três subcategorias: projetos de subvenção, subvenção para empreendedores, Subvenção de
ligação: infraestrutura e marketing (RANNÍS, 2012).
A categoria Subvenção para Empreendedores (Entrepreneurial Grants) apóia projetos
de empreendedores ou empresas Start-ups que estejam em sua fase inicial. O empreendedor é
o ator central e pretende ou já criou uma empresa para executar sua idéia. Tem uma grande
ênfase na inovação e na pesquisa para execução do negócio. Sua duração máxima é de 2 anos
com apoio anual de U$ 40mil. Requer contrapartida de 25%, e espera-se que os indivíduos
apoiados submetam para a categoria Projeto de Subvenção ao término de execução desta fase
inicial. Tem duas submissões, sendo uma até 15 de fevereiro e outra até 15 de outubro.
O projeto de subvenção (Project Grant) corresponde a cerca de 2/3 do recurso total do
programa, podendo variar de um apoio máximo de U$ 245 mil com 3 anos de duração; U$
162 mil para dois anos ou U$ 81 mil para projetos de 1 ano. Em todos eles são necessários
uma contrapartida mínima de 50%. Vale ressaltar que os projetos são aprovados para duração
de apenas 1 ano, mesmo aqueles com 3 anos de previsão, sendo avaliados anualmente e tendo
recurso liberado apenas após acompanhamento por parte da equipe RANNIS, avaliando a
situação do projeto e sua consonância com o contrato firmado. Em 2012, existem duas datas
para submissões, sendo uma até 15 de fevereiro e outra até 15 de outubro.
O programa Subvenção de ligação: infraestrutura e marketing (Bridging Grants:
infrastructure and marketing) tem como próprio nome explicita o objetivo de apoiar empresas
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que tenham desenvolvido projeto de P&D na consolidação de sua infraestrutura e marketing,
sendo necessário que a proposta seja acompanhada de um plano de negócios detalhado,
alinhado com estratégicas futuras de atuação. Fornece apoios máximos de U$ 40mil com
duração de 1 ano e contrapartida de 50%. Empresas com mais de U$ 2,5 milhões de
faturamento não podem participar. Tem duas submissões, sendo uma até 15 de fevereiro e
outra até 15 de outubro. O desembolso para todas as fases citadas é realizado em três etapas:
40% na assinatura do contrato, 40% com relatório intermediário de progresso do projeto, 20%
após o relatório final ter sido aceito.
Uma característica interessante deste programa do RANNIS é a possibilidade em todas
as modalidades do envio de um vídeo de até 5min como forma de ajudar os avaliadores na
hora da escolha dos projetos.
Com relação aos critérios de avaliação, analisam-se quatro pilares: probabilidade de
sucesso, inovação, valor do projeto e outros valores (aqui a maior preocupação é com
aspectos que não podem ser medidos monetariamente). Vale observar que dependendo do tipo
de subsídio os pesos sofrem variação, como é o caso da importância da inovação que varia de
20% a 50%.
A avaliação final segue a fórmula seguinte: (a*N+b*VV+c*G)*(1+L)1, a partir da
qual se pode concluir o grande peso que é dado ao item “probabilidade de sucesso (letra L)”,
funcionado este com um multiplicador da soma dos demais itens. Todos os itens são avaliados
de forma clara por meio de uma tabela do Excel contendo as fórmulas automatizadas, ficando
a cargo do avaliador apenas digitar o valor dado a cada item julgado. Existem 5 possibilidades
para cada julgamento variando de 0 a 4, no qual zero está relacionado a uma pequena
concordância com o item analisado e 4 concordância máxima.
Existe ainda outra categoria chamada “projeto piloto” que não estão regidos
diretamente pelas regras citadas anteriormente e tem como objetivo preparar e investigar as
premissas para novos projetos que as empresas estejam querendo submeter.

Ele apóia

análises de mercado para saber qual probabilidade de sucesso da ideia, se o produto já foi
patenteado, como também na busca de parcerias com empresas de outros países. O Valor total
apoiado é de U$ 8mil com uma contrapartida mínima de 50% da empresa. O desembolso é
feito 50% na assinatura do contrato e 50% com aprovação do relatório final (RANNIS, 2012).
A Dinamarca figura em 7º lugar no ranking de inovação do INSEAD (2012) tendo
como sua principal agência no fomento à P&D a Danish Agency for Science, Technology and
1

Tem-se N para inovação; VV para valor do projeto; G para outros valores.L para probabilidade de sucesso.
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Innovation (DASTI), dos quais se destacam os seguintes programas: The Innovation Incubator
Scheme, The Consultancy Services for Inventors, The Industrial PhD Programme, Knowledge
Pilot.
O The Innovation Incubator Scheme atua por meio de 6 incubadoras regionais
fornecendo consultorias profissionais, capital semente para empreendedores e empresas
inovadoras em estágio inicial, atuando no primeiro estágio da cadeia de investimento no qual
investidores de venture capital e outros investidores privados relutam em atuar. Conta com
um orçamento anual de cerca de DDK 220 milhões, comportando-se em termos legais como
sociedades limitadas privadas operadas pelo governo dinamarquês. Seu aporte se dá em três
etapas: Pre-investigation, Primary Project Funding, e Secondary Project Funding (DASTI,
2012a).
A fase de pré-investigação (Pre-investigation) atua na análise preliminar da tecnologia
a ser utilizada e do potencial comercial no mercado, sendo investidos em média DDK 80mil.
Já a Primary Project Funding, se trata de um investimento pré-capital semente, com um valor
máximo de DDK 3,5 milhões. A incubadora atua na forma de empréstimos ou participação
nas empresas, requisitando uma capitação mínima de 18% do valor solicitado no mercado
privado. O Secondary Projetc Funding atua como capital semente, com investimento máximo
de DDK 2,5 milhões na forma de empréstimos ou participação na empresa, sendo necessária a
captação no mercado privado de pelo menos 60% do valor solicitado.
Outro programa operado pelo DASTI que merece atenção pela sua forma de atuação é
o The Consultancy Services for Inventors. Apesar de não ter como foco empresas SMEs, essa
linha de apoio busca ajudar pesquisadores, estudantes, especialistas ou qualquer outra pessoa
que tenham direitos sobre uma invenção e pretendam comercializá-la por meio de um acordo
de licenciamento com uma empresa existente. Inicialmente, os participantes recebem um
curso de 10 horas no qual aqueles que se destacarem e forem aprovados para segunda fase
receberão consultorias, totalizando mais 150 horas de apoio (OPFIND, 2012).
O The Industrial PhD Programme tem como objetivo a inserção de profissionais
qualificados nas empresas e consiste da inserção de um estudante de doutorado com foco
industrial durante o período de 3 anos, com dedicação em tempo integral, dividindo seu tempo
igualitariamente entre a universidade e a empresa (DASTI, 2012b). A empresa recebe um
apoio mensal de DDK 14.500,00, e a universidade um total de DDK 252 mil ou DDK 360mil
dependendo da área na qual o projeto está inscrito. Diferentemente do programa RHAE
promovido pela FINEP, o estudante deve ser contratado pelo quadro da empresa e não como
um bolsista como é o caso do programa brasileiro (DASTI, 2012c).
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Por fim, existe o Knowledge Pilot muito semelhante ao programa anterior uma vez que
também visa à inserção de profissionais qualificados nas empresas, todavia com foco
exclusivo nas SMEs que possuam entre 2 a 100 empregados. Para participar, é necessário que
o profissional contratado tenha nível de mestrado ou superior, sendo oferecido um salário
mensal de DDK 12,5mil pelo período de até 12 meses. Já a empresa tem que ter existido por
pelo menos 1 ano e possuir um receita mínima de DDK 1mil (cerca de 133mil euros), e não
ter recebido nenhum apoio do Knowledge Pilot nos últimos 3 anos (DASTI, 2012d).
Em quarto lugar, no ranking de inovação do INSEAD (2012), a Finlândia possui
ampla tradição no setor de fomento à inovação com uma média anual de 3.700 projetos
desenvolvidos por empresas e 1.500 projetos por universidades e centros de pesquisa
(TEKES, 2012b). Apesar do grande número de empresas apoiadas, os investimentos públicos
em P&D no país representam apenas 3% do total investido pelas empresas enquanto que em
outros países da OCDE fica em torno de 7% (TEKES, 2012a).
Diversos estudos realizados no país apontam para o impacto positivo da inovação
aumentando os níveis de riscos e produtividade dos projetos (HYVÄRINEN, 2007),
cooperação das empresas (EBERSBERGER, 2005B; EBERSBERGER, 2011; HYVÄRINEN,
2011; HOVI et al., 2006), a duração dos projetos (HYVÄRINEN, 2007), geração de
empregos,

sobretudo

no

setor de

P&D

(ALI-YRKKÖ,

2005;

EBERSBERGER;

LEHTORANTA, 2005B). De acordo com Tanayama (2002), a importância da existência dos
fundos de investimento em P&D aparece no desenvolvimento das grandes inovações radicais,
corroborando com o estudo de Ebersberger (2011) que aponta uma maior geração de inovação
pelas empresas apoiadas.
Diante do exposto um grande esforço vem sendo realizado anualmente pela TEKES,
sobretudo no fomento às PMEs com menos de 500 funcionários para as quais se destina cerca
de 70% dos recursos do TEKES. As grandes empresas são apoiadas apenas em projetos que
tenham um grande potencial comprovado, promovendo impactos significativos para
sociedade.
Em seu trabalho, Hyytinen et al. (2012) identificaram que o TEKES participou no
financiamento de mais de 60% das inovações bem conhecidas criadas entre 1985-2007 no
país. Sua importância fica latente quando observado o relatório elaborado pela TEKES no ano
de 2012 (TEKES, 2012a), no qual se constata que para cada 13 mil euros aplicados pelo
fundo, um emprego é criado no setor privado, bem como a cada 1 euro de investimento, um
volume de negócios no valor de 21 euros anuais são gerados.
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Com relação ao seu programa de fomento, normalmente, seu prazo de duração é de 4 a
6 anos, com financiamento variando de 35% a 50% nas PME. Não existe valor máximo a ser
liberado, sendo analisados caso a caso os projetos e suas necessidades. Com relação à
prestação de contas, os projetos são geralmente avaliados na metade do seu tempo global e
quando requisitados podem ter que fornecer informações até 5 anos após o término do
desenvolvimento. É interessante ressaltar que 10% do valor total da concessão são liberados
apenas após prestação final de contas do projeto (TEKES, 2012c).
Para as PMEs existem programas especiais, sendo possível o apoio por especialistas
na hora de executar projetos de inovação, como recursos para seu crescimento e sua
internacionalização.
Em sexto lugar no ranking de inovação aparece a Holanda. Foi apenas no ano 2003
com o lançamento da Plataforma de Inovação que a Holanda passou a ter uma política séria
de inovação, surgindo neste momento o novo programa de governo chamado de “Small
Business Innovation Research (SBIR)” (VAN HEMERT et al., 2011).
O programa holandês intitulado SBIR tem como inspiração o seu homônimo norte
americano, tendo sido baseado nas melhores práticas do já renomado programa dos Estados
Unidos. Foi criado em 2004 e tem como beneficiário as empresas de qualquer porte, apesar de
90% das empresas apoiadas serem pequenas e médias. Segundo Putten (2011), o programa se
divide em 3 fases, sendo na fase 1 concedido um apoio de EU 50.000,00 com prazo de
duração máximo de 6 meses no qual as empresas devem pesquisar sobre a viabilidade de sua
inovação. Nesta fase serão explorados a viabilidade do desenvolvimento tecnológico de seu
projeto, qual o mercado existente para a sua inovação, identificando seus clientes e outros
requisitos necessários para torná-la uma realidade.
Na fase 2, as empresas, que participaram da primeira fase e tiveram o projeto
aprovado, vão receber 450 mil euros e terão 24 meses para desenvolvê-los. Nesta nova
avaliação merece destaque a maior importância que é dada para as questões econômicas do
projeto. Como resultado final desta etapa deve ser entregue um protótipo testado ou um lote
pilote do produto, processo ou serviço desenvolvido. Não existe suporte público para a fase 3
relacionada ao lançamento dos produtos no mercado, devendo ser captados recursos do
mercado privado para esta etapa.
Existem para ambas as fases uma quantidade mínima de empresas que serão apoiadas.
Na fase 1, um mínimo de 5 projetos são selecionados, já na fase 2, um mínimo de 2 empresas
são selecionadas. O tempo para julgamento das propostas em ambas as fases é de 6 a 8
semanas e feito pela mesma equipe de especialistas. O programa é estruturado em 3 fases com
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intuito de diminuir o risco do apoio, uma vez que apenas os melhores e mais viáveis projetos
receberão recursos para a fase de desenvolvimento.
Até o ano de 2011, existia a Holanda outro programa chamado “Innovation Voucher
Programme” com foco nas pequenas e médias empresas, operando por meio de créditos
concedidos as empresas que submetessem seus projetos. Todavia, em 2011, ele foi encerrado
devido a cortes do governo causados pela crise mundial, estando sem previsão de retorno até
o momento.
O valor máximo de cada voucher era de EU 7.500,00, não sendo necessária
contrapartida das empresas e possuía validade para uso de 6 meses. Os vouchers podiam ser
utilizados na contratação de consultorias junto a instituições de pesquisa geralmente já prédefinidas como instituições autorizadas a receberem os vouchers (CORNET et al.,2006).
A cada ano era disponibilizado um número específico de vouchers e, caso o número de
candidatos fosse maior que a quantidade de vouchers disponíveis, era realizado um sorteio
entre as empresas participantes. A ordem de concessão era os primeiros que entraram com o
pedido seriam os primeiros a receber e não poderiam receber voucher empresas que tivessem
recebido valores acima de EU 100mil nos últimos 3 anos do governo em programas de
fomento.
Vale destacar que uma vez que os recursos só podiam ser gastos em instituições prédefinidas, neste tipo de apoio, não era necessário o envio de projetos demonstrando a
importância da inovação proposta, nem tão pouco a prestação de contas do que foi realizado
com o recurso, reduzindo custos operacionais do programa. Todavia esta liberdade maior não
permitia uma análise criteriosa da importância de cada projeto e seu impacto para sociedade.
Em 2004, foram 1044 submissões para 100 vouchers. Posteriormente em 2005,
aumentaram para 1000 vouchers, 6000 em 2006 (dividiu em dois tipos de vouchers – um de
2,5 mil euros e outro de 7,5mil euros), em 2010 foram abertos vouchers privados. De acordo
com Cornet et al. (2006), oito de cada 10 vouchers foram utilizados pelas empresas em
projetos que não teriam sido realizados sem o apoio, 1 em projetos que teriam sido realizados
de qualquer forma e 1 não foi utilizado pela empresa no prazo de 6 meses, tendo perdido o
apoio.
O Quadro 3.2 resume as informações sobre os programas dos países europeus
abordados neste trabalho.
Localizado no sudeste asiático, Singapura é pelo segundo ano consecutivo o 3º país
mais inovador do mundo, tendo evoluído de um investimento em relação ao PIB de 0,3% em
1980, para cerca de 1% em 1990, e já em 2003 com 2,15% (WONG; HO, 2007).

O
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Innovation Centre operado pela Singapore MIT Alliance for Researchand Technology
(SMART) tem como foco o apoio às instituições de pesquisa de nível superior de Singapura,
com foco no desenvolvimento das pesquisas e fomento do empreendedorismo, buscando
agilizar o desenvolvimento de produtos e seu lançamento no mercado. O centro possui uma
equipe chamada de “i-team” formada por pesquisadores pré-selecionados e estudantes das
áreas de administração para acompanhar e ajudar cada projeto no seu direcionamento ao
mercado (SMART INNOVATION CENTRE, 2012).
Esse programa se divide em duas grandes categorias a INNOVATION GRANTS (com
apoios de até S$250.000,00) e a EXPLORER GRANTS (com fomentos de até $50.000,00 para
estudantes). O Innovation Grant tem como objetivo final o desenvolvimento de protótipos ou
provas de conceitos e a determinação de uma estratégia de mercado para lançamento e
desenvolvimento do produto. Ao seu término deve existir uma start-up ou o licenciamento do
resultado da pesquisa para uma empresa comercializar.
Já o Explorer Grant busca auxiliar no desenvolvimento e comercialização de um
trabalho inovador originado a partir de um trabalho de um estudante, servindo de passo inicial
para aqueles que querem participar do Innovation Grant.
Ainda sob o escopo do Innovation Centre existe um programa muito interessante
chamado de Catalyst Program formado por empreendedores locais que tenham experiência
com empresas que trabalhem com tecnologias emergentes, como é o caso das start-ups. Esses
membros são voluntários que se reunirão mensalmente com os i-teams ajudando no
desenvolvimento dos projetos e seu lançamento no mercado, servindo como conselheiros para
as empresas em fase inicial de seu projeto.
A SPRING Singapore (Standards, Productivity and Innovation Board) é uma agência
operada pelo Ministério de Comércio e Indústria de Singapura como objetivo de promover o
crescimento e fortalecimento das empresas, por meio do fomento à tecnologia, inovação e
acesso ao mercado. Existem diversos programas operados pela SPRING, possuindo desde
incentivos fiscais para investidores anjos (Angel Investors Tax Deduction Scheme - AITD),
investimento direto nas empresas por meio de subvenção (Technology Enterprise
Commercialisation Scheme – TEC, Innovation and Capability Voucher – ICV, Technology
Innovation Programme -TIP), até investimentos em formação de pessoal por meio de cursos
para os empreendedores (Management Development Scholarship - MDS),e colocação de
pessoal qualificado nas empresas (Business Advisors Programme – BAP) (SPRING
SINGAPORE, 2011).
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País

Programa

KMU-innovativ
Alemanha
ZIM-KOOP and ZIMSOLO

Órgão Executor
BMBF - Federal
Ministry of
Education and
Research
BMWi - Federal
Ministry of
Economics and
Technology

Ano de
Criação

Valor Máximo
Concedido

Máximo Financiável

Duração
Máxima

Beneficiados

-

Sem limite
estabelecido

Até 60%

-

-

-

EU 50.000,00 a
350.000,00

-

SMEs e institutos de
pesquisa

Proof of Market –
9 meses;
Proof of Concept
– 18 meses;
Development of
Prototype – 24
meses

pequenas e médias
empresas individuais
situadas no Reino
Unido

Grant for Research and
Development (GRD)

The Technology
StrategyBoard

1986

Proof of Market – EU
25 mil
Proof of Concept – EU
100mil Development
of Prototype - EU
250mil

SBRI (Small Business
Research Initiative)

The Technology
Strategy Board

2009

Fase 1- 100mil libras;
Fase 2 – 1 milhão de
libras.

-

Fase 1- 6 meses;
Fase 2 – 24 meses

Innovation Cheques

Commission For
Technology And
Innovation Cti.

-

U$ 7,5 mil

100%

12 meses

100%

Entre fase 1 e 2 –
3 meses;
Entre fase 2 e 3- 6
meses

-

-

Inglaterra

Suíça

Suécia

Empresas 35 a 50%;
90% para
organizações de
pesquisa
Proof of Market –
60%
Proof of Concept –
60%
Development of
Prototype - 35% a
45%

Venture Kick

Venture Kick

2007

Fase 1- CHF 10mil;
Fase 2 – CHF 20mil;
Fase 3 – CHF 100mil

GebertRüfStiftung

GebertRüfStiftung

2007

Não tem limites

Forska & Väx
(Research&Grow)

Swedish Governmental
Agency for Innovation
Systems (VINNOVA)

2005

Pequenas empresas
com sede na
Inglaterra
Empresas suíças
com menos de 250
empregados

Projetos de jovens
pesquisadores com
alta qualificação
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VINN NU

VINNOVA

2002

U$ 45mil

SMINT

VINNOVA

-

U$ 22,5mil

Finlândia

TEKES

The Finnish Funding
Agency for Technology
and Innovation

1980

Ministry of Economic
Affairs

Holanda

INNOVATION
VOUCHER
PROGRAMME
Small Business
Innovation Research
(SBIR) programme

NL Agency

Empresa recémcriadas com foco em
inovação
Pelos menos 3
empresas de países
diferentes com foco
em inovação

-

-

-

35% a 50%

4 a 6 anos

Empresas de
todosportes

2004

EU 7.500,00

100%

6 meses

SME

2004

Fase 1- EU 50mil;
Fase 2 – EU 450 mil

Fase 1- 6 meses;
Fase 2 - 24 meses;

Empresas de todos
os portes, com foco
nas MPEs

Project Grant – U$
Project Grant – 50%;
245mil;
Entrepreneurial
Technology
Rannís – The Icelandic
Entrepreneurial Grants
Islândia
2003
Grants –75%;
DevelopmentFund
Centre for Research
– U$ 80mil;
Bridging Grants –
Bridging Grants – U$
50%
40mil
Pre-investigation –
Pre-investigation –
DDK 80mil;
Não revelado;
The Innovation
Primary Project
Primary Project
DASTI
Incubator Scheme
Funding – DDK 3,5 m.
Funding – 82%;
Secondary Project
Secondary Project
Funding – DDK 2,5 m.
Funding – 40%
Dinamarca
Estudante -DDK
The Industrial PhD
14,5mi / mês;
DASTI
100%
Programme
Universidade - DDK
360mil
salário mensal de
Knowledge Pilot
DASTI
100%
DDK 12,5mil
Quadro 3.2 Programas governamentais de financiamento e/ou fomento à inovação tecnológica em países europeus

Project Grant – 3
anos;
Entrepreneurial
Grants – 2 anos;
Bridging Grants –
1 ano

Empresas start-ups,
pequenas empresas e
empreendedores em
fase inicial do
negócio

-

Empresas de todos
os portes, com foco
nas MPEs

3 anos

Empresas de todos
os portes

1 ano

SMEs
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O Technology Enterprise Commercialisation Scheme (TECS) é um programa de
subvenção seletivo, com submissão aberta durante todo o ano, e divulgação dos resultados a
cada dois meses. Ele se divide em Prova de Conceito (Proof of Concept - POC) para aqueles
que desejam submeter ideias em fase inicial de seu conceito, apoiando até 100% do projeto
com um máximo de S$ 250 mil (U$ 202 mil); e o prova de valor (Proof of Value- POV) para
projetos mais avançados já em fase de prototipagem, sendo necessária a demonstração do
interesse de um cliente potencial ou um investidor externo no projeto, bem como que a
empresa possua as competências necessárias para execução do projeto. Apóia até 85% do
valor total com um limite máximo de S$ 500 mil (U$ 401 mil). A escolha das empresas é feita
com base nos processos definidos no edital, existindo como fase final do POV uma
apresentação para um painel de especialistas (SPRING SINGAPORE, 2012).
Já o Technology Innovation Programme (TIP) também tem como foco o
desenvolvimento tecnológico nas SMEs, tendo como objetivos principais identificar as
melhores plataformas tecnológicas, encontrar especialistas para trabalhar no desenvolvimento
do projeto e encontrar parceiros e informação necessária para desenvolvimento da tecnologia.
Ele atua de forma descentralizada por meio de Centros de inovação espalhados pelo país,
apoiando até 70% dos custos do projeto (SPRING SINGAPORE, 2012).
Oitavo país no índice global de inovação (INSEAD, 2012), Hong Kong tem como
órgão responsável por coordenar a política de inovação e competitividade o Innovation and
Technology Commission (ITC) que por meio do Innovation and Technology Fund (ITF) opera
quarto grandes programas: The Small Entrepreneur Research
(SERAP), Innovation and

Technology

Assistance

Programme

Support Programme (ITSP), University-Industry

Collaboration Programme (UICP), General Support Programme - GSP (ITC, 2012).
Apenas o SERAP tem foco específico nas SMEs, o ITSP tem foco no
desenvolvimento de pesquisa pelas universidades e centros de pesquisa, o UICP na
colaboração entre universidades e empresas de todos os portes, e o GSP na divulgação da
cultura.
O SERAP foi criado em 1999, tendo apoiado até final de 2011um total de 353 projetos
no valor de U$ 388,2 milhões. Tem como foco o apoio a pequenas empresas fornecendo
suporte à inovação e o desenvolvimento tecnológico, com submissões abertas durante todos
os meses do ano (SERAP, 2012a). Apóia até HK 6 milhões (U$ 770.000,00), sendo
necessário uma contrapartida de 50% da empresa apoiada, com um prazo máximo de
execução de 2 anos. Assim como na maioria dos programas, toda propriedade intelectual fica
sob domínio da empresa apoiada.
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Merece destaque o fato de o fundo ser reembolsado nos caso em que a empresa
apoiada tiver condições ou atrair investimentos de terceiros. Geralmente são cobrados 5% do
faturamento bruto anual até que o valor concedido tenha sido pago. Caso receba recursos de
terceiros, o SERAP deve ser informado com no máximo 1 mês da concretização do negócio
(SERAP, 2012c).
Projetos com prazo superior a 12 meses podem concorrer ao Intership Programme
com objetivo de conseguir apoio na contratação de pessoal extra, limitado a duas pessoas por
projeto. O Intership tem como objetivo recrutar recém-formados de universidade locais como
estagiários para ajudar em projetos de inovação. Máximo de 24 meses com subsídios mensais
de HK$ 12mil (U$ 1.500,00) para graduados e HK$ 14mil para profissionais com mestrado U$1.800,00 - (SERAP, 2012b). A empresa poderá ainda se candidatar ao Research and
Development Cash Rebate Scheme com objetivo de receber até 30% da contrapartida
financeira dada pela empresa.
O quadro 3.3 resume as informações sobre os programas dos países asiáticos
abordados neste trabalho.
Além dos primeiros países da lista do Global Innovation Index (INSEAD, 2012), neste
trabalho abordaram-se os países membros do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do
sul) devido a sua importância no cenário mundial. A China se encontra atualmente na 34ª
posição no ranking de inovação (INSEAD, 2012) e vem aumentando a passos crescentes o
investimento em P&D, apresentando taxas anuais de 20% por ano (NICHOLS, 2008), todavia
apesar da elevada taxa de crescimento existe ainda uma grande concentração na região de
Beijing, sendo essa área responsável por cerca de 35% de todo investimento em P&D do país
(GUANGLING, 2011).
Em sua estrutura inovativa merece destaque Innofund- Innovation Fund for Small
Technology-based Firms - fundado em 1999 - com foco no atendimento às pequenas
empresas de base tecnológica, atendendo até o ano de 2008 cerca de 8mil projetos com uma
média de U$81.000,00/projeto e um orçamento anual médio de U$ 650 milhões (XIAO,
2007).
Segundo Xiao (2007), o Innofund tem servido como um certificado facilitador para
firmas conseguirem apoio do mercado de capital, com uma taxa de 5 Yuan para cada 1 Yuan
recebido do fundo. Seu objetivo principal é de fornecer capital para empresas start-ups que
sem este apoio não conseguiriam se desenvolver de forma adequada. Como destaque de
empresas que receberam apoio deste fundo e hoje são grandes players mundiais configuram a
Lenovo e a Huawei.
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O programa atua por meio de subvenção, empréstimos a juros baixos e investimento
de venture capital. Seu foco principal consiste no apoio a start-ups fundadas por pessoas que
já possuem destaque científico na área que desejam atuar, como também para o
desenvolvimento de novos produtos em empresas nascentes. Antes de poder submeter seu
projeto para análise, a empresa deve conseguir a indicação de uma das 5 organizações
relacionadas pelo ministério de ciência e tecnologia como aptas a fazer este julgamento.
Na China existem, de acordo com Huang et al. (2004), 53 zonas especiais de alta
tecnologia, sendo responsável no ano de 2001 por cerca de 12% do faturamento bruto das
indústrias chinesas.Nestas zonas especiais encontram-se os maiores investimentos em
inovação, sendo segundo Sun e Du (2010), o desenvolvimento interno de tecnologia por parte
das firmas a maior fonte de inovação chinesa e de suma importância, tanto para desenvolver
inovações originais, como para servir de base para absorção de novas tecnologias transferidas
de outros países.
A Índia, por sua vez, encontra-se na 64º posição no ranking do INSEAD (2012),
sendo hoje um dos celeiros mundiais no setor de tecnologia da informação, apesar de ainda
existir uma grande concentração da sua mão de obra, cerca de 90%, em empregos informais
do terceiro setor caracterizados pela pouca produtividade (NICHOLS, 2008).
O principal órgão indiano responsável pelo desenvolvimento da pesquisa é o
Departamento de Ciência e Pesquisa industrial (Department of Scientific & Industrial
Research - DSIR) que possui com principais programas de fomento à inovação o:
Technopreneur Promotion Programme (TePP)
O Technopreneur Promotion Programme (TePP) iniciou sua operação em 1998 e
busca promover a inovação incentivando empreendedores a transformarem suas ideias em
protótipos e depois em empresas. Divide-se em duas fases. Na Fase 1 chamada de Micro
Technopreneurship Support (TS),o objetivo é promover inovações que requeiram micro
investimentos com apoio máximo de RS 75.000,00 (U$ 1.500,00) sendo apoiado 90% do
custo total do projeto. Não apóia projetos puramente acadêmicos ou baseados somente em
software, devendo o mesmo ser submetido por uma única pessoa ou em caso de grupos
apenas uma delas deve ficar como responsável. Uma característica interessante é a
possibilidade oferecida ao empreendedor para apresentar o seu projeto oralmente e defender a
ideia perante uma banca (RAO, 2008).
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País

Programa

Technology
Enterprise
Commercializa
tion Scheme
(TECS)

Singapura

Órgão
Executor

Ano de
Criação

Valor
Máximo
Concedido
POC - S$ 250
mil (U$ 202
mil);

SPRING

POV- S$ 500
mil (U$ 401
mil)

(POC) 100%;
(POV) 85%.

Duração
Máxima

POC - 24
meses;
POV - 12
meses

SPRING

INNOVATION
GRANTS

SMART

-

Até S$ 250
mil

EXPLORER
GRANTS

SMART

-

Até 50 mil

-

-

Start-up ou
pesquisador
es

-

SMEs

100%

18 meses

SMEs

100%

-

Estudantes
com projeto
inovador

24 meses

Pequenas
Empresas
com menos
de 100
funcionário
s.

24 meses

Participante
s do
SERAP
com
projetos de
duração
maior que
12 meses

3 empresas,
sendo uma
SME- 50%

ITC

1999

HK 6 milhões

50%

Hong Kong

Intership
Programme

Beneficiad
os

SMEs
individuais –
70%

Technology
Innovation
Programme
(TIP)

SERAP

Máximo
Financiável

ITC

-

Graduados HK$ 12mil/
mês

100%

Mestre - HK$
14mil/mês

Quadro 3.3 Programas governamentais de financiamento à inovação tecnológica em países asiáticos.

Na Fase 2, Seamless Scale-up Support for TePP (S3T) apenas podem participar
pessoas que tiveram projeto aprovados na fase1 e tem como objetivo o lançamento da
inovação no mercado, seu foco é na incubação de uma empresa proveniente da ideia
inicialmente aprovada na fase 1. Apoio máximo é de RS 4.500.000,00 (U$ 90.000,00), sendo
exigido contrapartida de 50%, com limite máximo de gasto com pessoal de 20% e com
viagens de 5%. O faturamento da empresa não pode exceder U$ 900mil anuais (RAO, 2008).
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A Índia conta ainda com um programa mais amplo destinado a empresas de diversos
tamanhos e finalidades, existindo dentre elas as start-ups ou empreendedores técnicos que
atuem especialmente nas áreas da agricultura, tecnologia da informação ou no desenho e
design de novas máquinas. Chamado de Fundo para Tecnologia, desenvolvimento e aplicação
(Fund for Technology Developmentand Application), ele foi criado em 1996 e é operado pelo
Conselho para Desenvolvimento Tecnológico do Governo da Índia (Technology Development
Board). O fundo atua tanto investindo no mercado de private equity, empréstimos diretos, ou
subsídios. No caso da subvenção, a empresa que receber o apoio deverá devolver o dinheiro
com base nos royalties recebidos como resultado do desenvolvimento do projeto. A
submissão está aberta durante todo ano (TDB, 2007).
Outro programa de apoio à inovação que aceita empresas de todos portes é o
Technology Development and Demonstration Programme (TDDP), todavia nesse programa
não existe uma política específica para pequenas empresas ou start-ups. Vale ressaltar os
critérios de seleção utilizados e seus pesos com os seguintes valores: Inovação (15%), Clareza
dos Objetivos (15%), Equipe (15%), Plano de Trabalho (20%), Financeiro (15%),
Comercialização (20%) (DSRI, 2010).
Apesar do alto investimento em P&D realizado pela Rússia, o que a coloca entres as
10 nações com maior dispêndio em tecnologia; quando se analisa os números em valores
percentuais do PIB o seu desempenho é muito baixo com investimento em 2010 de cerca de
1,3% do PIB (FINNODE, 2012).
O principal órgão governamental para apoio das SMEs é operado pela Foundation for
Assistance to Small Innovative Enterprises (FASIE), uma organização não comercial criada
no ano de 1994 pelo governo desse país, contando com 1,5% do orçamento federal para
ciência (GIANELLA; TOMPSON, 2006). Desde sua criação mais de 18mil SMEs
submeteram projetos com cerca de 6500 projetos apoiados e uma média anual superior a 150
SMEs apoiadas.
O principal programa da fundação é o START, criado em 2004, oferecendo suporte
em P&D para empresas com foco no lançamento das inovações no mercado e para o
fortalecimento de Start-ups. O programa subdivide-se em 3 fases, cada uma com um ano de
duração e valores apoiados de 1 milhão de rublos, 2 milhões e 3 milhões respectivamente para
as fases 1,2 e 3. Para as fases 2 e 3 se exige uma contrapartida mínima de 50%.
O segundo programa de maior de destaque é o UMNIK, criado em 2006, com foco em
jovens cientistas que desejam comercializar suas invenções (SPIESBERGER et al., 2011).O
valor anual concedido por ganhador é de 200 mil rublos russas e para participar o candidato
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deve ter entre 18 e 28 anos, com um bom histórico de pesquisa na área em que está
submetendo o projeto. Uma característica interessante é o fato de o beneficiado não precisar
constituir empresa nos 2 primeiros anos de recebimento do apoio.
A África do Sul foi o último membro a integrar o BRIC, sendo acrescentado, desde
sua entrada em 2011, o “S” a sigla. O país encontra-se a frente do Brasil e da Índia no índice
global de inovação (INSEAD, 2012), estando na posição 54 do ranking. Merece destaque na
estrutura inovativa do país o Technology Innovation Agency (TIA), fundada em 2008 com
intuito de melhorar a qualidade de vida e o crescimento econômico do país por meio do
desenvolvimento e exploração de inovações tecnológicas. É possível destacar os seguintes
fundos operados pela agência: Industry Matching Fund, Equity Fund e o Idea Development
Fund (TIA, 2010).
O Industry Matching Fund investe em SMEs e grandes empresas (sendo incentivadas
nesses casos parcerias com pequenas empresas, instituições de educação e conselhos
científicos). Exige uma contrapartida de 50% para grandes empresas podendo cair para 30%
em casos de parcerias com SMME, instituições de educação e/ou conselhos científicos. No
caso de start-ups com menos de 3 anos de existência a contrapartida cai para 20%. Um ponto
interessante deste programa é o fato dele poder funcionar como a forma de empréstimos ou
royalties sob o projeto aprovado, sendo as alíquotas estabelecidas caso a caso; ou ainda como
cotas de sociedade do caso das micro e pequenas empresas.
Já o Idea Development Fund opera por meio do investimento de pequenos valores para
empreendedores e pequenas empresas com projetos de desenvolvimento tecnológico. O valor
máximo concedido é de 200 mil randes, podendo alcançar até 500 mil randes no caso de
registros de propriedade intelectual (TIA, 2012).
Além da agência TIA, existe outro órgão do governo com programas relevantes no
apoio à inovação que é o Support Programme for Industrial Innovation (SPII), criado em
1993, e controlado pelo Department of Trade andIndustry (DTI). Atualmente, ele posssui três
categorias de programas: the Product Process Development, Matching Schemes e Partnership
Schemes. Para este órgão, o mais importante é o tamanho do projeto e não o tamanho da
empresa, apesar de existirem incentivos para participação das MPEs (SPII, 2012a).
O apoio recebido do Matching Scheme é na forma de recursos não reembolsáveis com
contrapartidas entre 25% a 50% dependendo da composição de cotas dos sócios (Black
Economic Empowerment –BEE, mulheres e pessoas deficientes têm descontos com um valor
máximo de 3 milhões de randes por projeto). No caso de empresas de grande porte, elas
podem participar, todavia a contrapartida mínima é de 50% do valor requisitado. Para
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participar, as empresas devem ter entre 50 e 200 funcionários, faturamento anual entre 13 e 51
milhões de randes e patrimônio entre 5 e 19 milhões de randes (SPII, 2012c).
No caso do Product Process Development Scheme, o valor apoiado máximo é de 1
milhão de randes, com contrapartida variando de 15% a 50% dependendo da composição
societária da empresa. As empresas devem ter menos de 50 funcionários, faturamento anual
menor que 13 milhões e patrimônio menor que 5 milhões de randes (SPII, 2012b).
Já o Partnership Scheme tem como foco principal as grandes empresas apesar de
permitir a participação de SMEs. Neste programa, os recursos são reembolsáveis em caso de
sucesso do projeto, e é exigido da empresa, independentemente do seu porte, uma
contrapartida mínima de 50%. Os direitos de propriedade intelectual da inovação são dividias
entre a empresa e o DTI enquanto durar o contrato entre as partes. Para participar, as
empresas devem contemplar um quadro com mais de 200 funcionários, faturamento anual
maior que 51 milhões de randes e patrimônio maior que 19 milhões de randes (SPII, 2012c).
O quadro 3.4 resume as informações sobre os programas dos países membros do BRICS,
exceto o Brasil que será abordado no próximo tópico deste trabalho.
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País

Programa

Órgão Executor

China

Innofund - Innovation Fund
for Small Technologybased Firms

Torch High Technology
Industry Development
Center
Department of Scientific
& Industrial Research DSIR

Technopreneur Promotion
Programme (TePP)
Índia

Fund for Technology
Development and
Application
START

Rússia
U.M.N.I.K

Matching Scheme
Product Process
Development Scheme
África
do Sul

Partnership Scheme

Technology
Development Board
Foundation for
Assistance to Small
Innovative Enterprises
(FASIE)
Foundation for
Assistance to Small
Innovative Enterprises
(FASIE)
Support Programme for
Industrial Innovation
(SPII),
Support Programme for
Industrial Innovation
(SPII),
Support Programme for
Industrial Innovation
(SPII),

Ano de
Criação

Valor Máximo
Concedido

Máximo
Financiável

Duração
Máxima

1999

U$ 300 mil

-

-

PMEs base tecnológica

1998

Fase 1 -U$ 1,5 mil;
Fase 2 U$ 90mil

Fase 1 -U$
90%;
Fase 2 U$ 50%

-

Empreendedores técnicos e startups

1996

-

-

-

Empresas de todo porte.

2004

Fase 1- RUB 1 mi
Fase 2 – RUB 2 mi;
Fase 3 – RUB 3 mi

Fase 1 – 100%;
Fases 2 e 3 –
50%

3 anos

Beneficiados

SMEs

2006

RUB 200mil/ano

-

-

Cientistas entre 18 e 28 anos,
com um bom histórico na área
em que está submetendo o
projeto

1993

3 milhões de randes

De 50% a 75%

-

Empresas de todos os portes,
com foco nas MPEs

1993

1 milhão de randes

De 50% a 85%

-

Empresas de todos os portes,
com foco nas MPEs

1993

-

50%

-

Empresas de todos os portes,
com foco nas MPEs

Industry Matching Fund

Technology Innovation
Agency (TIA)

2008

-

De 50 a 80%

-

SMEs e grandes empresas

Idea Development Fund

Technology Innovation
Agency (TIA)

2008

500mil randes

-

-

Empreendedores e pequenas
empresas com projetos de
desenvolvimento tecnológico

Quadro 3.4 Programas governamentais de financiamento à inovação tecnológica em países membros do BRICS, exceto Brasil.
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3.3 Programas governamentais
reembolsável no Brasil

de

subvenção

econômica

não

Analisando o posicionamento brasileiro relacionado à inovação frente às demais
nações do globo têm-se, apesar dos progressos obtidos nos últimos anos, uma situação
ainda com longa trajetória de melhoria a ser trilhada pelo nosso país, sobretudo quando
comparado com os países membros da OCDE. Com relação a sua posição na América
Latina é latente seu destaque, todavia, saindo desta região e comparando-o com países
em desenvolvimento da Ásia, o investimento brasileiro em P&D já se apresenta em
patamares inferiores aos seus pares asiáticos (ERBER, 2000; CRUZ; MELLO, 2006;
RODRIGUEZ; DAHLMAN; SALMI, 2008). Estendendo a comparação para países
europeus, Viotti et al. (2005) chegaram à conclusão que os investimentos em P&D do
Brasil se assemelham aos países pobres da União Européia, como Portugal e Espanha.
Como forma de melhorar o posicionamento brasileiro deve-se criar um ambiente
de interação e cooperação que permita o surgimento de um sistema de inovação
nacional forte e estruturada, integrando empresa, governo e universidades, por meio da
denominada tríplice hélice, no qual a empresa é a força motora da produção, a
universidade a fonte de conhecimento e tecnologia, e o governo responsável por criar
leis e incentivar o P&D entre os atores. Segundo (ETZKOWTIZ; MELO, 2004), a
universidade assumiria uma posição mais ativa promovendo a inovação por meio de sua
interação com as outras “pás”.
Analisando os sistemas de inovação de diversos países, Viotti (2001) distingue
aqueles chamados de “propriamente ditos”, existentes nos países de primeiro mundo,
dos “sistemas de aprendizado” presentes nos países em desenvolvimento. No caso dos
sistemas de aprendizado, este autor classifica-os como podendo ser passivos e ativos,
dependendo das qualificações tecnológicas e da sua passividade ou não na absorção de
tecnologia e na inovação incremental. Como resultado de sua pesquisa conclui que, em
meados da década de 90, a Coréia do Sul apresentava-se como um sistema ativo,
enquanto o Brasil, como um sistema passivo.
Na mesma linha de trabalho, Albuquerque (1999) analisa dados de patentes
concedidas pelos países e suas taxas de crescimento identificando que o sistema
nacional de inovação da Coréia do Sul e Taiwan estavam no que denomina de catching-
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up econômico e tecnológico, enquanto Brasil, Índia e China em processo de estagnação
e a Argentina em retrocesso.
É exatamente buscando melhorar esse cenário que surgem os programas
governamentais de fomento à inovação. O financiamento público à inovação no Brasil
teve seu início nos anos 1960 com o Fundo de Desenvolvimento Técnico Científico
(Funtec) do BNDE, atual BNDES, todavia foi apenas com a criação da FINEP em 1967,
órgão ligado ao MCTI, que se identifica uma maior importância delegada ao tema pelo
governo brasileiro.
A FINEP é atualmente o principal braço governamental na promoção da
inovação, apoiando desde a pesquisa básica até a concessão de financiamento para
investimentos, cobrindo todas as etapas do processo de inovação (SILVA, 2003).
Assumiu a partir de 1971 a posição de Secretaria Executiva do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, sendo responsável pelo
detalhamento e implementação das políticas e diretrizes do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT (MCTI, 2012), ganhando força
com a criação dos fundos setoriais a partir de 1999 com a consolidação de uma fonte
permanente de recursos para os programas operacionalizados pela instituição.
Até início dos anos 2000, a política tecnológica apesar de já ser identificada
facilmente ainda se encontrava restrita geralmente a concessão de taxas de juros
subsidiadas e incentivos fiscais, sendo criada nessa década novas modalidades de apoio
envolvendo subvenção direta às empresas e o estabelecimento da provisão de recursos
não reembolsáveis para instituições de pesquisa que realizam projetos junto a empresas
(HOLLANDA, 2010).
Vale ressaltar que a existência de programas subvenção pública de fomento
direto à inovação nas empresas não se trata de uma característica isolada do Brasil,
constituindo uma prática comum nas economias desenvolvidas, sendo uma estratégia
utilizada para contornar as dificuldades inerentes à atividade inovativa.
Como mencionado anteriormente, este trabalho focará nos principais programas
de subvenção econômica do país operados pela FINEP, CNPQ, BNDES, e pelas FAPs.
O marco definitivo para alavancagem desses programas foi a Lei da Inovação nº10.973/04 (BRASIL, 2012), aprovada em 2004, com a autorização da destinação de
parte dos recursos existente no FNDCT para subvenção de P&D por meio de chamadas
públicas de projetos (DIAS;SERAFIM, 2011).
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Nasce, assim, com a implantação dessa Lei, o Programa Subvenção Econômica
à Inovação operado pela FINEP. A sua forma de seleção dá-se por meio de chamadas
públicas com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de produtos e processos
inovadores em empresas Brasileiras por meio de recursos não reembolsáveis (FINEP,
2012). O programa cobre custos com custeio do projeto, sendo as despesas de capital
obrigatoriamente contrapartida das empresas. Nos primeiros 3 anos de sua existência
foram aportados R$ 1,12 bilhões de reais e apoiados 574 projetos, com destaque para a
reserva obrigatória de 40% das vagas para MPEs e pela contratação, em todos esses
anos, de um percentual acima do mínimo estabelecido, chegando a cerca de 71% dos
projetos do terceiro ano (HOLLANDA, 2010). No ano de 2011 foi empenhado um
orçamento de R$ 318,4 milhões nos programas de subvenção nacional, apoiando 490
projetos. Vale salientar que alguns destes projetos são relacionados a chamadas de anos
anteriores que ainda estavam para ser desembolsados (MCTI, 2012).
No último edital de subvenção econômica nacional MCT/FINEP/FNDCT Subvenção Econômica à Inovação – 01/2010, destaca-se o fato de serem apoiadas
apenas despesas com custeio e a permissão de gastos com recursos da subvenção para
despesas relacionadas a atividades acessórias ao projeto (seleção e capacitação de
fornecedores de insumos, gestão financeira e contábil do projeto, confecção de
relatórios de prestação de contas, coordenação administrativa das equipes do projeto),
desde que limitadas a 5% do valor total da proposta.
Em 2006, lançou-se o Programa de Subvenção/Pesquisador na Empresa que
visava à inserção de pesquisadores nas empresas, todavia diante dos resultados ruins
obtidos com o projeto, a FINEP descontinuou o projeto, visando estudar novas formas
mais eficazes de inserção dos profissionais para atuar na área de inovação nas empresas
(MCTI, 2012).
Ainda em 2006, surge o PAPPE Integração controlado pela FINEP com objeto
de apoiar MPEs por intermédio de parceiros locais responsáveis pela gestão dos
recursos, permitindo desta forma uma maior capilaridade ao apoio a inovação. Este
programa pretende com o repasse para os agentes locais viabilizar uma melhor
adequação dos recursos às necessidades e condições locais, além de exigir em muitos
casos a contrapartida do governo local, estimulando o investimento em P&D pelos
estados da federação (MAÇANEIRO, 2008).
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Em 2008, surge o programa PRIME, com intuito de apoiar empresas nascentes
inovadoras de forma descentralizada por meio de incubadoras-âncoras previamente
selecionadas pela FINEP. Esse programa teve, até o momento, uma única chamada e
merece destaque especial pelas suas características básicas, bastante diferente dos
demais editais. Tem como objetivo o apoio a empresas nascentes inovadoras, sendo
fornecido o apoio de R$ 120 mil em duas parcelas de R$ 60 mil cada uma. O recurso da
subvenção podia ser gasto apenas com o chamado KIT PRIME (ver Quadro 3.1), diante
do qual fica visível o foco gerencial dado a este programa, buscando dar as empresas
inovadoras um suporte de gestão ideal para sua ideia inovadora. Vale ressaltar o item
que permite a retirada de pró-labore para o empreendedor, sendo este o único edital
entre os analisados a permitir a remuneração dos sócios por meio de pró-labore
(PAQTC, 2009).

Quadro 3.5 Detalhamento KIT PRIME
Resumo do KIT PRIME
Pró-labore Empreendedor

Limite de recurso
R$ 40 mil

Quantidade
Até 2 pessoas

Gestor de Negócios
Consultoria de mercado
Consultorias em gestão
TOTAL
Fonte: (PAQTC, 2009).

R$ 40 mil
R$ 30 mil
R$ 30 mil
R$120.000,00 exatos

1 pessoa
1 contrato
Até 3 contratos

Também em 2008, surge o programa “Seleção Pública Prêmio FINEP de
Inovação” para as empresas vencedoras do Prêmio FINEP de Inovação que a partir de
então passaram a ter o direito a receber um aporte de recursos de subvenção, conforme
condições definidas no Regulamento anual do Prêmio.
O mais novo programa da FINEP com foco nas micro e pequenas empresa foi
lançado em setembro de 2012. Intitulado de Programa de Apoio à Inovação Tecnológica
em Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – TECNOVA. Ele tem como objetivo
descentralizar os recursos de subvenção econômica da FINEP para as ME e PE,
concedendo apoio financeiro a infraestrutura, organização e capacitação dos agentes
operacionais descentralizados no nível estadual, fazendo com que estes possam
conduzir o repasse dos recursos de Subvenção Econômica para as MPEs nos respectivos
estados. Este programa encontra-se em fase inicial de seleção dos parceiros operacionais
descentralizados estaduais que serão responsáveis pelo repasse dos recursos de
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subvenção econômica, contemplando o valor total estimado de R$ 190.000.000,00
(cento e noventa milhões).
Como visto serão realizados repasses para os parceiros locais promoverem sua
organização e melhoria da infraestrutura, estando estes valores limitados a até 10% do
valor destinado à subvenção das empresas, com valor máximo de R$ 1,3 milhões para
os agentes das regiões sudeste ou sul, e a R$ 0,9 milhão para os agentes das demais
regiões. Existe alocação mínima de 40% dos recursos para pequenas empresas,
empresas de pequeno porte e microempresas e, no mínimo 30%, para empresas
localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Assim que os convênios estiverem firmados com os parceiros locais, ocorrerá o
lançamento dos editais locais para apoio dos projetos de inovação tecnológica, com
possibilidade de solicitação de recursos entre R$ 120.000,00 e R$ 400.000,00; com
contrapartida obrigatória mínima de 5%.
Vale ressaltar os programas do FINEP para promoção de investimentos de
capital de risco que, apesar de não atuarem como subvenção direta às empresas, atuam
fornecendo condições para que os fundos invistam em empresas inovadoras. Merece
destaque o Inovar Fundos, apoiando empresas inovadoras com grande potencial de
crescimento através de fundos de venture capital e private equity, e o Inovar Semente –
apoiando fundos com foco nas empresas inovadoras nas etapas iniciais de crescimento.
No âmbito do projeto inovar existe as seguintes ações Venture Fórum Finep, Seed
Fórum Finep, Incubadora de Fundos Inovar (fomento aos Fundos de Venture Capital,
Programa Inovar Semente, Portal Capital de Risco Brasil).
No âmbito do CNPQ, merece destaque o Programa RHAE – Pesquisador na
Empresa, criado em 2002, com objetivo de promover a inserção de mestres e doutores
nas empresas, agregando valor às pesquisas realizadas pelas micro, pequenas e médias
empresas. O programa se caracteriza pela concessão de bolsas de fomento tecnológico,
concedidas a pesquisadores contratados por empresas que tenham seus projetos
aprovados nas chamadas públicas do CNPQ (MAÇANEIRO, 2008).
Já o BNDES tem atuação marcante no mercado brasileiro, incentivando a
inovação, todavia com foco maior nos apoios reembolsáveis, ou seja, naqueles em que o
tomador do dinheiro deve devolvê-lo corrigido com juros, geralmente subsidiados e
bem abaixo do valor comum de mercado. Em muitas de suas linhas a remuneração do
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BNDES fica abaixo de 1% ao ano como é caso das linhas Capital Inovador, Inovação
Tecnológica e Inovação Produção, todas elas com foco em inovação nas empresas.
No âmbito da subvenção econômica, existe o Fundo Tecnológico – BNDES
FUNTEC com foco no apoio a Instituições tecnológicas (ITs), diretamente ou por meio
de Instituições de Apoio (IAs), para a realização de projetos em parceria com empresas
que exerçam atividade econômica diretamente ligada ao escopo do projeto. Esta
modalidade apóia até 90% do valor do projeto e todo recurso é transferido para
instituição parceira, não podendo, em momento algum, ser transferido recurso para as
empresas intervenientes. Para esta linha não tem limites mínimo nem máximo para o
apoio, sendo exigida contrapartida financeira de 10% (BNDES, 2012).
Nessa linha de fomento, o BNDES chama atenção para a regra que estabelece,
em caso de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista no
instrumento que formaliza a operação, bem como o descumprimento de qualquer outra
obrigação prevista, a caracterização como inadimplemento e acarretará a devolução dos
recursos concedidos corrigidos pela taxa SELIC desde a data de sua liberação até a data
da efetiva devolução ao BNDES, acrescidos de multa de 10%.
Já com relação aos direitos sobre o projeto, o BNDES estabelece que todos os
titulares deverão assinar o termo de consentimento encontrado no anexo VIII do Roteiro
de Informações para projetos do Funtec - no qual a propriedade intelectual, assim como
a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, devem
respeitar a proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já
existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados
pelo IT e pela empresa interveniente.
O Quadro 3.6 apresenta as principais características dos programas avaliados no
âmbito da FINEP, CNPQ.

57

Prazo
execução

Desembolso

Quantidade
de propostas

-

Contrapartid
a

-

Valor do
Apoio

CNPQ

MCTI/SETEC/
CNPq 17/2012
-RHAE
Pesquisador na
Empresa

Valor total
de
investimento

Até 24 meses
do
encerramento
das inscrições

Período
entre
lançamento e
contratação

FINEP

PRIME 01/2009 PAQTC

Inativas
em
2009.

Beneficiados

Até 31/12/08

Proibição

Tempo
Mínimo de
Criação da
empresa

Edital

Órgão
FINEP

MCT/FINEP/F
NDCT Subvenção
Econômica à
Inovação –
01/2010

36 meses

-

1 por tema.

Mínima de
R$ 6 mil

12 meses

2
parcela
s

1 por
empresa

20%

Faixa A:
24 meses;
Faixa B:
36 meses

Empresas Brasileiras
de qualquer porte,
individualmente ou
em associação.

31/08/10
A
04/04/11

Faturamento até R$
2,4 milhões – 10%
R$2,4mi até R$
Entre
16mi – – 20%
R$ 500 R$ 500 de R$ 16mi até R$
milhões mil e R$
90mi – 50%
10 mi até R$ 90mi a 300mi
-100%
Acima R$ 300 mi–
200%

Empresas nascentes,
registradas na Junta
Comercial.

05/03/09
A
30/09/09

R$ 14,4
milhões

19/06/12
A
06//2013

Faixa A:
R$
R$ 60
150mil;
milhões Faixa B:
R$ 400
mil.

Empresas de todos os
portes.

R$ 120
mil

Quadro 3.6 Principais Características dos editais nacionais de subvenção econômica para empresas da FINEP e CNPQ.

1 por
empresa
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3.3.1 Fundação de Apoio a Pesquisa
As FAPs atuam em nível estadual servindo como canal de interligação das
instituições de pesquisa e universidades junto às empresas públicas e privadas com
objetivo de firmar parcerias de cooperação técnica e prestação de serviços (MCTI,
2012). Essas instituições possuem, devido a sua proximidade com as realidades de cada
região, uma melhor compreensão das necessidades e especificidades de cada estado,
possibilitando ações com maior foco e ajuste aos problemas locais.
Atualmente, existem 24 estados e o Distrito Federal com FAPs em pleno
funcionamento, sendo a do estado do Tocantins a mais recente, criada em 2011, faltando
apenas os estados de Rondônia e Roraima para que todas as unidades federativas
possuam suas fundações de pesquisa (CONFAP, 2012a). Algumas delas, como é o caso
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP e a FAPERGS,
já possuem mais de 40 anos de existência (BORGES, 2011). A Figura 3.2 ilustra as
FAPs de cada estado, seu ano de criação e o total investido pelas fundações entre os
anos de 2007 a 2009 (CONFAP, 2012b).
Como já visto, as FAPs funcionam como órgão de fomento local nos estados,
existindo, em quase todas, editais de fomento à inovação nas empresas. Buscando
sistematizar as informações destas chamadas públicas será apresentado um resumo das
características principais dos últimos editais de subvenção às empresas disponíveis nos
sites de cada uma das FAPs Brasileiras, agrupando-os por região.
Em todas as linhas analisadas, as empresas devem ter o objeto social compatível
com o escopo do projeto e/ou com as atividades a ele inerentes, como também que
realizem, ou se proponham a realizar, atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (P,D&I). Em sua grande maioria, os editais apóiam exclusivamente despesas
de custeio, com exceção de alguns poucos editais como edital FAPERN Nº 006 /2008
com limite máximo de 40% do valor para compra de equipamentos, FAPESP 17/2012
com limites de 50%, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do
Rio de Janeiro – FAPERJ Nº 32/ 2012 Até 40%, e Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Espírito Santo – FAPES Nº 015/2011 sem limite máximo para o gasto com
equipamentos. Importante observar que com exceção do FAPES todos estes editais
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possuem limite máximo para o valor a ser gasto com
com equipamento, ficando clara a
tendência para que estes dispêndios sejam contrapartida das empresas.

. Figura 3.2 Distribuição das FAPs, seu ano de criação e valores desembolsados entre 2007 e 2009.

Fonte: Elaboração própria.

O Quadro 3.7 resume as informações dos Estados do Norte brasileiro,
brasileiro contando
com as fundações: Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – FUNTAC, Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM, Fundação De Amparo À
Pesquisa Do Estado Do Pará - FAPESPA, Fundação
undação Tumucumaque do Amapá e a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Tocantins
Toc
– FAPT. O Quadro 3.7 não
contém dados do Roraima e Rondônia por eles não terem suas fundações criadas até a
presente data. Já com relação à Fundação Tumucumaque do Amapá e a FAPT não foi
possível encontrar editais de subvenção para empresas em seus sites.
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Quadro 3.7 Informações gerais sobre Editais de subvenção à empresas do Norte
Quantidade de
propostas

Desembolso

Prazo
execução

EI e
MPEs,
sediad
as no
AC

08/09/ R$
10
500
A
mil
05/12/
11

Entre
R$50
mil
reais
e R$
250
mil
reais.

5%
24
(projetos mes
abaixo
es
de
100mil)
e 10%
(projetos
acima de
100mil).
(financei
ra)

EI e
MPEs,
sediad
as no
AC

12/04/
11
A
15/12/
11

Entre
R$10
0 mil
reais
e R$
300
mil
reais.

24
mes
es

2
Sem
parcel limite,
as
porém 1
por
coordenad
or.

24
mes
es

2 ou
mais.

A
M

PA

Contrapartida

-

A
C

1 ano
ao
edital

Valor do
Apoio

Valor total de
investimento

FAPESPA

002/2011

Período entre
lançamento e
contratação

FAPEAM

EDITAL Anteri 003/2011- or ao
FAPEAM Edital

-

Beneficiados

Edital

FUNTAC

Proibição
Tempo
Mínimo de
Criação da
empresa

Fundação
Pesquisa

Estado

FUNTAC
FDCT/SE
DICT Nº
01/2011

-

R$ 6
milhõ
es de
reais

30%
para PE
e 20%
ME
(Sendo
mínimo
de 10%
ME e
20% PE
de
financeir
a)
EI e
29/06/ R$ 2 Entre 5%
MPEs, 11
milhõ R$15 (financei
sediad A
es de 0 mil ra)
as no 08/11/ reais reais
PA
11
e R$
400
mil
reais.

2
Sem
parcel limite,
as
porém 1
por
coordenad
or.

Sem
limite,
porém 1
por
coordenad
or.

Fonte: Elaboração própria.

Com relação à região nordeste, foram analisados as seguintes fundações:
Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte – FAPERN,
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL. Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP, Fundação de Apoio à Pesquisa
e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC, Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco – FACEPE, Fundação de Apoio à
Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ, Fundação de Amparo À Pesquisa e ao
Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão – FAPEMA.
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Os programas do Estado do RN não estão presentes no Quadro 3.8 que contém
as FAPs do nordeste, estando dispostos no tópico 3.4 que trata especificamente da
FAPERN. Também não foi listado nenhum programa da FAPEPI, pois não foi
identificado em seu site edital de fomento às empresas.
A seguir serão discutidos alguns pontos que merecem destaque pela forma
diferenciada que se apresentam no âmbito dos editais do nordeste.
No edital FUNCAP - Nº 10/2011, os valores totais dos projetos a serem apoiados
já incluem a contrapartida, fugindo a regra usual na qual os valores apoiados não
incluem a contrapartida. Nos editais FAPEMA Nº 003/2011 e FACEPE 10/2012 é
importante observar o fato de serem constituídos de duas rodadas, ocasionando um
grande espaço de tempo entre a submissão e a contratação das propostas, com cerca de
um ano de duração.
Já o edital FACEPE 10/2012 contém uma observação não encontrada em outros
editais no tocante a uma nova determinação do FINEP na qual não são mais
considerados compatíveis, nem adequados à finalidade do programa, projetos cuja
execução ocorra em parceria com instituições científicas e tecnológicas públicas ou
privadas sem fim lucrativo. Por essa razão, a participação de tais entidades no projeto só
pode se dar na forma de prestação de serviços, não estando formalmente comprometidos
com a execução do projeto, não podendo seus funcionários serem considerados
membros da equipe técnica, e por essa razão, sua experiência não será alvo de avaliação
durante o julgamento da proposta.
A região Centro-Oeste está representada no Quadro 3.9 pelas seguintes
fundações: Fundação De Apoio À Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG, Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul –
FUNDECT, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT.
Chama atenção, no edital FAPDF Nº 08/2012, o condicionamento de um gasto
mínimo de 90% dos recursos de cada parcela para a liberação da parcela seguinte, ou
seja, para poder receber a próxima parcela do recurso a empresa tem que de fato ter
gasto a grande maioria da primeira parcela. Nos demais editais não foram encontrados
pontos que merecessem comentários extras.
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R$ 1,583
milhões

Máximo de R$
400 mil reais.

-

EI e MPEs,
sediadas no
Ceará.

11/08/11
A
14/12/11

-

MPEs e
empresas
incubadas do
Estado do
Maranhão

22/02/11
A
28/02/12

R$ 9
milhões de
reais

R$ 2
milhões de
reais

Entre R$100 mil
reaise R$ 400
mil reais.*

Entre R$ 120 mil
reais R$ 180 mil
reais

Quantidade
de propostas

14/04/10
A
30/08/10

Desembolso

MPEs com sede
na Bahia.

Prazo
execução

1 ano do
edital.

Empresas que
tenham sido
contempladas
com recursos
nos Editais
001/2008 e
017/2008.

Contrapartida

FAPEMA

Edital
FAPEMA Nº
003/2011

Valor do
Apoio

3meses
antes da do
Edital.

Valor total de
investimento

FUNCAP

PAPPE
Integração Nº 10/2011

2 milhões
de reais

Período entre
lançamento e
contratação

Anterior ao
Edital

10/06/11 a
02/12/11

Beneficiados

FAPESB

FAPESB/SE
CTI/
FINEP/MCT
– 008/2010

.

EI e MPEs,
sediadas em
Alagoas

ME: entre R$
100 mil reais R$
300 mil reais.
PE, entre R$
150 mil reais, e
R$ 400 mil reais

Proibição

M
A

Tempo
Mínimo de
Criação da
empresa

CE

FAPEAL

Edital

BA

Fundação
Pesquisa

Estado
AL

INOVAAL –
FAPEAL/IEL Anterior ao
/SEBRAE
Edital
Nº 01/2011

5%
(financeira)

18
meses

de acordo
com
1 por
cronogram
empresa.
a de
trabalho

30% para
PE e 20%
ME

18
meses

3 parcelas

1 por
empresa.

24
meses

De acordo
com
cronogram
a de
trabalho

Não há
limites

10%

10%

24
meses

-

Sem limite,
porém 1 por
coordenador.
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PB

PE

SE

FAPESQ

INOVA-PB /
FAPESQ/SE
MARH –Nº
02/2010

Até 31 de
dezembro
de 2009.
Ativa no
ano de
2010.

FACEPE

FACEPE
10/2012

Anterior ao
Edital

-

MPEs com sede
na Paraíba

14/10/10
A
20/04/11

R$ 2
milhões de
reais

-

MPEs com sede
em
Pernambuco

12/06/12
A
14/04/13

R$ 7,5
milhões

10% para
PE e 5%
ME
(financeira)

24
meses

Entre R$ 100 mil
5%
reais e R$ 400
(financeira)
mil reais

Entre
12 e
24
meses

Entre R$ 100 mil
reais R$ 200 mil
reais

2 parcelas

-

Empresas que
tenham
projetos em
MCT/FAPIT
andamento
EI e MPEs,
02/04/12
Entre R$ 50 mil
Entre
R$ 900 mil
10%
1 ano do
FAPITEC
EC/SE N°
aprovado no
sediadas em
A
reais R$ 400 mil
12 e 20 2 parcelas
edital.
reais
(financeira)
05/2012
edital
Sergipe.
10/09/12
reais.
meses.
MCT/FAPITE
C/SE Nº
13/2010.
Quadro 3.8 Informações gerais sobre Editais de subvenção à empresas do nordeste. *Incluindo a contrapartida financeira das empresas.

Sem limite,
porém 1 por
coordenador.

Sem limite,
porém 1 por
coordenador.

1 por
empresa.
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Quadro 3.9 Informações gerais sobre editais de subvenção à inovação do Centro Oeste

16,5 milhões
de reais

-

EI e MPEs.

29/09/10
A
12/2010

R$ 2 milhões
R$ 300 mil
de reais
reais

-

EI eMPEs,
sediadas no
DF

Entre
17/12/2010 R$ 3 milhões R$100 mil
A
de reais
reais
19/05/2011
e R$ 400
mil reais.

Quantidade de
propostas

Nº 008/2010

1 ano do
edital.

04/07/11
A
12/01/12

Desembolso

MT FAPEMAT

Anterior ao
Edital

-

EI e
Empresas de
qualquer
porte.

Prazo
execução

FUNDECT/SEBRAEMS/MCT/FINEP Nº
MS FUNDECT
14/2010
PAPPE/MS

15 milhões
de reais

Entre
R$100 mil
reais
e R$ 500
mil reais.
Entre
R$100 mil
reais
e R$ 400
mil reais.

Contrapartida

1 ano do
edital.

.

18/05/12
A
10/12/12

Valor do
Apoio

FAPEG

CHAMADA
PÚBLICA Nº
01/2011

Valor total de
investimento

-

Período entre
lançamento e
contratação

FAPDF Nº 08/2012

Beneficiados

FAPDF

Proibição

Tempo
Mínimo de
Criação da
empresa

Edital

GO

Fundação
Pesquisa

Estado
DF

EI eMPEs,
sediadas no
DF

10%

12 a 18
meses

Sem limite,
3
porém 1 por
parcelas
coordenador.

10%

12 a 18
meses

2
parcelas

-

10% para
PE
18 meses
e 5% ME
(financeira)

-

1 por
empresa.

10%
24 meses
(financeira)

-

Sem limite,
porém 1 por
coordenador.
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Ao mapear a região sul têm-se as seguintes instituições: Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina– FAPESC, Fundação Araucária de
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná, e o no RS o
SEBRAE/RS. O Quadro 3.10 resume as características destas chamadas: (1) nome do
edital, (2) tempo mínimo de existência da empresa para poder participar do certame; (3)
proibições que possam existir para participação de firmas com determinadas
características; (4) quais os beneficiados do edital; (5) período entre o tempo de
lançamento do edital e contratação das empresas; (6) valor total máximo apoiado no
edital; (7) valor do apoio individual para cada empresa; (8) valores mínimos de
contrapartida; (9) Prazo máximo de execução dos projetos aprovados; (9) quantidade de
parcelas que será realizado o repasse para as empresas; (10) quantidade de propostas
que cada empresa pode submeter no edital.
O Estado do Rio Grande do Sul (RS) apresenta uma situação bem específica no
tocante ao edital Inova Pequena Empresa RS 03/2010 que ao invés de ser
operacionalizado pela FAPERGS é executado pelo SEBRAE/RS. Este edital condiciona
a liberação de cada parcela do projeto ao gasto de 80% dos recursos da parcela anterior.
Chama a atenção também a disponibilização de um mínimo de 12,5% do total de
projetos para empresas incubadas e ainda o fato de caso as empresas apoiadas poderem
ser desclassificadas caso não tenham gasto 20% dos recursos dentro de um período de
seis meses após recebimento do primeiro repasse.
Já o edital da 09/2012-14-PAPPE da FAPESC, em Santa Catarina, permite que
sejam gastos até 5% do valor da proposta com recursos para gestão do projeto, tendo
sido este o único caso entre os editais regionais analisados, existindo apenas outro
exemplo na subvenção nacional da FINEP.
Por sua vez, o edital 12/2008 da Fundação Araucária estabelece que os direitos
de propriedade pertencerão conjuntamente ao Proponente, à Fundação Araucária e à
Empresa Co-responsável.

Por ocasião do contrato e concessão de auxílio, será

estabelecido um termo de ajuste com a definição de percentuais de participação em
ganhos decorrentes do projeto. Este edital também permite gastos com capital até
percentual máximo de 30% do projeto.
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Quadro 3.10 Informações gerais sobre Editais de subvenção à empresas do Sul
Quantidade de
propostas

R
S

INOVA
PEQUE
NA
SEBRA EMPR
E/RS ESA
RS
03/201
0

Partici MPEs 29/07 R$
/10 16
pantes
com
milh
do
sede no
A
RS.
08/11 ões
FINEP
/10 de
/PAPP
E
reais
Subve
nção
Nº
01/200
9 com
menos
de
35%
execut
ado até
25/07/
10

Desembolso

1 ano do
edital.

Prazo
execução

31/12/10 Inativa MPEs 31/10 R$ 3
em
com
/12 milh
2011. sede em
A
ões
SC
27/03 de
/13 reais

Contrapartida

09/201
S
FAPESC 2-14C
PAPPE

Pesquis 26/09 R$
ador
/08
3,9
propone
A
milh
nte em 29/11 ões
parceria /08
com
empresa

Valor do
Apoio

Fundaçã
o
12/200
P
R Araucári 8
a

Valor total de
investimento
Período entre
lançamento e
contratação

Proibição
-

Beneficiados

Tempo
Mínimo de
Criação da
empresa

Edital

Fundação
Pesquisa

Estado

-

R$ ME-0% 12
150
PEmes
mil
10%
es
Médio
Porte20%
Grande
Porte –
40%
(financ
eira)
Entr
18
2
1 por
e
mes parce empr
R$1
es
las
esa
00
mil ME-0%
reai
PEs
10%
e R$
250
mil
reai
s
Entr
24
3
1 por
e
mes parce empr
R$1
es
las
esa
00
mil
reai
s
30%,
e R$
sendo
350
10%
mil
(financ
reai
eira)
s

Já na região sudeste foram analisados editais da FAPESP, FAPERJ, FAPES, e
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –FAPEMIG. O Quadro
3.11 resume as características das chamadas públicas avaliadas dessa região.
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No caso do edital 17/2012 da FAPESP chama atenção a exigência para o
desenvolvimento obrigatório pela empresa de 2/3 do projeto na fase 1 e 50% na fase 2,
característica somente encontrada, nesta pesquisa, no edital do SBIR norte-americano.
No caso da FAPERJ edital Nº 32/ 2012 destaca-se a característica da fundação ter
direito a 1% do faturamento líquido obtido com a venda do produto ou serviço
desenvolvido com recursos do programa de acordo com as regras definidas no termo de
outorga de concessão do auxílio. Já FAPES no edital Nº 015/2011, tem como regra no
tocante a propriedade intelectual que no registro de propriedade a ser realizado deve
constar percentual de titularidade de 25% da fundação, cabendo a esta, assim como na
FAPERJ, 1% de royalties sobre o faturamento líquido da inovação financiada pelo
edital durante a vigência da patente.

68

Quadro 3.11 Informações gerais sobre editais de subvenção à inovação do Sudeste

R$ 2,5
milhões de
reais

32/ 2012

-

-

Projetos que não Inventor/pesquisador
tenham o Depósito independente as MEs
de Pedido de
Patente no INPI

-

-

24 meses

1 por
2
parcelas empresa

Faturamento 24 meses
de: 2,4
milhões –
5%;
2,4 a 10,5
milhões –
10%;
10,5 a 60
milhões
20%
(financeira)
R$ 50mil
12 meses

4
1 por
parcelas empresa

Até R$
250 mil
-

12/09/11
A
01/03/12

R$ 2
milhões de
reais

-

-

15/2011

Programa
MG FAPEMIG
INVENTIVA

Quantidade de
propostas

05/07/12
A
14/11/12

Fase 1: 9
meses;
Fase 2: 24
meses;
Fase 3: 36
meses.

Desembolso

Empresas com sede
no RJ; Sociedade
Cooperativas;
Inventores; e EI.
Com faturamento
menor que R$ 90
milhões
Pesquisador
proponente em
parceria com uma
ME, PE ou de médio
porte.

Fase 1:
R$
125mil;
Fase 2: R$ 500 mil
Fase 3: R$
500 mil

Prazo
execução

R$ 30
milhões de
reais

Contrapartida

FAPES

17/05/12
A
07/02/13

17/2012

-

ES

MPEs sediadas em
SP

Valor do
Apoio

Reapresentação de
projetos
contemplados em
editais anteriores.

Valor total de
investimento

-

Período entre
lançamento e
contratação

Empresa inativas
em 2011

Beneficiados

Proibição

FAPERJ

Tempo
Mínimo de
Criação da
empresa

FAPESP

Edital

RJ

Fundação
Pesquisa

Estado
SP

Até
31/12/2010

Até R$
250 mil

10%

-

-
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3.4 Programas de Fomento da FAPERN
No âmbito do estado do Rio grande do Norte, o órgão governamental
responsável pela coordenação das políticas públicas de P&D é a FAPERN, pessoa
jurídica de direito público, integrante da Administração indireta, criada pela Lei
Complementar Nº 257 em 14 de novembro de 2003, com seu funcionamento regido
pelo Decreto Nº 17.456, de 19/04/2004, sendo vinculada à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico – SEDEC (FAPERN, 2012).
Sua missão consiste em apoiar e fomentar a realização da pesquisa científica,
tecnológica e a inovação para o desenvolvimento humano, social e econômico do Rio
Grande do Norte. Entre os seus objetivos, merece destaque para este trabalho
principalmente os dois pontos a seguir: estabelecer parcerias com o setor privado da
economia, visando ao engajamento deste setor no desenvolvimento da pesquisa
científica, tecnológica e de inovação no Estado; e estimular e apoiar a criação e o
desenvolvimento de empresas de base tecnológica (RN, 2004).
Surgem desses objetivos o programa de fomento à inovação nas empresas sob o
qual o presente trabalho realizará sua pesquisa junto aos empresários envolvidos nas
chamadas públicas abertas pela fundação. Serão analisados os editais: EDITAL Nº
04/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO – INOVA-RN; EDITAL Nº007/2008– PAPPE
SUBVENÇÃO – INOVA-RN II; EDITAL Nº 017/2009 - PAPPE SUBVENÇÃO –
INOVA-RN III; EDITAL Nº 001/2011– PAPPE INTEGRAÇÃO – INOVA-RN.
Os editais 04/2008; 007/2008; 017/2009 possuem objetivos similares, sendo
realizadas novas chamadas com recursos remanescentes dos editais anteriores. Este
programa tem recursos provenientes da FINEP no valor de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais); e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da FAPERN por meio de
Recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNDET,
totalizando R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) (FAPERN, 2008a, 2008b, 2009).
Por sua vez, o edital 001/2011 tem recursos provenientes unicamente do FINEP
no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Assim como nos três editais
citados anteriormente sobraram recursos na ordem de R$ 756 mil reais provenientes
desta chamada, estando previsto a abertura de um novo edital com o valor remanescente
no ano 2013 (FAPERN, 2011).
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Todos os editais abordados objetivam apoiar, por meio de subvenção econômica,
projetos para o desenvolvimento de atividades inovadoras de micro e pequenas
empresas (MPEs) sediadas no Estado do Rio Grande do Norte. A Tabela 3.11 resume
as principais características de cada edital: (1) nome do edital, (2) tempo mínimo de
existência da empresa para poder participar do certame; (3) proibições que possam
existir para participação de firmas com determinadas características; (4) quais os
beneficiados alvo do edital; (5) período entre o tempo de lançamento do edital e
contratação das empresas; (6) valor total máximo apoiado no edital; (7) valor do apoio
individual para cada empresa; (8) valores mínimos de contrapartida; (9) Prazo máximo
de execução dos projetos aprovados; (9) quantidade de parcelas que será realizado o
repasse para as empresas; (10) quantidade de propostas que cada empresa pode
submeter no edital.
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24/07/08
A
24/09/08

R$4 milhões
de reais

INOVA-RN –
04/2008

RN

FAPERN INOVA-RN
007/2008 II

017/2009–
PAPPE
SUBVENÇÃO
– INOVA-RN
III

-

A cumulatividade
de benefícios de
mesma natureza
em um mesmo
projeto.

MPEs com sede
no RN.

Tenham
pendências com a
FAPERN.

MPEs com sede
no RN.

EDITAL
2 anos
MPEs com sede
FAPERN
no RN.
PAPPE
INTEGRAÇÃO
-INOVA-RN
O01/2011
Quadro 3.12 Principais Características dos editais FAPERN de fomento à inovação nas empresas

23/12/08
A
20/02/09

19/09/09
A
23/10/09

07/06/2011
A
06/08/2011

Entre R$ 50mil e
R$ 150 mil para PE
isoladamente ou
grupo de ME
associadas; e até R$
100 mil para a ME
isoladamente.
até R$
Até R$ 150 mil
1.670.000,00
para PE
(hum milhão,
isoladamente ou
seiscentos e
grupo de MEs
setenta mil
associadas; até R$
reais)
100 mil para a ME
isoladamente.
R$ 831 mil PE ou associação de
reais
ME – de R$ 50 mil
a R$ 150 mil;
ME isoladamente
de R$50 mila R$
100 mil
R$2 milhões PE –d e R$ 150 mil
de reais
a R$ 300 mil;
ME de R$100 mil a
R$ 200 mil

Contrapartida

Valor total de
investimento

MPEs com sede
no RN.

Valor do
Apoio

Período entre
lançamento e
contratação

Proibição
-

Beneficiados

Tempo
Mínimo de
Criação da
empresa

Edital

Fundação
Pesquisa

Estado

-

-

-

5%

5%
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4. Processos de seleção
Existem na literatura diversos trabalhos abordando a questão da eficiência dos
programas governamentais de apoio a P&D, com o intuito de determinar seus resultados
e a eficácia deste modelo de investimento. Analisando estes trabalhos sob uma
perspectiva regional pode-se citar os seguintes exemplos: Scott (1984), Levin e Reiss
(1984), Audretsch et al. (2002) nos EUA; Holemans e Sleuwaegen (1988) na Bélgica;
Antonelli (1989) na Itália; Almuse Czarnitski (2003) na Alemanha Oriental; Kaiser
(2004) na Dinamarca; Rahel (2004) na Áustria; Lach (2000) em Israel; Almeida (2010)
nas empresa apoiadas pelo programa PIPE em São Paulo no Brasil; Yytinen e Toivanen
(2002) na Finlândia; Colombo et al. (2011) na Colômbia; Elg e Håkansson (2012) na
Suécia.
Apesar do número elevado de trabalhos avaliando a eficiência e a importância
dos programas governamentais de fomento à inovação, pouco se discute sobre os
critérios utilizados por essas chamadas como forma de selecionar os projetos que
receberão o investimento público (BLANES; BUSOM, 2004).
Deve-se prestar atenção à estrutura padrão dos editais de fomento à inovação nos
quais as empresas submetem os projetos para as instituições de fomento, que por sua
vez os enviam para os especialistas julgá-los de acordo com as normas do certame.
Esses revisores fornecem notas para cada um dos itens que depois serão somadas para
um ranqueamento final dos projetos por ordem crescente de nota, sendo chamados
aqueles com melhores pontuações. Ao observar esta afirmação fica latente a
importância que a escolha dos especialistas e consultores responsáveis pelo julgamento
representam nesta estrutura, uma vez que esses atores influenciam diretamente no
resultado final do processo seletivo.
É sob esta ótica que Sun et al. (2008) enfatizam o fato da escolha dos
especialistas que irão julgar os projetos como sendo um dos pontos, senão o mais
importante para um processo de seleção com bons resultados. Os autores apontam que
os especialistas são os responsáveis por fornecer, com base nos critérios do edital, as
notas de cada projeto para seu posterior ranqueamento. Assim, o conhecimento e
experiência dos especialistas na área em questão vão influenciar diretamente o resultado
(XU et al., 2012), sendo este quesito, segundo Cook et al. (2005), a essência de todo o
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processo de seleção. Ficando evidenciado, portanto, que a escolha de profissionais com
maior experiência fornecerá melhores resultados dos recursos públicos aplicados em
P&D.
Retornando ao tema sobre os critérios de seleção, em seu trabalho sobre o
critério de seleção de projetos no programa espanhol PROFIT, Santamaría et al. (2010)
enfatizam que o estabelecimento dos critérios em programas de financiamento de P&D
são de suma importância para o seu sucesso, uma vez que influenciam diretamente no
resultado final (HSU et al., 2009), sob pena do não atingimento dos objetivos em caso
de utilização de critérios mal definidos (BLANES; BUSOM, 2004).
Não obstante a escassez de trabalhos que se debrucem de forma profunda sobre
os processos de seleção, merece destaque o trabalho de Robbins e Milliken (1977) no
qual os autores analisam a concepção dos critérios de forma genérica apontando que no
momento da sua escolha e da sua concepção eles devem obedecer aos seguintes pontos:
estarem relacionados com a importância do problema ou barreira a ser superada,
alinhados com a política de governo e devem atender aos aspectos técnicos e de
viabilidade de condução da pesquisa.
Seguindo a mesma ótica, Hsu et al. (2003) acrescentam que o processo de
seleção de projetos para recebimento de financiamento público é ainda mais penoso e
difícil que as seleções privadas devido a três características básicas deste setor: 1- o
encontro de expectativas de diferentes atores e grupos de interesse (governo, instituições
de pesquisa e a indústria); 2- a falta, principalmente nos países em desenvolvimento, de
uma ciência de ponta e de conhecimento nesta fronteira tecnológica; 3- a incerteza
presente nas fronteiras tecnológicas, apontando a ausência de avaliadores qualificados,
os riscos de mercado, e a falta de dados precisos sobre o assunto como as principais
razões para a realização de julgamentos intuitivos e subjetivos.
Já Lee e Om (1996) comparam os principais fatores motivadores nas seleções
públicas e privadas2, identificando que no caso das primeiras o fator com maior
importância está relacionado com a difusão do conhecimento, enfatizando a
preocupação social do financiamento público; enquanto no setor privado os itens
levados em maior consideração estão relacionados com o mercado, já que sua maior
preocupação é a geração de lucro.
2

Instituição pública é definida como aquela financiada ou controlada pelo governo, enquanto as privadas
seriam financiadas por empresas privadas e controladas pelo mercado (PERRY; RAINEY, 1988).
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Analisando as seleções no âmbito brasileiro destaca-se a sistematização
realizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2007) junto à 1ª
Chamada Pública do Programa de Subvenção Econômica à Inovação realizada em 2006
pela FINEP com objetivo de subsidiar a direção do órgão com relação aos erros e
acertos do certame, identificando diversos pontos relacionados aos processos de seleção
como será visto a seguir.
Numa análise macro, identificou-se junto às empresas entrevistadas que mais de
60% delas consideraram os processos de seleção adequados, com algumas divergências
de acordo com o porte da organização. As MPEs apontam maior dificuldade com
relação aos itens “parcerias com instituições de C&T”, “aporte de contrapartida” e
“externalidades associadas ao projeto”; já as grandes empresas se sentiram
desconfortáveis principalmente com os itens relacionados à “consistência do orçamento,
cronograma físico-financeiro e indicadores de processo”. A Figura 4.1 exibe o
resultado obtido por cada critério abordado no questionário.
Mesmo não se identificando uma tendência de rejeição o estudo sugere que
algumas adequações sejam realizadas nos critérios, sobretudo no “orçamento e
cronograma físico-financeiro” e “aporte de contrapartida” uma vez que esses foram os
mais citados como inadequados. Para o primeiro sugere-se simplificar objetivamente a
informação solicitada no formulário e elaborar uma proposta modelo como forma de
exemplificar a aplicação dos critérios e como o preenchimento adequado dos
formulários deve ser realizado.
Outro ponto apontado pela pesquisa relaciona-se com os termos utilizados pelos
revisores na hora de justificar o porquê de não selecionar determinada empresa,
identificando-se uma grande incidência de critérios utilizados que não estavam previstos
na chamada pública, sendo necessário que haja um alinhamento entre os revisores e a
proibição da utilização de critérios não previstos na chamada.
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Figura 4.1. Notas fornecidas aos critérios da pesquisa CGEE (2007)

Fonte: Relatório do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2007)
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5. Método de Pesquisa
Este capítulo elucidará a forma como o método de pesquisa utilizado foi
estruturado, caracterizando-o e alinhando com o referencial teórico construído nos
capítulos 2,3 e 4. Ao longo dessa etapa será descrito como foi realizado o procedimento
de pesquisa durante o estudo. A Figura 5.1 resume a estrutura do método utilizado.
Figura 5.1 Estrutura do método de pesquisa

Fonte: Elaboração própria

A pesquisa realizada caracteriza-se quanto à natureza em aplicada, tendo como
característica principal o interesse na aplicação, utilização e consequência prática do
conhecimento elaborado. Esta pesquisa objetiva identificar os processos de seleção mais
utilizados nos programas de fomento para sua inserção nos editais brasileiros de apoio a
inovação, sobretudo, nos elaborados pela FAPERN. O estudo tem centralizado mais
esforços com a aplicação imediata numa realidade pontual que na geração de
conhecimento universal e sem previsão de aplicação prática (GIL, 1999; SILVA;
MENEZES, 2001).
No tocante ao objetivo, é possível classificá-la como exploratória e descritiva.
Segundo Gil (1999), a pesquisa exploratória é utilizada quando o assunto escolhido é
pouco explorado e torna-se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.
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Esses estudos têm como objetivo principal se familiarizar com o tema abordado ou
obter nova percepção do mesmo ou ainda descobrir novas ideias (CERVO; BERVIAN,
2002). A primeira fase da pesquisa exploratória consistiu na sistematização
bibliográfica das características mais importantes junto aos principais programas de
apoio a inovação existente no mundo, tendo como foco os processos de seleção
utilizados para a concessão do fomento aos projetos submetidos.
Para seleção dos programas governamentais estudados, utilizou-se a lista dos
países mais inovadores de acordo com The Global Innovation Index 2012 (INSEAD,
2012). Entre os 100 primeiros países da lista foram escolhidos os programas mais
robustos existentes atualmente. É importante observar que existem países com mais de
um programa em análise, enquanto outros não tiveram linhas governamentais estudadas,
seja por elas não existirem, seja pela falta de informações públicas para uma análise
confiável.
Já a pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrição das
características de determinada população ou fenômeno. São incluídas neste grupo
aquelas com intuito de identificar as opiniões, atitudes e crenças de uma população
(GIL, 1999). Iniciou-se após a identificação dos critérios na fase exploratória e,
posteriormente, realizou-se uma survey junto aos 44 empresários que aprovaram
projetos (foram 49 projetos, existindo empresa com mais de um projeto apoiado) nos
editais INOVA da FAPERN (INOVA I, II, III, IV), apresentando para eles os novos
critérios sugeridos e indagando com o uso do instrumento de pesquisa – o questionário
– quais eles julgam como os mais importantes.
A survey aplicada caracteriza-se como transversal ou cross-section, pois foram
coletados dados em um só momento, no período de 15 de março de 2013 a 01 de junho
de 2013 e descritas e analisadas as variáveis em um dado instante sem a preocupação de
estudar suas evoluções e mudanças (HAIR et al., 2005).
Em ambos os questionários, foi utilizada uma escala de Likert com variação de 1
(discordo plenamente) a 5 (concordo plenamente), conforme as recomendações citadas
por Hair et al, (2005). Após a obtenção dos resultados, os dados foram tabelados
calculando-se, para cada questão, qual a incidência de cada nível de importância.
Diante do exposto fica evidenciada a abordagem quali-quantitativa dada à
pesquisa, sendo elaborado inicialmente na fase exploratória um levantamento
qualitativo dos processos de seleção utilizados nos editais de fomento à inovação ao
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redor do mundo. Esta sistematização mostra-se necessária uma vez que os dados
relacionados aos critérios utilizados estão dispersos em cada projeto de fomento, sendo
escassa ou inexistente a presença de trabalhos que os reúnam em um único lugar.
Após essa sistematização, inicia-se a fase quantitativa do projeto com a
aplicação de uma survey junto aos empresários apoiados nos projetos de inovação para
micro e pequenas empresas (INOVA_RN) da FAPERN. Para Creswell (2009), a
pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo uso da quantificação tanto na coleta, quanto no
tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas.
Os resultados obtidos nesta etapa foram ordenados de acordo com a importância
dada a cada um dos critérios apresentados na pesquisa, criando uma hierarquia de
importância, possibilitando a identificação de quais critérios são mais importantes e
conseqüentemente deveriam ser inseridos nos editais da FAPERN.
Por englobar a duas abordagens qualitativa e quantitativa, Miguel (2010) nomeia
este modelo combinado como exploratório, demarcado pela existência de duas fases,
primeiro sendo aplicada a parte qualitativa e posteriormente a quantitativa. Ele declara
que o objetivo dessa união é explorar o tema de pesquisa de forma a prover subsídios
para a fase quantitativa. As razões para esta opção ocorrem pelo fato de as medidas e os
instrumentos de pesquisa não estarem disponíveis, ou porque as variáveis relevantes de
pesquisa são desconhecidas e/ou não existe modelo ou teoria para o desenvolvimento da
pesquisa.
A coleta de dados deu-se na fase inicial por meio da sistematização de fontes
primárias provenientes de documentos escritos, em sua grande maioria, editais de apoio
à micro e pequenas empresas por meio de subvenção econômica. Essa sistematização
fundamentou-se também por meio de pesquisas junto a livros, sites oficiais dos
programas e artigos relacionados ao tema.
Após a realização do levantamento bibliográfico, iniciou-se a coleta de dados
para fase quantitativa por meio de uma survey aplicada junto aos empresários que
tiveram projetos aprovados nos editais da FAPERN avaliados.
Para esta coleta, utilizou-se um questionário, sendo de acordo com Malhotra
(2001), um conjunto formal de perguntas, objetivando obter informações dos
entrevistados, garantindo a comparabilidade dos dados, aumentando a velocidade e a
precisão do registro e facilitando o processamento dos dados. O autor chama atenção
para alguns cuidados que devem ser tomados junto a este tipo de trabalho: traduzir a
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informação desejada em um conjunto de questões específicas que os entrevistados
tenham condição de responder; motivar e incentivar o entrevistado a cooperar com a
entrevista e minimizar o erro (respostas imprecisas) na resposta.
Dessa forma, a presente dissertação tem sua estrutura de pesquisa no tocante a
sua natureza, objetivos, abordagem, método de pesquisa e instrumento e período da
coleta, organizados, conforme o Quadro 5.1.

Quadro 5.1 Classificação da Pesquisa Realizada.
Gênero

Classificação Utilizada

Natureza da Pesquisa

Aplicada

Classificação da pesquisa em relação aos objetivos

Exploratória e descritiva

Abordagem

Combinada Qualitativa e Quantitativa

Método de Pesquisa

Pesquisa Bibliográfica e Survey

Instrumento de Coleta dos Dados

Coleta documental e Questionário

Período e Local

15 de março de 2013 a 01 de junho de 2013

Fonte: Elaboração própria.

5.1 Seqüenciamento Lógico da Pesquisa
Como já abordado no início deste capítulo, este trabalho possui dois momentos
bastante distintos no tocante ao método de pesquisa utilizado. Com a ausência de
sistematizações que pudessem fornecer os critérios aplicados nos programas de fomento
à inovação analisados, foi necessário que se realizasse uma pesquisa extensa em livros,
artigos e principalmente nos site oficiais e chamadas dos editais de inovação para
mapear a realidade do tema pesquisado.
Para a definição de quais países seriam analisados, utilizou-se o ranking do
Global Innovation Index 2012 (INSEAD, 2012) escolhido pela amplitude e seriedade do
trabalho realizado coordenado pela Organização das Nações Unidas (ONU) por meio
World Intellectual Property Organization (WIPO) e pela INSEAD em parceria com
Alcatel-Lucent, Booz&Company, and the Confederation of Indian Industry.
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Com base neste índice foram abordados programas dos países mais inovadores,
além dos membros do BRICS e o Chile que foi acrescentado à lista pelo destaque que a
economia deste país vem tendo na América do sul nos últimos anos. Desta forma, temse um total de 18 países, abordando 41 programas em países estrangeiros e 29 editais
brasileiros. A Figura 5.1 demonstra os países abordados e sua posição no índice do
INSEAD nos anos de 2011 e 2012, permitindo que se tenha uma ideia da evolução
destes países durante este período.

Figura 5.2 – Posição no ranking de inovação do INSEAD (2012) nos anos de 2011 e 2012 dos países
abordados no estudo.

Fonte: Elaboração própria.

Uma vez que foram definidos os países que seriam pesquisados, iniciou-se a
pesquisa, nos principais editais de fomento a inovação para micro e pequenas empresas,
buscando identificar os processos de seleção utilizados nesses editais.
Apenas após a coleta e organização destas informações é que foi possível o
início da segunda fase por meio da elaboração do questionário a ser utilizados junto aos
empresários. O questionário aplicado é composto de 36 perguntas conforme pode ser
visto no apêndice B.
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A estrutura do questionário está dividida em cinco partes: Geral, Submissão e
Preenchimento das propostas; Julgamento; Projeto; Empresa. Na dimensão Geral estão
as perguntas relacionadas às características gerais do edital, avaliando desde a
freqüência com que os editais deveriam ser abertos, se deveriam ser devolvidos os
recursos por meio de royalties em caso de sucesso do projeto, até a possibilidade de
proposição de novos critérios pelos entrevistados. Já Submissão e Preenchimento das
propostas avalia as características do edital relacionadas ao preenchimento das
propostas e à forma de submissão dos projetos.
A dimensão Julgamento, por sua vez, avalia os itens no tocante ao julgamento
realizado pelos consultores ad hocs, abordando desde a quantidade de consultores que
deveriam ser utilizados, até o envio de vídeos ou apresentação oral para facilitar o
entendimento do projeto submetido. A dimensão Projeto pretende avaliar as questões
relacionadas à estrutura do projeto submetido, bem como se a empresa proponente tem
condições de viabilizá-lo. Finalmente, a dimensão Empresa busca avaliar a situação da
empresa analisando suas características e seu atendimento aos critérios de execução
mínimos exigidos no edital. O quadro 5.2 resume a estrutura do questionário utilizado.

Quadro 5.2 – Estrutura do questionário
ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO
DIMENSÃO
Geral
Submissão
e
preenchimento
das propostas
Julgamento
Projeto
Empresa

OBJETIVO
Características Gerais
Preenchimento das propostas e a forma de submissão dos
projetos

Julgamento dos projetos pelos consultores ad hocs
Estrutura do Projeto
Enquadramento da Empresa
TOTAL DE QUESTÕES
Fonte:Elaboração própria.

NÚMERO DE
QUESTÕES
8
5
7
9
7
36

Uma vez concluída a estrutura do questionário, este foi aplicado junto a uma
amostra não probabilística (HAIR et al., 2010), por conveniência (de maneira
intencional), com intuito de validação das perguntas por meio do pré-teste junto a 5
empresários selecionados e a três especialistas na gestão da inovação no estado do RN.
O pré-teste iniciou-se em janeiro de 2013, estendendo-se até final de fevereiro do
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mesmo ano. Para esse momento, utilizou-se o e-mail para envio da carta convite e
visitas face-a-face para realização da entrevista e aplicação do questionário.
A partir do resultado desse pré-teste foram realizados ajustes no questionário,
melhorando a redação de algumas perguntas, bem como acrescentando novos itens
sugeridos pelos entrevistados, chegando a versão final que pode ser vista no apêndice B.
Uma vez realizado os ajustes necessários por meio do pré-teste, iniciou-se o envio de emails para a população estudada conforme Quadro 5.3, totalizando 44 e-mails enviados
(49 projetos e 44 empresas apoiadas).

Quadro 5.3 Quantidade de Empresas Apoiadas em cada Edital da FAPERN
Edital
EDITAL Nº 04/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO – INOVA-RN
EDITAL Nº 007/2008 – PAPPE SUBVENÇÃO – INOVA-RN II
EDITAL Nº 017/2009 - PAPPE SUBVENÇÃO – INOVA-RN III
EDITAL Nº 001/2011 – PAPPE INTEGRAÇÃO – INOVA-RN
TOTAL
Fonte: Elaboração própria.

Número Empresas Apoiadas
25
9
9
6
49

Para medir a confiabilidade do questionário aplicado na pesquisa, dado que
todos os itens do questionário utilizam a mesma escala de medição, utilizou-se o
coeficiente Alfa de Conbrach, calculado a partir da variância dos itens individuais e das
covariâncias entre os itens (FREITAS; RODRIGUES, 2005). Essa análise com base
nas 36 perguntas do questionário resultou num Alfa de Conbrach de 0,616, sendo
considerado um valor moderado de acordo com a tabela 5.1 abaixo.
Com relação ao nível de significância utilizado, segundo Vieira (2010), este
nível é a probabilidade de rejeitar a hipótese de nulidade (H₀) quando ela é verdadeira,
em este deve ser estabelecido antes do teste ser executado. Em outras palavras, antes de
proceder um teste o pesquisador deve estabelecer o valor máximo da probabilidade de
errar quando diz que existe diferença entre os grupos quando na verdade essa diferença
não existe, o nível de significância que será usado para todos os testes será de 5% .
Tabela 5.1 Confiabilidade do Alfa de Conbrach
Confiabilidade

Muito Baixa

Baixa

Moderada

Alta

Muito Alta

Valor de α

α ≤ 0,30

0,30 < α ≤ 0,60

0,60 < α ≤ 0,75

0,75 < α ≤ 0,90

α> 0,90

Fonte: Adaptado de Freitas e Rodrigues (2005).
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Com relação à composição populacional, o Programa de Subvenção a Inovação
Tecnológica para Micro e Pequena Empresa (Pappe Integração INOVA) da FAPERN,
durante o período de 2008 a 2011, contemplou 49 projetos de pesquisa em inovação
tecnológica, desenvolvidos por 44 empresas em quatro editais de chamada pública.
Desse grupo de empresas, quatro apresentaram mais de um projeto aceito no programa,
sendo uma destas, do INOVA I, com novos projetos aceitos no INOVA III e IV, outras
duas do INOVA I, com novos projetos aceitos no INOVA III e, uma do INOVA II, com
novo projeto aceito no INOVA IV, conforme a Quadro 5.4.

Quadro 5.4 – População dos projetos e empresas fomentados pela FAPERN
Edital
EDITAL Nº 04/2008 - PAPPE
SUBVENÇÃO – INOVA-RN
EDITAL Nº 007/2008 – PAPPE
SUBVENÇÃO – INOVA-RN II
EDITAL Nº 017/2009 - PAPPE
SUBVENÇÃO – INOVA-RN III
EDITAL Nº 001/2011 – PAPPE
INTEGRAÇÃO – INOVA-RN
TOTAL
Fonte: Elaboração própria.

NÚMERO DE PROJETOS
FOMENTADOS
25
9
9
6
49

NOVAS EMPRESAS
FOMENTADAS
25
9
6
4
44

Assim, apesar de existir 49 projetos aprovados nos editais da FAPERN, existiam
apenas 44 empresas diferentes, uma vez que parte das empresas aprovou projetos em
mais de um edital, como pode ser visto no quadro 5.4. Do total de 44 empresas, foram
obtidas 30 respostas, totalizando uma taxa de retorno de 68%, sendo todas as respostas
enviadas por email. De posse dos resultados colhidos no questionário, as respostas
foram compiladas conforme pode ser visto no capítulo 6.
Como suporte estatístico será utilizado a Análise Multivariada que trata de um
conjunto de métodos que permitem a análise simultânea de medidas múltiplas para cada
indivíduo ou objeto em análise, ou seja, qualquer método que permita a análise
simultânea de duas ou mais variáveis pode ser considerado como multivariado
MINGOTI (2005). Neste estudo cada indivíduo respondeu a várias perguntas, ou seja,
há uma dependência nas respostas e com isso será usado a Análise Fatorial cujo
propósito essencial é escrever, se possível, a estrutura de covariâncias entre as variáveis
em termos de um número menor de variáveis (não observáveis) chamadas fatores ou
variáveis latentes. Assim, a análise fatorial estuda os inter-relacionamentos entre as
variáveis, num esforço para encontrar um conjunto de fatores (em menor número que o
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conjunto de variáveis originais) que exprima o que as variáveis originais partilham em
comum, essa análise será utilizada para tentar explicar o que é mais importante sobre os
Programas de Fomento à Inovação à Micro e Pequenas Empresas na visão dos
empresários.
Além disso, será utilizado, também, um filtro como parâmetro balizador nas
decisões de inserção de novos critérios para o processo de seleção. Para isso, definiu-se
a taxa de 70% para concentração das respostas acima de neutro, ou seja, quando o
somatório percentual das opiniões dos entrevistados estiver localizado entre neutro,
concordo e concordo completamente for maior que 70%.

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capítulo serão analisados os resultados obtidos durante a pesquisa,
dividindo-os em dois grupos conforme figura 6.1. No primeiro grupo serão analisados
os critérios obtidos na pesquisa qualitativa junto aos editais de fomento à inovação
estudados, sejam estes internacionais, sejam brasileiros. Posteriormente serão analisados
os resultados obtidos por meio do questionário aplicado junto às empresas apoiadas no
programa INOVA da FAPERN.
Figura 6.1 Estrutura da análise de resultados

Fonte: Elaboração própria.
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6.1 Características dos Processos de seleção dos editais de Subvenção
Econômica não reembolsáveis à inovação no Mundo
Com relação aos programas de fomento à inovação dos países abordados no
tópico 3.2 (programas governamentais no mundo), em alguns deles não foi possível
encontrar os critérios de avaliação (Alemanha, Inglaterra, Suécia, Finlândia e Rússia),
enquanto em outros se conseguia o acesso aos critérios, mas não existia uma política
clara de peso disponível para consulta. A seguir serão analisados caso a caso os países
nos quais se encontrou informações relevantes sobre o processo de seleção.
Analisando os programas chilenos, foi possível observar claramente os critérios
de avaliação e o peso dado a cada item julgado, merecendo destaque para a importância
destinada à qualificação do capital humano com pesos acima de 20% e alcançando o
percentual de 33% do valor total no caso da Start-up Chile. O Quadro 6.1 resume as
informações dos programas chilenos avaliados.
Quadro 6.1 Critérios e pesos de seleção dos programas Chilenos
País
Start-up Chile

Chile

Programa / Critério / Peso
Nodos
Gestão da inovação

Capital
humano

33%

Perfil
dos
Participantes

30%

Projeto –
Produto/ser
viço
Projeto –
mercado

17%

Exequibilida
de
da
proposta
Resultados e
Indicadores

20%

Contribuiçã
o para o
ambiente
empreende
dor
do
Chile

33%

Potencial de
inovação nas
pequenas
empresas

17%

-

Equipe
e
compromiss
o financeiro
Experiência
da empresa

20%

20%

Qualidade
do Projeto

20%

30%

Potencial de
inovação da
empresa

40%

20%

EmpaquetamentoTecnol
ógico de novos negócios
Capacidade de 25%
gestão
e
execução
Definição do 15%
negócio
Plano
Trabalho
e
Metodologia
Análise
de
mercado

10%

Riscos
Custos
e
Contrapartida

10%
5%

20%

Fonte: Elaboração própria.

Nos editais canadenses não foi possível encontrar o peso dado a cada critério,
todavia a estrutura utilizada segue o mesmo padrão dos demais editais, merecendo
destaque no NRC-IRAP a exigência de uma organização de suporte e o fato de esta ter
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que atuar em todas as fases do projeto, devendo estar obrigatoriamente envolvida na sua
execução. O Quadro 6.2 resume as informações dos programas canadenses avaliados.
O Quadro 6.3 resume as informações sistematizadas dos programas norte
americanos deve-se observar duas exigências do programa SBIR não encontradas em
nenhum dos outros editais analisados neste trabalho. Exige-se que o proprietário da
empresa tenha como ocupação principal o trabalho na organização, sendo exigida
dedicação mínima de 50% do seu tempo de trabalho ao negócio, não somente na hora da
submissão do projeto, como também durante toda sua execução. Outra exigência
interessante consiste no fato de ser exigido que na execução da pesquisa 2/3 na fase 1 e
50% na fase 2 seja realizada obrigatoriamente pela empresa que submeteu o projeto,
evitando que haja um número elevado de subcontratações e que a empresa apoiada não
absorva os conhecimentos inerentes à inovação. Outra informação importante com
relação ao SBIR refere-se à quantidade de revisores por projeto. O SBIR, em 2007,
apresentava cerca de 60% dos revisores dos projetos vindos da academia, 20% cientistas
industriais, 15% profissionais da indústria que não fossem cientistas e 5% vindos de
outras fontes diversas. Para fase 1 exige-se um mínimo de 3 e máximo de 6 revisores.
Normalmente o grupo de revisores é formado por 3 revisores técnicos e 1 com
experiência de mercado. Já na fase 2, exige-se um mínimo de 3 revisores técnicos e 3 de
mercado (WESSNER, 2007).
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Quadro 6.2 Processo de seleção dos programas canadenses.
Programa

NRCIRAP

Strategic
Project
Grants

Pelo menos
uma
organização
de suporte e
um instituto
de pesquisa
acadêmico.

A
organização
de suporte
tem que estar
envolvida em
todas as
fases do
projeto

Ser empresa
pequena e
media
empresa
canadense
com foco no
lucro.

Menos de
500
funcionários.

A organização
de suporte:
empresa
canadense ou
organização
pública que
possa replicar
os resultados
para sociedade;
Ter objetivo de
crescer e gerar
lucro no Canadá
por meio da
inovação.

Originalidade
de pesquisa

Qualificação
da equipe para
viabilizar o
projeto.

Critérios
Qualidade da
pesquisa:
tecnicamente
possível e
cientificamente
importante

Capacidade
Financeira da
empresa e plano
de
comercialização.

Quadro 6.3 Processo de seleção dos programas Norte Americanos.
Program
País
a
Inovação
Alto risco- Capacidade técnica de
alta
execução e viabilidade
recompensa
do projeto

Estados
Unidos

Fase 1 - 2/3 da
execução do
projeto
SBIR
realizado pela
empresa
apoiada. Fase
2 - 50%.
Fonte: Elaboração própria.

Pequenos
negócios
com menos
de
500
funcionários
e com fins
lucrativos.

Ocupação do proprietário
na organização de no
mínimo de 50% do
tempo
dedicado
ao
negócio na hora da
submissão do projeto e
durante sua execução.

Plano de
trabalho

Qualidade
da equipe.

Potencial de
treinamento
de mão de
obra.

Interação com
as
organizações
de suporte.

Benefícios
para o
Canadá;

Aspectos
técnicos
do projeto
e seu
potencial
de
impacto.

Critérios
Benefícios
para
sociedade

Qualidade
do projeto

51%
controlado
por
um
cidadão ou
empresa
americana

Significância

Potencial de
transformação
do
conhecimento
nacional sobre
assunto
Inovação

Onde
e
como
a
inovação vai
ser útil para
nação

Capacidade
e
comprometimen
to
de
cada
participante do
projeto

-

Capacitação
da Equipe

Qualidade
Projeto

Meio
ambiente
adequado
para
execução

do
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Analisando os editais de Singapura deve-se prestar a atenção a exigência mínima
de 5 anos de criação da empresa para que ela possa participar do TECS e exigência de
pelo menos 30% de participação proprietária de cidadãos de Singapura como pode ser
visto no Quadro 6.4.
Quadro 6.4 Critérios dos programas de Singapura.

País

Pro
gra
ma

Critérios

TECS

Sede
em
Sing
apur
a e
míni
mo
de
30%
de
parti
cipa
ção
de
cida
dãos
do
país
Fonte: Elaboração própria.
Singapura

Mínim
o de 5
anos de
criação
da
empres
a

Fatura
mento
anual
do
grupo
menor
que $
100
milhões
e
menos
de 200
funcion
ários

Inova
ção

Capaci
dade
técnica
de
execuç
ão
e
viabili
dade
do
projeto

Capacid
ade
administ
rativa da
equipe

Potencial
de
comercial
ização e
escala

Capaci
dade
de
gerar
registro
de
proprie
dade

Benefíc
ios
econôm
icos
para
Singap
ura

Em Hong Kong, no tocante ao programa SERAP, destaca-se a característica de
ser exigido da empresa o reembolso do valor recebido em caso da empresa ter condições
financeiras de fazê-lo ou de captar investimentos de terceiros. Percebe-se neste edital o
foco maior no empreendimento e na inovação, em detrimento da política de governo, já
que esta tem um peso de apenas 10%, enquanto os demais itens têm peso de 30%. No
Quadro 6.5 é possível ver as exigências do processo de seleção e os pesos utilizados por
esse programa.
Quadro 6.5 – Critérios e pesos do programa SERAP.
País
Programa
Critério de Seleção
Small
Componente
inovação
e
Entrepreneur
Tecnológico
Research
Assistance
Capacidade da equipe e
Hong Programme
(SERAP)
comprometimento
Kong
Viabilidade Comercial
Relevância para políticas do
governo
Fonte: Elaboração própria.

Peso
30%

30%

30%
10%

Critério de elegibilidade
Reembolso em caso da empresa
apoiada tiver condições financeiras
ou conseguir atrair investimentos
de terceiros
Coordenador do projeto deve ser
empregado da empresa durante
toda execução
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No programa Islandês merece atenção especial à variação de peso de cada
critério que existe entre os tipos de subsídio. No caso do item inovação, o programa
contempla peso de apenas 20% no Bridging Grants, enquanto no Entrepreneurial
Grants o percentual sobre para 50%, destacando o objetivo principal do órgão de
fomento em cada um dos seus subprogramas, tendo no primeiro uma preocupação maior
com a comercialização (50% do valor do projeto); já na segunda, o que se deseja é o
fomento à inovação sem estar tão preocupada com a viabilidade comercial do negócio
neste momento. A Tabela 4.1 resume os pesos e critérios de cada programa islandês.
Tabela 6.1 Pesos e critérios do programa de subvenção operado pelo RANNIS.
PAÍS /
PROGRAMA

Islândia
(RANNIS)

TIPO DE SUBSÍDIO

CRITÉRIO /PESO

-

Inovação (a)

Valor do Projeto
(b)

Outros Valores
(g)

Project Grant

30%

40%

30%

Entrepreneurial Grants

50%

25%

25%

Bridging Grants

20%

50%

30%

Fonte: Elaboração própria.

O programa suíço GebertRüfStiftung não disponibiliza em suas informações os
pesos dos critérios, apenas elencando-os. Um ponto interessante deste edital consiste no
fato de utilizar além dos critérios uma lista de pontos positivos e negativos que serão
avaliados, servindo de certa forma como uma maneira de explicitar de forma mais
detalhada para os candidatos que pontos relacionados aos critérios gerais serão julgados.
Quadro 6.6 Critério de seleção do programa GebertRüfStiftung.
País/ Programa
Critérios
principais
Pontos
positivos

Pontos
Negativos

Efetividade
(fortalecimento da
economia suíça)
Originários
de
universidades
suíças
Projetos que já
tenham começado

Fonte: Elaboração própria

Suíça / GebertRüfStiftung
Potencial
de Originalidade
Transferência
(inovação)
Possuam um líder
com
experiência
empreendedora
Projetos
unicamente
de
pesquisa básica

Projetos
que
resolvam
um
problema
específico claro
Busca
por
investimento em
infraestrutura

Interdisciplinaridade

-

-
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O programa holandês Small Business Innovation Research (SBIR) Programme se
restringe a informar apenas a listas os pontos nos quais os projetos serão avaliados conforme
pode ser visto no Quadro 6.7.
Quadro 6.7 Critérios de seleção do Small Business Innovation Research (SBIR).
Programa
Small
Business
Innovation
Research
(SBIR)

Impacto para
sociedade

Empreendedorismo

Critérios
Inovação

Aspectos
econômicos

Qualidade
da proposta
e
do
projeto

Fonte: Elaboração própria.

No programa chinês Innofund alguns critérios merecem destaque como os que
condicionam um investimento mínimo em P&D de 5% do valor total de vendas da empresa,
bem como a destinação de pelo menos 30% dos funcionários para área de tecnologia. Outro
ponto diferente dos demais editais consiste no fato dos projetos serem sugeridos por uma das
5 organizações públicas indicadas pelo governo, ou seja, para participar, o projeto de uma
empresa, deve antes ser indicado por uma organização sob controle do governo. O Quadro 6.8
resume os procedimentos utilizados por este edital.
Quadro 6.8 Processo de seleção utilizados pelo Innofund.
Programa
Innofund Innovation
Fund
for
Small
Technologybased Firms

P&D/vendas
maior que
5%.

Pessoal em
tecnologia /
total
de
funcionários
maior que
30%.

Critérios
50%
de Menos que
proprietários 500
chineses.
funcionários.

Incentiva o
apoio
de
pesquisadores
que
estudaram
fora do país e
voltam para
desenvolver
empresa na
China

Necessidade
da indicação
de umas das
5
organizações
públicas
indicadas
como aptas
a sugerir um
projeto.

Fonte: Elaboração própria.

Dos programas da Dinamarca apenas o The Industrial Phd Programme disponibilizava
informações relacionadas com os critério de seleção. Por se tratar de um programa que busca
inserir estudantes de doutorado nas empresas, exige-se que o professor orientador possua o
tempo livre necessário para orientar o doutorando durante sua pesquisa, otimizando desta
forma o resultado da pesquisa realizada pelo estudante. É possível realizar um resumo dos
critérios podem ser vistos no Quadro 6.9.
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Quadro 6.9 Critérios de seleção do programa The Industrial PhD Programme.
Programa

The Industrial PhD
Programme

Capacidade técnica
e financeira da
empresa

Critérios
Qualificação do
professor
orientador da
universidade
para realizar a
pesquisa

Qualificação
do
profissional
para realizar a
pesquisa

Se o orientador
possui tempo
para se dedicar
ao projeto

Fonte: Elaboração própria.

Com relação aos programas da Índia utilizam-se critérios de forma universal (Quadro
6.10), não agregando nenhuma novidade que mereça maiores comentários.
Quadro 6.10 Critérios de seleção Programas Indianos.
País

Programa

TePP

Inovação

TDDP

Inovação
(15%)

Índia

Relação
do
trabalho com
pesquisas da
universidade
Clareza dos
Objetivos
(15%)

Critérios / Pesos
Capacidade
técnica
da
equipe para
concluir
o
trabalho
Equipe
Plano
(15%)
de
Trabalh
o (20%)

Financeiro
(15%)

Comercialização
(20%)

Fonte: Elaboração própria.

Com relação aos programas da África do Sul chama atenção o item que pontua os
projetos com relação não só a análise de riscos, como também para que sejam elaborados
planos de contingências para os riscos apresentados. O Quadro 6.11 sistematiza os critérios
abordados nestes editais.
Quadro 6.11 Critérios de seleção dos programas sul africanos.
Programas
Industry
Matching
Descrição
da
Fund,
inovação e seu
Equity Fund
estágio
de
e o Idea
desenvolvimento
Development
Fund
Fonte: Elaboração própria.

Direitos de
propriedade
intelectual
e liberdade
de uso da
inovação

Análise
do
Mercado

Critérios
Qualidade e
exequibilidade
do projeto

Capacidade
técnica da
equipe

Benefícios
para
o
país

Análise dos
riscos
e
plano
de
contingência

6.2 Processo de seleção em editais de subvenção não reembolsável à inovação
no Brasil
Uma vez que se analisaram caso a caso os programas mundiais abordados neste
trabalho, neste momento o foco será no processo de seleção dos programas brasileiros,
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abordando inicialmente os editais de âmbito nacional do BNDES (FUNTEC), FINEPe CNPQ;
e em seguida os programas de cada uma das FAPs analisados.
No programa FUNTEC do BNDES não fica explícito nas informações existentes no
site quais os critérios utilizados e nem tão pouco os seus pesos. Todavia, a concessão do
benefício obedece à mesma estrutura dos demais editais, com atendimento inicialmente aos
pré-requisitos básicos para a posterior avaliação de mérito pelos avaliadores do BNDES.
No programa de Subvenção Econômica à Inovação – 01/2010, operado pela FINEP, a
seleção dos projetos segue a seguinte estrutura: Etapa 1 – Habilitação – avaliação do
atendimento aos critérios de elegibilidade; Etapa 2 – Avaliação de Mérito. Divide em três
grupos: Inovação, Aspectos Mercadológicos da Inovação, Capacidade de Execução e Aportes
da Empresa, todos com peso igual; Etapa 3 – Análise Conclusiva – consiste da apresentação
oral dos projetos que passaram na fase anterior, sendo classificatória; Etapa 4 – Homologação
do resultado.
Já o programa PRIME tem como estrutura as seguintes etapas: 1ª fase: Proposta
Simplificada; 2ª fase: Treinamento; 3ª fase: Proposta Detalhada. Na primeira fase, utiliza-se
um número menor de critérios (3) em comparação com a fase final (6), conforme pode ser
visto no Quadro 6.12 a seguir. É exigida uma nota média mínima de 6 pontos, sendo o comitê
de avaliação composto por no mínimo 7 e máximo de 9 membros (PAQTC, 2009).
Quadro 6.12 Critérios de seleção Programa PRIME.
PROPOSTA SIMPLIFICADA
1- Grau de inovação do produto/, 2-Vantagens
competitivas da empresa, 3-Consistência e viabilidade
da proposta

PROPOSTA DETALHADA
1- Grau de inovação do produto/serviço, 2-Potencial
de Mercado, Retorno econômico-financeiro, 3Importância do KIT PRIME para a empresa, 4Qualidade e consistência da estratégia de marketing, 5Qualidade da equipe, em particular do empreendedor e
do gestor de negócios, 6- Qualidade e consistência das
propostas de consultoria.

Fonte: Elaboração própria.

Já na chamada Nº 17/2012 do programa RHAE, operado pelo CNPQ, a avaliação da
seleção é feita em três etapas: Etapa I – Análise dos critérios de elegibilidade e atendimento
aos demais requisitos do edital; Etapa II – Análise, julgamento e Classificação pelo Comitê
Julgador; Etapa III – Análise pela Diretoria Executiva (DEX) do CNPq – envio das propostas
para a apreciação da Diretoria Executiva do CNPq, que emitirá a decisão final sobre sua
aprovação, observados os limites orçamentários desta Chamada Pública (CNPQ, 2012) . Os
processos de seleção utilizados neste edital e seus pesos podem ser vistos no Quadro 6.13.
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Quadro 6.13 Critérios de seleção Edital Nº 17/2012 do programa RHAE.
CRITÉRIO DE SELEÇÃO
Clareza, objetividade da proposta e sua relevância
para as áreas definidas na Chamada Pública.
Grau de inovação e impacto tecnológico
Perfil da equipe e das bolsas solicitadas,
Adequação dos arranjos cooperativos ao
desenvolvimento da proposta (parcerias com outras
instituições),
Viabilidade técnica, mercadológica e econômica.
Fonte: Elaboração própria.

PESO
3
3
2
1

1

Analisando os programas estaduais operacionalizados pelas FAPs é possível constatar que
existe uma grande semelhança entre eles no tocante ao processo de seleção, identificando-se
facilmente que a grande maioria possui as mesmas cláusulas básicas, inclusive com a mesma
redação. Dessa forma, serão abordadas, nas próximas páginas, as principais diferenças entre
as chamadas.
Uma característica interessante está relacionada à submissão eletrônica dos projetos
pelas empresas. Atualmente, apenas cinco (FAPERN, FAPESP 17/2012, FAPES Nº
015/2011, FUNTAC01/2011, FUNCAP –10/2011) das 20 fundações analisadas não possuem
sistema para submissão eletrônica. Todavia, apesar de ser exigida a submissão eletrônica, as
empresas ainda ficam obrigadas a enviar a documentação impressa, relacionada ao projeto e
aos documentos, oficializando as parcerias, certidões, etc.; sendo exigido o seu envio
exclusivamente via postal (SEDEX ou outros serviços expresso) e no caso da FAPESQ o
envio pode ser realizado por e-mail.
Outro ponto que merece atenção é a possibilidade ou não de remuneração da equipe de
P&D aplicada ao projeto, não sendo unânime sua permissão, e em apenas 2 (FAPESC
09/2012, FAPEG 01/2011 e FAPDF Nº 08/2012) dos 20 editais avaliados é autorizada a
remuneração dos sócios.
O edital da FAPDF estabelece quais são as regras para remuneração dos sóciospesquisadores, condicionando o recebimento do pró-labore com recursos do PAPPE
Integração à existência de declaração firmada pelo representante legal da empresa proponente
afirmando a participação do sócio e a carga horária dedicada ao projeto, só podendo este ser
remunerado na proporção da carga horária dedicada ao projeto, limitada às importâncias
pagas ou creditadas pela empresa sujeitas à incidência da contribuição previdenciária. Já no
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edital FAPEG 01/2011 não é explícita a permissão, mas também não proíbe no texto o
pagamento dos sócios.
Os editais da Fundação Araucária 12/2008, FAPERJ Nº 32/ 2012, FAPES Nº
015/2011 não existe menção quanto à permissão entre os itens financiáveis para gastos com
salários. Já o da FAPESP 17/2012 por sua vez é taxativo ao proibir o financiamento de
salários de qualquer natureza.
Nos editais Inova Pequena Empresa RS 03/2010, FAPESB/ 008/2010, FAPEAL Nº
01/2011, FAPITEC/SE N° 05/2012 é permitido o gasto com salários e encargos da equipe de
P&D somente para novas contratações, exceto para sócio, ou seja, funcionários já integrantes
do quadro da empresa não poderão ser pagos com recursos do projeto. O edital da FAPITEC é
o mais rígido, sendo vedada inclusive a recontratação de pessoas que tenham se desligado da
empresa proponente no prazo de 10 (dez) meses anteriores à data de assinatura do Termo de
Contrato da empresa executora com a fundação.
Já nos demais editais avaliados, é permitido o gasto com salários e encargos da equipe
de P&D, exceto para sócios; todavia sem nenhuma menção à necessidade da contratação
ocorrer após assinatura do contrato. O edital FAPES Nº 015/2011 permite ainda o gasto de até
30% (trinta por cento) do valor total do projeto para contratação de bolsas.
Analisando as etapas de seleção dos editais identifica-se que estes obedecem a uma
seqüência de etapas semelhantes na maioria das fundações, existindo apenas pequenas
variações que quando existentes estão mais relacionadas com a junção de duas etapas em uma
só, ou com o desmembramento de uma etapa em duas ou mais. As etapas padrão do processo
de seleção seguem a seguinte estrutura:
Etapa 1 – Enquadramento - consiste no enquadramento e na pré-análise das
propostas apresentadas e dos requisitos do proponente, verificando o atendimento aos
requisitos do Edital e efetuando a análise quanto à adequação da proposta ao tema escolhido
e da documentação complementar relacionada à situação jurídica e econômico-financeira da
empresa. Portanto, esta etapa diz respeito ao cumprimento de prazos, procedimentos e
documentação, avaliando também os valores solicitados e aqueles oferecidos em
contrapartida. Em alguns editais, existe uma sub etapa relacionada ao julgamento de recursos
referentes ao primeiro resultado e à homologação final dos aprovados para próxima etapa.
Etapa 2- Avaliação de Mérito - as propostas são analisadas pelo Comitê Gestor, com
auxílio de consultores ad hoc ou comitê de especialistas, em função dos critérios e pesos
apresentados. Os avaliadores emitem notas que variam normalmente entre 1 a 10 para cada
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critério do edital, sendo a nota final a média ponderada da soma de todas as notas, devendo,
os avaliadores, apresentar justificativas para a aprovação ou não das propostas submetidas.
Etapa 3 - Aprovação do Resultado Preliminar - pelo Comitê Gestor (CG) e
Divulgação do Resultado Preliminar – esta fase, como o próprio título já deixa claro, é
responsável pela divulgação do resultado preliminar ainda sujeito a recursos. Os prazos para
recursos variam normalmente de 5 a 20 dias. Existe nos editais FAPEAL Nº 01/2011,
FAPDF, FUNDECT 14/2010, a possibilidade de chamar as empresas aprovadas para defender
o projeto oralmente antes da homologação do resultado. Já no caso da FAPESP 17/2012 é
obrigatória a exigência de uma apresentação oral das empresas selecionadas na fase de análise
de mérito, sendo esta apresentação também classificatória.
Etapa 4- Homologação do resultado - Ocorre a homologação final dos resultados
para posterior contratação das empresas. Em alguns editais (FAPEMAT 08/2010, FAPESB
08/2010, FAPEMA 03/2011, FAPESP 17/2012) existe, antes desta homologação, a realização
de visitas técnicas para averiguar a situação da empresa e a veracidade das informações.
Uma vez que já foram contempladas, de maneira resumida, as etapas do processo de
seleção será dada uma atenção especial para a etapa 2 na qual é realizada a análise de mérito
das questões. Existem nos editais avaliados diversos critérios de seleção e pesos utilizados
para escolher os projetos mais bem qualificados. Após uma análise extensa foi possível
identificar o seguinte conjunto de critérios que variam muito pouco de uma FAP para outra.
•

Abrangência e Mercado - Abrangência do projeto na solução dos problemas

definidos no tema específico e Impacto do produto/serviço no mercado e/ou
importância estratégica para a sociedade.
•

Inovação - Grau de inovação do projeto em relação a outros projetos ou

soluções existentes.
•

Projeto - Adequação da metodologia de execução e acompanhamento,

cronograma e orçamento.
•

Empresa - Capacitação técnica da equipe executora e capacidade/experiência

anterior da empresa.
Com relação aos pesos, em todos os editais, o item relacionado à “abrangência e
mercado” foi o item com maior importância, seguido pelo item inovação, e por fim, pelo item
Projeto e Empresa, ambos com o mesmo peso ou com pouca variação entre eles.
No tocante aos critérios, será iniciado o assunto com o fato das chamadas da FUNCAP
–10/2011 e FAPERJ Nº 32/ 2012 serem os únicos editais nos quais não existem pesos

96

relacionados aos critérios, restringindo-se apenas a listar os pontos que serão avaliados. No
outro extremo, encontra-se o edital FAPESC 09/2012, apresentando o maior número de
critérios, permitindo uma análise mais clara por parte dos avaliadores dos itens a serem
avaliados em cada ponto. No total são 17 critérios com pesos que variam de 5 a 25. Dentre os
critérios, destaca-se pela sua especificidade: o potencial inovativo na história da empresa com
peso 10; o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município ou região onde se
localiza a proponente também com peso 10; e o critério que avalia se a empresa já foi
aprovada no SINAPSE 2009 e SINAPSE 2010, empresa participante de APL ou de Parque
Tecnológico e de Inovação, e/ou empresa com colaborador formado pelo programa
GeraçãoTEC com peso 15. Esse edital da FAPESC destaca-se ainda pela exigência de uma
apresentação oral das empresas selecionadas na fase de análise de mérito, sendo esta
apresentação uma etapa classificatória para escolha final das empresas recebedoras do
fomento.
Assim como na FAPESC, a chamada pública do FUNDECT 14/2010 possui um
critério denominado “Empresa e APL” no qual a empresa executora localizada nos Arranjos
Produtivos Locais (APL’s) do Estado de Mato Grosso do Sul receberão pontuação caso
atendam a esta característica, evidenciando a política de incentivar esses arranjos produtivos,
fato esse já foi visto anteriormente como, sendo uma das principais justificativas para
existência dos programas de fomento, possibilitando o direcionamento do fomento público
(ROBBINS; MILLIKEN, 1977).
No edital FACEP 10/2012 e FAPITEC 5/2012, destaca-se o Critério de Priorização,
fornecendo ponto para as empresas que tiverem projeto vinculado às áreas estratégicas
definidas no certame. Dessa forma, empresas que não se enquadrem nestes critérios poderão
participar, permitindo que projetos que sejam muito bons consigam ser selecionados mesmo
sem atender às áreas estratégicas, parecendo ser uma tática interessante, incentivando ao
mesmo tempo os setores que o governo deseja promover, mas sem restringir a liberdade de
participação de projetos fora deste escopo.

O FAPITEC possui ainda um critério para

empresas que tenham histórico de registro de propriedade intelectual comprovada por meio de
busca de anterioridade ou licenciamento.
O edital FAPEPA 02/2011 foi o único no qual se encontrou um critério relacionado à
possibilidade de exportação do produto/serviço mediante apresentação de uma carta de
intenção que a viabilize. Já FAPES Nº 015/2011 separa a experiência do coordenador em
projetos de inovação tecnológica dos demais critérios, dando a este item o peso de 10% da
avaliação. Essa chamada possui, além dos critérios básicos, uma segunda avaliação feita por
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05 (cinco) membros titulares formados por: um diretor técnico-científico da FAPES
(coordenador), um representante do BANDES, um representante da FINDES, um
representante da ADERES e um representante da comunidade científica com atuação
comprovada em projetos de inovação, além de 01 (um) membro suplente representante do
SEBRAE-ES. Esta avaliação foca na relevância, importância e impacto para a realidade do
Estado do Espírito Santo. A nota final dos projetos é dada pela soma das duas avaliações,
sendo a primeira com foco no projeto com peso 2 e a segunda com foco no impacto para o
estado com peso 3.
No caso do INOVA PEQUENA EMPRESA RS 03/2010 destaca-se o critério Aporte e
Natureza da Contrapartida Financeira ou Econômica, sendo este o único edital no qual fica
explícito um critério de pontuação para as contrapartidas.
No caso de empate entre as empresas, a maioria dos editais também deixa evidenciado
como serão os critérios de desempate, sendo normalmente criada uma ordem dos critérios que
irão desempatar (normalmente do maior peso para o menor ou tendo o critério inovação como
o mais importante). Por exemplo, caso duas empresas tenham a mesma nota, será escolhida
aquela com maior pontuação no primeiro item do desempate, se continuar o empate, será
escolhida aquela com melhor nota no segundo item e assim por diante.
Existe ainda normalmente um critério relacionado ao percentual máximo que pode
existir de cortes no orçamento, buscando evitar que projetos sejam escritos sem cuidado pelos
proponentes e, principalmente, evitando projetos escritos com foco na captação da maior
quantidade de valores possível em detrimento da busca do valor realmente necessário. São
encontrados os seguintes percentuais 40%, 30%, 20%, respectivamente no edital FAPEAL Nº
01/2011, FUNTAC 01/11, FAPEAM - 003/2011.

6.3 Resultados do Questionário Aplicado na FAPERN
O questionário aplicado junto às empresas apoiadas nos editais de subvenção
econômica do INOVA foi elaborado com base na extensa pesquisa realizada na primeira etapa
do trabalho e ajustado de acordo com as necessidades percebidas durante o pré-teste realizado
junto a 5 empresários e 3 especialistas da área. Está estruturado em cinco categorias: Geral,
Submissão e preenchimento das propostas, Julgamento, Projeto e Empresa. São 35 perguntas
que foram respondidas de acordo com a opinião do entrevistado no tocante à inserção dos
critérios propostos nos editais da FAPERN com valores de 1 a 5 de acordo com a escala a
seguir: 1 (discordo Plenamente), 2 (discordo), 3 (neutro), 4 (concordo), a 5 (concordo
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plenamente), existe, ainda uma 36ª pergunta aberta para sugestões dos entrevistados que não
estejam contempladas no questionário.
O Quadro 6.14 apresenta o resumo das opiniões dos entrevistados em cada questão, os
valores percentuais mínimos e máximos para cada quesito e o desvio padrão das questões. Ele
será utilizado junto com a análise fatorial na definição dos novos processos de seleção que
serão sugeridos para os próximos editais de subvenção econômica da FAPERN no apoio à
inovação nas MPEs. Ressalta-se que a questão 8 presente no Apêndice B (questionário
aplicado) foi retirada do Quadro 6.14, uma vez que se trata de uma pergunta aberta. Assim, a
questão 8 é referente a questão 9 do questionário do apêndice, a 9 referente a questão 10, e
assim sucessivamente.
Como pode ser visto no Quadro 6.14, existe um alto desvio padrão nas respostas
fornecidas pelos entrevistados, estando os valores afastados da média, uma vez que as
respostas estão distribuídas de forma heterogênea ao longo das questões apresentadas. Ainda
com relação ao desvio padrão, o seu valor médio foi de 19,55, variando entre 7,45 (questão
31), com a opinião dos empresários bastante dividida entre as opções de resposta, e 31,35
(questão 32), com alta concentração das respostas em um dos quesitos, neste caso com 73% e
23%, respectivamente, em concordo e concordo plenamente.
Conforme apresentado no tópico 5 sobre o método de pesquisa, foram utilizados, na
escolha dos critérios, tanto a indicação da análise fatorial aplicada a cada dimensão, quanto o
critério de percentual mínimo de concordância superior a 70%. Como pode ser visto no
Quadro 6.14 apenas a questão 5 foi indicada pela análise fatorial e rejeitada pelo critério de
70% de aceitação, motivo pelo qual este critério não foi inserido no grupo dos critérios
sugeridos para a FAPERN.
Existe, ainda, perguntas que não foram indicadas pela análise fatorial, mas passaram
no teste de 70% de aceitação, sendo acrescentadas nos novos critérios sugeridos (questões
grifadas de vermelho no Quadro 6.14). Isso se deu devido ao fato de que a não indicação pela
análise fatorial não significar que aquelas questões são inadequadas, apenas mostra que elas
têm um percentual menor de importância, segundo a análise fatorial, para explicação da
dimensão analisada. Todavia, como pode ser visto existe um alto índice de aceitação pelos
entrevistados no tocante a esses critérios presentes nas perguntas apresentadas no
questionário, sendo este o motivo de sua inserção nos critérios sugeridos.

Questão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Discordo
plenamente
6,67

Discordo

Neutro

Concordo

20

33,33

26,67

Concordo
Plenamente
13,33

16,67
23,33
36,67
13,33
16,67
13,33
6,67
3,33
16,67
3,33
0
0
0
6,67
0
3,45
6,67
6,67
3,33
0
0
0
0
3,33
0
10,71
0
0
10
20
0
0
0
0

13,33
26,67
26,67
33,33
20
6,67
13,33
3,33
26,67
0
6,67
0
6,67
10
0
3,45
13,33
0
6,67
3,33
3,33
3,33
0
13,33
10
7,14
6,67
10
30
23,33
0
0
0
10

20
20
0
33,33
30
23,33
16,67
3,33
20
6,67
26,67
6,67
33,33
46,67
20
17,24
23,33
6,67
10
20
16,67
16,67
23,33
16,67
16,67
14,29
6,67
20
13,33
16,67
3,33
10
33,33
33,33

36,67
23,33
30
16,67
33,33
33,33
56,67
46,67
30
46,67
40
50
33,33
26,67
56,67
55,17
43,33
53,33
66,67
60
70
70
56,67
40
73,33
67,86
63,33
50
30
30
73,33
70
60
53,33

13,33
6,67
6,67
3,33
0
23,33
6,67
43,33
6,67
43,33
26,67
43,33
26,67
10
23,33
20,69
13,33
33,33
13,33
16,67
10
10
20
26,67
0
0
23,33
20
16,67
10
23,33
20
6,67
3,33

Quadro 6.14 Resultado do questionário

Mínimo

Máximo

Média

6,67
13,33
6,67
0
3,33
0
6,67
6,67
3,33
6,67
0
0
0
0
6,67
0
3,45
6,67
0
3,33
0
0
0
0
3,33
0
0
0
0
10
10
0
0
0

33,33
36,67
26,67
36,67
33,33
33,33
33,33
56,67
46,67
30
46,67
40
50
33,33
46,67
56,67
55,17
43,33
53,33
66,67
60
70
70
56,67
40
73,33
67,86
63,33
50
30
30
73,33
70
60

20
20
20
20,002
19,998
20
19,998
20,002
19,998
20,002
20
20,002
20
20
20,002
20
20
19,998
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19,998
20
20

0

53,33

19,998

Mediana

Desvio
Padrão

Fatorial

10,539872
9,7205401
7,8159388
15,811915
13,122923
13,122288
10,271861
20,950206
22,854127
9,1277966
22,973657
16,329932
24,606797
15,632943
16,833498
23,215177
21,170897
14,335659
22,605064
26,354106
23,921631
28,674805
28,674805
23,215177
13,945928
30,639753
27,271173
25,709704
18,708287
9,4283853
7,4528149
31,357083
29,154759
26,245846

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
-

10 22,729203

SIM

20
16,67
23,33
26,67
16,67
20
23,33
13,33
3,33
20
6,67
26,67
6,67
26,67
10
20
17,24
13,33
6,67
10
16,67
10
10
20
16,67
10
10,71
6,67
20
16,67
20
3,33
10
6,67

ENTREV. Filtro (em
%)
73,33
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO

70
50
36,67
53,33
63,33
79,99
80,01
93,33
56,67
96,67
83,34
100
93,33
83,34
100
93,1
79,99
93,33
90
96,67
96,67
96,67
100
83,34
90
82,15
93,33
90
60
73,33
70
50
36,67
53,33

99

100

Para facilitar o entendimento, esta fase de análise do resultado é dividida de acordo
com as cinco dimensões do questionário, mostrando a fonte de cada uma das pergunta e
posteriormente os resultados da aplicação do questionário, bem como os comentários para
cada uma das questões e o resultado obtido com a análise fatorial de cada dimensão.
Iniciando a análise pela dimensão Geral, tem-se no Tabela 6.2 a relação entre cada
pergunta utilizada no questionário e a sua fonte. Como pode ser observado são 7 perguntas
objetivas e mais uma pergunta aberta com o objetivo de captar a opinião dos empresários que
não foi possível obter com as perguntas pré-determinadas.
Tabela 6.2 Perguntas Dimensão Geral X Fonte
Dimensão

Pergunta

1) A divisão do fomento em mais de uma fase (com
recursos separados para cada etapa) ajudaria no
desenvolvimento dos projetos pelas empresas,
contribuindo para um resultado final mais eficaz? Por
exemplo, fase 1- viabilidade técnico-científica; fase 2desenvolvimento da pesquisa propriamente dita.
2) A retirada da exigência de contrapartida mínima
pela empresa aumentaria a quantidade de projetos
aprovados com qualidade a baixo do esperado?
3) Seria importante a inserção de regra obrigando a
devolução por meio de royalties para a FAPERN dos
recursos subvencionados em caso de sucesso do
projeto apoiado, contribuindo para a continuidade do
programa por meio da criação de uma fonte perene de
recursos para a fundação?
4) Permitir a participação no edital de empresas de
outros estados e países, com a obrigatoriedade de que
elas realizem a pesquisa no RN contratando mão de
obra local, fortaleceria o ambiente inovativo do RN?
5) O estabelecimento de restrição para a liberação de
10% do valor total da subvenção apenas após
prestação de contas final diminuiria a quantidade de
possíveis desvios de recursos?
6) O estabelecimento em edital de uma quantidade
mínima obrigatória de empresas a serem apoiadas em
cada chamada pública realizada contribuiria para o
fortalecimento e aprendizado do sistema inovativo do
RN?
7) Os consultores ad hocs deveriam ser remunerados
por cada projeto analisado?
Em sua opinião existe algum critério que deveria ser
inserido e não se encontra presente nas opções
anteriores? Em caso afirmativo favor informar qual o
critério sugerido.
Fonte: Elaboração Própria
Geral

Fonte
(WESSNER, 2007); (AUDRETSCH,
2003); (LINK; SCOTT, 2010); SBRI;
Venture Kick; FAPESP 17/2012; (VAN
HEMERT et al., 2011); (SPRING
SINGAPORE, 2012); (RAO, 2008)
(TIP, 2012); (SPG, 2012)

FAPES Nº 015/2011, FAPERJ edital Nº
32/ 2012;(COZZARIN, 2006; 2008);
(SERAP, 2012c)

Start-up Chile

(RANNÍS, 2012); (TEKES, 2012c).

VINN NU; (Putten, 2011),

Elaboração Própria/ Pré-teste
Elaboração Própria/ Pré-teste

Com base na Análise fatorial (Tabela 6.3) as perguntas 1 e 5, associadas podem
explicar cerca de 65,23% da variação total dos dados. A primeira pergunta da dimensão Geral

101

traz como resultado que 40% dos entrevistados na faixa de concordo ou concordo plenamente.
Esse resultado corrobora com as características do edital SBIR norte-americano SBIR, que
conta com 3 fases (WESSNER, 2007; AUDRETSCH, 2003; LINK; SCOTT, 2009), sendo
liberado um limite máximo para fase 1, e caso a empresa seja aprovada para fase 2, um novo
valor (LINK, SCOTT, 2010).
Tabela 6.3. Análise Fatorial Dimensão Geral
Fator
1

2

X1

0,742

-0,103

X2

-0,115

0,33

X4

0,485

0,316

X5

0,412

0,9

X6

0,613

0,017

Variável

Fonte: Elaboração Própria

A segunda pergunta, por sua vez, tem como resultado a inclusão de 50% dos
entrevistados na faixa de concordo ou concordo plenamente conforme pode ser visto na
Tabela 6.4. O resultado vem a confirmar uma característica, importante, presente na quase
totalidade dos editais, relacionada à exigência de contrapartida mínima para a participação das
empresas nos editais de subvenção. Apesar de ser um item que exige um maior esforço das
empresas, 50% dos empresários enxergam como sendo necessária a sua presença como forma
de evitar a participação de projetos apenas com intuito de conseguir a subvenção sem uma
maior preocupação com o seu resultado final. Vale salientar que de toda pesquisa realizada,
apenas em poucos editais foi encontrada a inexistência de contrapartida mínima, como é o
caso dos internacionais ATP e SGP, e dos brasileiros da FAPESP e FAPERJ (SPG, 2012;
TIP, 2012; FAPESP, 2012; FAPERJ, 2012).

Tabela 6.4 Grau de Concordância dos entrevistados com a pergunta 2.
Grau de Concordância
Discordo Plenamente
Discordo Plenamente
Neutro
Concordo
Concordo plenamente
Total
Fonte: Pesquisa de campo 2013

Nº de entrevistados
5
4
6
11
4
30

%
16,67
13,33
20,00
36,67
13,33
100,00
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Como era de se esperar a terceira pergunta aponta para um alto grau de discordância,
com apenas 30% das empresas concordando com o pagamento de royalties em caso de
sucesso no projeto (Tabela 6.5). Apesar de não ser um item bem visto pelos empresários é
latente a importância dessa fonte de recurso para as FAPs como forma de diminuir a
dependência dos recursos públicos. Essa prática já vem sendo aplicada em editais brasileiros,
como, por exemplo, FAPES Nº 015/2011 e FAPERJ edital Nº 32/ 2012, bem como no
programa canadense IRAP (COZZARIN, 2006).

Tabela 6.5 Grau de Concordância dos entrevistados com a pergunta 3.
Grau de Concordância
Discordo Plenamente
Discordo
Neutro
Concordo
Concordo plenamente
Total
Fonte: Pesquisa de campo 2013

Nº de entrevistados
7
8
6
7
2
30

%
23,33
26,67
20,00
23,33
6,67
100,00

Já a pergunta 4 abordava a questão da inserção de empresas de outros estados ou
países no RN como forma de fomentar o desenvolvimento inovativo da região. Apresentou
um alto grau de rejeição com cerca de 64% dos entrevistados discordando com a entrada de
empresas estrangeiras no editais do RN. Esse tipo de política, de aceitação de empresas
estrangeiras, foi encontrada apenas no edital Start-Up no Chile (NELSON, 2007), uma vez
que naquele edital se desejava uma integração maior do Chile com tecnologias e
empreendedores de outros países, como forma de ampliar a competitividade do país (HEIJS,
2004).
Com relação à pergunta 5, apenas 20% (Tabela 6.6) dos entrevistados concordam que
o estabelecimento de restrição para a liberação de 10% do valor total da subvenção apenas
após a prestação de contas final diminuiria a quantidade de possíveis desvios de recursos.
Esse tipo de prática foi encontrado nos editais da Islândia (RANNÍS, 2012) e Finlândia
(TEKES, 2012c). No RN, as empresas participantes são geralmente micro empresas e não
teriam como bancar o desenvolvimento (ADJIMANOLIS, 1999) referente aos 10%, sendo
essa, possivelmente, uma das causas desse baixo nível de concordância com a liberação do
valor após a prestação de contas final. Outro fator relevante consiste na demora junto à
FAPERN para conseguir encerrar a prestação de contas final, uma vez que a fundação conta
com um quadro restrito de funcionários.
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Ressalta-se que apesar do método da análise fatorial ter indicado a questão cinco como
um dos dois fatores principais para explicar a dimensão geral, esse quesito teve um alto nível
de discordância de acordo com a opinião dos entrevistados (46% de discordância contra 20%
de concordância), não passando a questão pelo filtro de 70% de concordância para inserção do
quesito nos novos critérios sugeridos. Dessa, forma como será visto a seguir este critério não
será sugerido para os próximos editais da FAPERN.
Tabela 6.6 Grau de Concordância dos entrevistados com a pergunta 5.
Grau de Concordância
Discordo Plenamente
Discordo
Neutro
Concordo
Concordo plenamente
Total
Fonte: Pesquisa de campo 2013

Nº de entrevistados
4
10
10
5
1
30

%
13,33
33,33
33,33
16,67
3,33
100,00

No tocante a pergunta 6, as respostas se mostraram bastante divididas, com cerca de
36% discordando e 30% concordando com a questão (Tabela 6.7), não sendo possível
identificar uma tendência para inclusão ou não desse critério nos editais da FAPERN. Pelo
fato da fundação abrir novas chamadas com os valores remanescentes de cada edital, esse
critério termina se tornando um pouco desnecessário, uma vez que todo o valor disponível
será utilizado na contratação dos projetos, mesmo que em mais de um edital.
Tabela 6.7 Grau de Concordância dos entrevistados com a pergunta 6.
Grau de Concordância
Discordo
Discordo Plenamente
Neutro
Concordo
Concordo plenamente
Total
Fonte: Pesquisa de campo 2013

Nº de entrevistados
5
6
9
10
0
30

%
16,67
20,00
30,00
33,33
0,00
100,00

A questão 7 foi elaborada com base nas sugestões recebidas dos empresários e
especialistas durante a realização da pesquisa no período anterior ao envio dos questionários.
Apesar de não se ter encontrado na literatura menção à questão, a prática já é adotada em
situações análogas de julgamento de bancas de mestrado e doutorado em diversas instituições
privadas (CARVALHO, 2010). Na pesquisa, apenas 20% dos entrevistados mostraram-se
contra a remuneração dos consultores, podendo a inclusão dessa prática ser uma das formas
para se incentivar a participação e uma maior dedicação por parte dos julgadores,
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recomendando-se de acordo com a pesquisa sua inserção nos próximos certames da FAPERN.
Salienta-se que apesar da análise fatorial não ter apontado para este quesito, a sua aceitação
foi de 79,99%, sendo sugerida sua inserção nos próximos editais da FAPERN.
Já a última questão desta dimensão era uma questão aberta e foi respondida apenas em
3 questionários. Em todos, existia uma reclamação com relação à burocracia junto a FAPERN
no tocante as exigências para realização dos gastos (SILVA, 2013), e com relação à falta de
treinamento dos julgadores dos projetos. Esse resultado condiz com os trabalhos de SILVA
(2013) junto a FAPERN, com 61% dos entrevistados apontando a burocracia como um grande
obstáculo para a completude dos projetos e de Hadjimanolis (1999) junto a empresas no
Chipre, com 76% das barreiras externas envolvendo a burocracia. A falta de treinamento dos
consultores foi identificada também na pesquisa do CGEE (2007) como sendo um dos fatores
a serem melhorados nos próximos editais do FINEP.
Diante exposto, da dimensão Geral serão incluídos as questões 1,2 e 7, com nível de
aceitação superior a 70% de acordo com a opinião dos entrevistados. Com relação à questão
5, sugerida pela análise fatorial, não será inserida nos critérios sugeridos, uma vez que houve
uma alta rejeição pelos entrevistados, não passando no filtro de 70% de aprovação.
Já a dimensão submissão e preenchimento das propostas, segundo o método de
análise fatorial (Tabela 6.8), os dois fatores mais importantes são a pergunta 08 e 12
apresentadas na Tabela 6.9. Juntos esses dois fatores explicam cerca de 62,45% da variação
total dos dados.
Tabela 6.8. Análise Fatorial Dimensão submissão e preenchimento das propostas
Fator

Fonte: Elaboração Própria

Variável

1

2

X8

-0,565

0,749

X9

0,097

-0,512

X10

0,029

0,238

X11

0,363

0,316

X12

0,818

-0,184
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Tabela 6.9. Análise Fatorial Dimensão submissão e preenchimento das propostas
Dimensão
Pergunta
Fonte
Submissão e
8) O prazo para preparação das Elaboração Própria/ Pré-teste
Preenchimento
propostas e entrega dos formulários
das propostas
do processo seletivo foi suficiente?
9) A utilização de uma plataforma de FAPESC 09/2012, INOVA PEQUENA EMPRESA
cadastro
on-line
do
projeto RS 03/2010, Araucária 12/2008, FAPERJ Nº 32/
facilitaria/agilizaria o trabalho para 2012, 002/2011 - FAPESPA, 003/2011-FAPEAM,
os empresários no momento do FAPITEC/SE N° 05/2012, FACEPE 10/2012,
preenchimento e submissão das FAPESQ/SEMARH –Nº 02/2010, FAPEMA Nº
propostas?
003/2011, FAPESB/ 008/2010, FAPEAL Nº
01/2011, FAPEMAT Nº 008/2010, FUNDECT
14/2010, FAPEG 01/2011, FAPDF Nº 08/2012;
(NORTH et al., 2001)
10) Você contrataria o serviço de Elaboração Própria/ Pré-teste
profissionais (equipe própria da
FAPERN ou externa credenciada
pelo órgão) para preenchimento do
formulário, sendo cobrada uma taxa
fixa de R$ 300,00 por projeto
atendido pelos especialistas?
11) O fornecimento pela FAPERN de (CGEE, 2007)
um modelo de projeto devidamente
preenchido
ajudaria
para
exemplificar como deve ser realizado
o preenchimento adequado dos
formulários de submissão por parte
das empresas?
12) Estabelecer prazos de submissão (NORTH et al., 2001); (SPRING SINGAPORE,
de forma continua ao longo do ano 2012; (SERAP, 2012c).
traria maior retorno para as
empresas?
Fonte: Elaboração Própria

O primeiro fator (questão 12) relaciona-se ao estabelecimento de prazos de submissão
de forma continua ao longo do ano. Essa característica pode ser encontrada no edital inglês
GRD; no SERAP de Hong Kong, no programa TECS de Singapura, sendo os projetos
julgados em grupos de dois em dois meses (NORTH et al., 2001; SPRING SINGAPORE,
2012; SERAP, 2012c). A ampla maioria dos entrevistados concorda com a inclusão dessa
característica, com apenas 6% dos entrevistados contra a inclusão desse item, que, por sua
vez, permite um maior planejamento por parte das empresas, fator este de grande relevância
para o sucesso das empresas (BALACHANDRA; FRIAR, 1997).
Em segundo lugar, a questão 08, relacionada ao prazo para preparação das propostas e
entrega dos formulários do processo seletivo, demonstrou que para os entrevistados o prazo
está condizente com o tempo necessário para elaboração dos projetos. Apenas 20% dos
empresários julgaram os prazos inadequados. Como o prazo adotado atualmente pela
FAPERN foi visto como adequado (80% de aprovação) e o método da análise fatorial apontou
para importância desse quesito, será sugerido sua manutenção nos próximos editais.
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Com relação às demais questão desta dimensão,
dimensão merece destaque a questão 09, com
90% de concordância dos entrevistados (Figura 6.2), mostrando a importância para eles da
implantação de uma plataforma de cadastro on-line
on line ajudaria o processo de preenchimento e
submissão. Esse resultado condiz com a prática existente na grande maioria dos editais
pesquisados, sejam eles brasileiro
rasileiros (FAPESC
FAPESC 09/2012, INOVA PEQUENA EMPRESA RS
03/2010, Araucária
ria 12/2008, FAPERJ Nº 32/ 2012, 002/2011 - FAPESPA, 003/2011003/2011
FAPEAM, FAPITEC/SE N° 05/2012, FACEPE 10/2012, FAPESQ/SEMARH –Nº 02/2010,
FAPEMA Nº 003/2011, FAPESB/ 008/2010, FAPEAL Nº 01/2011,
01/2011, FAPEMAT Nº 008/2010,
FUNDECT 14/2010, FAPEG 01/2011, FAPDF Nº 08/2012),
08/2012), sejam internacionais (NORTH et
al., 2001).
Figura 6.2 – Grau de Concordância
dância questão 9.
9

43,33

Concordo plenamente

46,67

Concordo
Neutro

3,33

Discordo

3,33

Discordo Plenamente

3,33

Fonte: Pesquisa de campo 2013

A questão 10, por sua vez, aborda a questão se os empresários contratariam
c
o serviço
de profissionais (equipe própria da FAPERN ou externa credenciada pelo órgão) para
pa
preenchimento do formulário, tendo sido baixa a concordância dos entrevistados com apenas
36% deles mostrando interesse no serviço. Essa questão
questão teve como fonte as entrevistas prépré
liminares da pesquisa, não existindo, na pesquisa, editais que contenham essa característica.
Por fim, a questão 11 indaga se o fornecimento pela FAPERN de um modelo de
projeto devidamente preenchido ajudaria para exemplificar como deve ser realizado o
preenchimento adequado dos formulários de submissão por parte das empresas.
empresas Corroborando
com o resultado da CGEE
EE sobre os editais da FINEP (CGEE, 2007),, identificou-se
identificou que 90%
dos entrevistados enxergam a utilização de
de modelos como de grande valia para um melhor
desempenho no certame.
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Assim, no tocante à dimensão submissão e preenchimento das propostas, além das
questões apontadas pela análise fatorial (questões 8 e 12) serão incluídas as perguntas 9 e 11
devido ao seu alto grau de aceitação no questionário aplicado, ambas com 93,33%.
Com relação à dimensão Julgamento (Tabela 6.10), não foi possível utilizar a análise
fatorial, pois os dados não passaram pelo teste de Kayser-Meyer-Olkin. Uma possível causa
desse resultado consiste na alta concentração das opiniões, estando todas elas acima de 82%
(somatório notas acima de neutro). Dessa forma não será possível determinar quais as
principais perguntas dessa dimensão de acordo com a análise fatorial. Essa tendência dos
resultados impossibilitou o uso do método estatístico, sendo aplicado apenas o critério de
percentual de aceitação acima de 70%. Como será proposto no capítulo final, sugere-se a
aplicação do questionário junto a outro público, o que pode evitar essa convergência das
opiniões.
Tabela 6.10. Dimensão Julgamento
Dimensão

Pergunta

Fonte

Julgamento

13) Promover treinamento/alinhamento junto aos
consultores ad hocs no tocante aos critérios de seleção
evitaria entendimentos divergentes sobre cada item a ser
avaliado?
14) O aumento do número mínimo de revisores ad hocs
para cada projeto de 2 para 4 contribuiria para um
resultado melhor no julgamento dos critérios?
15) A mudança na metodologia no cálculo das notas
finais, com a inserção do descarte da menor e maior nota,
traria um resultado mais justo e preciso aos projetos?
16) Em caso de notas muito divergentes a convocação de 2
revisores ao contrário de 1 como é realizado atualmente,
permitiria a divulgação de um resultado final mais justo?
17) A apresentação oral dos projetos mais bem
classificados para a banca avaliadora da FAPERN evitaria
a seleção de projetos bem escritos, mas com falhas que
possam ser identificadas e questionadas numa
apresentação?
18) O envio de um vídeo pitch de 5 minutos explicando
melhor a ideia do projeto permitiria um melhor
entendimento por parte da equipe avaliadora?
19) O fornecimento pela FAPERN de um modelo de
projeto devidamente preenchido e avaliado ajudaria para
exemplificar como os critérios serão avaliados?
Fonte: Elaboração Própria

Assim

como

apontado

na

pesquisa

do

(CGEE, 2007)

(WESSNER, 2007); (NORTH et al.,
2001)
Elaboração Própria/ Pré-teste

Grant
for
Research
Development (GRD)

and

FAPEAL Nº 01/2011, FAPDF,
FUNDECT 14/2010; FAPESP
17/2012 ; (CLÉMENT;
LEUTENEGGER, 2012); (RAO,
2008).
(RANNÍS, 2012)

(CGEE, 2007)

CGEE

(2007),

a

promoção

de

treinamento/alinhamento junto aos consultores ad hocs no tocante aos critérios de seleção
(questão 13) evitaria entendimentos divergentes sobre cada item a ser avaliado, tendo 93%
dos participantes concordado com a importância de se realizar um treinamento junto aos
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consultores. Ainda no tocante aos revisores ad hocs, a questão 14, obteve um baixo nível de
discordância com apenas 6% dos entrevistados, sendo contra o aumento no número de
revisores para cada projeto, estando esse aumento no número de julgadores por projeto
alinhado com Wessner (2007) em seu trabalho sob o SBIR norte-americano. A questão 16,
por sua vez, busca saber se em caso de notas muito divergentes a convocação de 2 revisores
ao contrário de 1 como é realizado atualmente nos editais da FAPERN, permitiria a
divulgação de um resultado final mais justo. Como resposta, 80% dos empresários
concordaram, estando essa prática de convocação de dois revisores alinhado com o programa
GRD da Inglaterra (NORTH et al., 2001).
A questão 15 também teve uma alta aceitação por parte dos empresários com 83,34%
concordando com a mudança na forma de cálculo da nota final, com descarte da maior e da
menor nota, todavia, para a aplicação dessa nova metodologia, será necessário que exista um
número maior de julgadores para cada projeto, possibilitando o descarte das notas extremas.
No tocante à existência de uma apresentação oral dos projetos pré-classificados
(questão 17) houve uma grande adesão dos empresários, com 76% de aprovação, sendo esta
uma ótima opção no intuito de permitir uma melhor análise dos projetos, já sendo usado em
diversos editais brasileiros (FAPEAL Nº 01/2011, FAPDF, FUNDECT 14/2010; FAPESP
17/2012), bem como no suíço Venture Kick (CLÉMENT; LEUTENEGGER, 2012), no TP
indiano (RAO, 2008). O envio de um pitch vídeo (questão 18) não teve uma aceitação tão
grande como a apresentação oral, todavia ainda foi bem aceito pelos empresários com 56% de
aprovação. A utilização desse mecanismo, assim como é feito na Finlândia (RANNÍS, 2012),
possibilita um menor custo por parte da fundação, uma vez que não será necessário montar
uma estrutura para receber e avaliar as apresentações, podendo as avaliações serem feitas
pelos consultores em seu ambiente de trabalho. Por outro lado o uso do pitch vídeo
impossibilita que sejam realizas perguntas pelos avaliadores aos representantes dos projetos.
Assim, a escolha entre o uso do vídeo ou a apresentação oral deve ser feita levando em
consideração a equipe existente na FAPERN disponível para esse trabalho.
A questão 19 encerra esta dimensão, mostrando a importância do fornecimento de um
modelo de que possa auxiliar os empresários na elaboração de seus projetos, tendo 87% de
aceitação na pesquisa, resultado que corrobora com a pesquisa do CGEE (2007). Dessa forma,
fica latente a necessidade de mais informação para os empresários para que seja possível a
realização de um projeto de melhor qualidade, de acordo com as expectativas da fundação.
Diante do exposto, sugere-se a inclusão de todos os critérios presentes na dimensão
julgamento (questões 13 a 19), todas com aceitação superior a 80%. A alta aceitação desses
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quesitos ocorre, provavelmente, pela tendência existente no grupo de entrevistados, tendo sido
analisado apenas a opinião de um grupo dos envolvidos no processo de seleção, os
empresários. Sugere-se para trabalhos futuros a aplicação junto aos julgadores e das pessoas
chave envolvidas no processo de inovação tecnológica.
A dimensão Projeto (Tabela 6.12) teve todas as suas perguntas retiradas diretamente
dos editais da FAPERN e tem como objetivo maior identificar se algum dos critérios
utilizados atualmente não é considerado adequado pelos empresários entrevistados. Por meio
da análise fatorial desta dimensão (Tabela 6.11) identificou-se três fatores como sendo os
principais, sendo as questões 27 (67% de concordância), 21 (77% de concordância) e 28 (86%
de concordância) em ordem decrescente de importância as principais, que juntas explicam
cerca de 65,54% da variação total dos dados. Nesta dimensão não foi encontrado nenhum
critério como sendo considerado inadequado pelos entrevistados. Sendo sugerida a
manutenção de todos os critérios.
Tabela 6.11. Análise Fatorial Dimensão Projeto
Fator
Variável

1

2

3

X21

-0,241

0,706

0,425

X22

0,16

0,533

0,221

X24

-0,575

0,185

0,49

X25

-0,238

0,231

-0,018

X26

0,116

-0,357

0,158

X27

0,83

0,022

-0,004

X28

-0,015

0,026

0,57

Fonte: Elaboração Própria

Como pôde ser visto, além dos quesitos apontados pela análise fatorial, decidiu-se
manter os demais critérios por possuírem todos acima de 80% de aceitação na opinião dos
entrevistados.
Na concepção dos empresários em relação à dimensão empresa, segundo o método de
análise fatorial (Tabela 6.13), os dois fatores mais importantes são a pergunta 34 e 32. Juntos
esses dois fatores explicam cerca de 63,33% da variação total dos dados. As questões 32 a 35
foram retiradas diretamente dos editais da FAPERN, e assim como as da dimensão Projeto,
tem o intuito de identificar se alguma delas é considerada inadequada. Como resultado para
essas perguntas ou entrevistados apontaram para concordância com sua manutenção.
Já a questão 29 aponta para a inserção da exigência de uma maior execução dos
serviços pela empresa subvencionada, resultado este alinhado com o trabalho de Wessner
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(2007) sobre o SBIR norte-americano e o edital da FAPESP 17/2012. Apenas 10% dos
entrevistados foram contra essa exigência. Essa maior participação da empresa permite uma
difusão do conhecimento mais ampla, permitindo um acúmulo crescimento de conhecimento
pela população (ROMER, 1986).
Tabela 6.12. Dimensão Projeto
Dimensão

Pergunta

Fonte

Projeto

20) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Parcerias com empresas e instituições científicas e
tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

FAPERN 04/2008; FAPERN
007/2008; FAPERN 017/2009;
FAPERN 001/2011;

21) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Efetividade do projeto na obtenção dos resultados
esperados definidos.

FAPERN

04/2008;FAPERN

007/2008;FAPERN 017/2009;
FAPERN 001/2011;

22) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Grau de inovação do projeto em relação a outros
projetos ou soluções existentes.

FAPERN 04/2008; FAPERN
007/2008; FAPERN 017/2009;
FAPERN 001/2011;

23) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Potencial mercadológico e empresarial do projeto,
podendo ser demonstrado por Estudo de Viabilidade Técnica
Econômica e Comercial e Plano de Negócioapresentado pelo
proponente.
24) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Clareza e coerência da metodologia (Plano de
Projeto). Consistência do orçamento, cronograma físicofinanceiro e indicadores de progresso do projeto.
25) Qualificação da equipe técnica do projeto: Qualificação da
equipe técnica do projeto: Experiência do Coordenador, do
Pesquisador, Nº de Mestres e Doutores envolvidos no projeto.

FAPERN 04/2008; FAPERN
007/2008; FAPERN 017/2009;
FAPERN 001/2011;
FAPERN 04/2008; FAPERN
007/2008; FAPERN 017/2009;
FAPERN 001/2011;
FAPERN 04/2008; FAPERN
007/2008; FAPERN 017/2009;
FAPERN 001/2011;

26) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Adequação das instalações de produção que serão
utilizadas na implementação da inovação.

FAPERN 04/2008; FAPERN
007/2008; FAPERN 017/2009;
FAPERN 001/2011;

27) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Enquadramento nas áreas Prioritárias previstas no
edital.

FAPERN 04/2008; FAPERN
007/2008; FAPERN 017/2009;
FAPERN 001/2011;

28) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Impacto do produto/serviço no mercado e/ou
importância estratégica para a sociedade.

FAPERN 04/2008; FAPERN
007/2008; FAPERN 017/2009;
FAPERN 001/2011;

Fonte: Elaboração Própria

A questão 30, por sua vez, não encontrou um grande respaldo por parte dos
entrevistados, encontrando-se bastante divida as respostas.

Esse tipo de exigência foi

encontrada apenas nos trabalhos de Lerner (1999) e Link e Scott (2009), sendo uma
característica encontrada apenas no SBIR dos EUA. Parte dessa divisão ocorre,
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provavelmente devido ao fato de,
de em grande parte das micro e pequenas empresas da região,
os empresários possuem outro emprego como forma de complementar a renda (MACHADO;
GIMENEZ, 2000).
Como
mo pode ser visto na
n figura 6.3,, a questão 31 também não encontrou muito respaldo
por parte dos entrevistados, mostrando ainda a situação insipiente do ambiente inovativo no
RN, uma vez que existe uma resistência a concessão de pontuação para as empresas
incubadas.
ncubadas. Vale salientar que esse tipo de pontuação já foi utilizada em um edital da FAPERN
06/2008 e no Inova Pequena Empresa RS 03/2010.
Figura 6.3 – Grau de Concordância da questão 31.

Concordo plenamente

10,00

Concordo

30,00
16,67

Neutro

23,33

Discordo

20,00

Discordo Plenamente

Fonte: Pesquisa de Campo 2013
Tabela 6.13. Dimensão Empresa
Dimensão

Pergunta

Empresa

29) Exigência de um limite de execução mínima do projeto/pesquisa a
ser realizada obrigatoriamente pela empresa subvencionada
promoveria uma maior dedicação e aprendizado por parte do apoiado?
30) A exigência de dedicação mínima de 50% do tempo de trabalho
do empresário destinado à empresa apoiada contribuiria para um
resultado melhor da subvenção?
31) A inserção de critério para pontuação de empresas incubadas
fortaleceria o sistema inovativo do RN?
32) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Qualificação da empresa, dos administradores e suas
capacidades gerenciais.
gerenciais

Fonte
(WESSNER, 2007),
2007) FAPESP
17/2012
SBIR, (LERNER, 1999); (LINK;
SCOTT, 2009)
Inova Pequena Empresa RS 03/2010;
FAPERN 06/2008
FAPERN
04/2008;
FAPERN
007/2008;

FAPERN

017/2009;

FAPERN 001/2011;
33) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Potencial mercadológico e empresarial do produto ou
serviço.

FAPERN

04/2008;

FAPERN

007/2008;

FAPERN

017/2009;

FAPERN 001/2011;
34) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Adequação dos Investimentos projetados.

FAPERN

04/2008;

007/2008;FAPERN

FAPERN
017/2009;

FAPERN 001/2011;
35) O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da
FAPERN: Adequação dos Índices de Lucratividade.

FAPERN

04/2008;

FAPERN

007/2008;

FAPERN

017/2009;

FAPERN 001/2011;

Fonte: Elaboração Própria
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6.3.1 Resultado do Questionário Aplicado na FAPERN
Como resultado da aplicação do questionário junto às 44 empresas apoiadas nos quatro
editais do programa INOVA-RN (com 30 empresas respondendo ao questionário), sugere-se a
manutenção do critérios utilizados nas dimensões projeto, bem como a inserção de novos
critérios apontados pelos empresários como sendo adequados para a realidade do RN,
contribuindo para melhores retornos dos recursos públicos aplicados Tabela 6.14. Dessa
forma, obtém-se o total de 28 regras para avaliação e condução dos certames de fomento a
inovação com foco nas micro e pequenas empresas do RN.
Tabela 6.14 Critérios Sugeridos

Geral

Dimensão

Critérios Sugeridos
Divisão do fomento em mais de uma fase (com recursos separados para cada etapa). Por exemplo,
fase 1- viabilidade técnico-científica; fase 2- desenvolvimento da pesquisa propriamente dita.

Empresa

Projeto

Julgamento

Submissão
e
Preenchim
ento das
propostas

Exigência de contrapartida mínima.
Remuneração dos consultores ad hocs por projeto analisado.
Manutenção do prazo entre a publicação do edital e a sua submissão.
Utilização de plataforma de cadastro on-line.
Fornecimento de um modelo de projeto devidamente preenchido, exemplificando como deve ser
realizado o preenchimento adequado dos formulários de submissão.
Prazo de submissão de forma continua ao longo do ano
Promover treinamento/alinhamento junto aos consultores ad hocs no tocante aos critérios de
seleção.
O aumento do número mínimo de revisores ad hocs para cada projeto de 2 para 4.
A mudança na metodologia no cálculo das notas finais, com a inserção do descarte da menor e
maior nota.
Em caso de notas muito divergentes a convocação de 2 revisores .
A apresentação oral dos projetos mais bem classificados.l
O envio de um vídeo pitch de 5 minutos explicando melhor a ideia do projeto.
Modelo de projeto devidamente preenchido e avaliado, exemplificando como os critérios serão
avaliados
Parcerias com empresas e instituições científicas e tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.
Efetividade do projeto na obtenção dos resultados esperados definidos.
Grau de inovação do projeto em relação a outros projetos ou soluções existentes.
Potencial mercadológico e empresarial do projeto, podendo ser demonstrado por Estudo de
Viabilidade Técnica Econômica e Comercial e Plano de Negócio apresentado pelo proponente.
Clareza e coerência da metodologia (Plano de Projeto). Consistência do orçamento, cronograma
físico-financeiro e indicadores de progresso do projeto.
Qualificação da equipe técnica do projeto: Experiência do Coordenador, do Pesquisador, Nº de
Mestres e Doutores envolvidos no projeto.
Adequação das instalações de produção que serão utilizadas na implementação da inovação.
Enquadramento nas áreas Prioritárias previstas no edital.
Impacto do produto/serviço no mercado e/ou importância estratégica para a sociedade.
Exigência de um limite de execução mínima do projeto/pesquisa a ser realizada obrigatoriamente
pela empresa subvencionada promoveria uma maior dedicação e aprendizado por parte do apoiado
Qualificação da empresa, dos administradores e suas capacidades gerenciais.
Potencial mercadológico e empresarial do produto ou serviço.
Adequação dos Investimentos projetados.
Adequação dos Índices de Lucratividade.
Fonte: Elaboração Própria
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Dos critérios propostos, os seguintes itens são novidades para os editais do RN, não
tendo sido utilizados até o momento (Tabela 6.15).
Tabela 6.15 Novos Critérios Sugeridos
Novos Critérios Sugeridos
Divisão do fomento em mais de uma fase (com recursos separados para cada etapa). Por exemplo,
fase 1- viabilidade técnico-científica; fase 2- desenvolvimento da pesquisa propriamente dita.
Remuneração dos consultores ad hocs por projeto analisado.
Utilização de plataforma de cadastro on-line.
Fornecimento de um modelo de projeto devidamente preenchido, exemplificando como deve ser
realizado o preenchimento adequado dos formulários de submissão.
Prazo de submissão de forma continua ao longo do ano

Empresa

Julgamento

Submissã
oe
Preenchi
mento
das

Geral

Dimensão

Promover treinamento/alinhamento junto aos consultores ad hocs no tocante aos critérios de
seleção.
O aumento do número mínimo de revisores ad hocs para cada projeto de 2 para 4.
A mudança na metodologia no cálculo das notas finais, com a inserção do descarte da menor e
maior nota.
Em caso de notas muito divergentes a convocação de 2 revisores .
A apresentação oral dos projetos mais bem classificados.l
O envio de um vídeo pitch de 5 minutos explicando melhor a ideia do projeto.
Modelo de projeto devidamente preenchido e avaliado, exemplificando como os critérios serão
avaliados
Exigência de um limite de execução mínima do projeto/pesquisa a ser realizada obrigatoriamente
pela empresa subvencionada promoveria uma maior dedicação e aprendizado por parte do apoiado

Fonte: Elaboração Própria

Como se pode observar, são 13 novos itens propostos. No critério projeto nenhum
novo item deve ser retirado ou acrescentado, segundo a opinião dos entrevistados.

Conclusões
As micro e pequenas empresas, sobretudo, as de base tecnológica, se deparam com
incertezas relacionadas aos riscos inerentes ao desenvolvimento de produtos e serviços
inovadores, aos riscos de para lançamento no mercado desses produtos e às dificuldades para
obtenção de recursos.
Como forma de incentivar o desenvolvimento da inovação, diminuindo os obstáculos
citados, surgem os programas governamentais de fomento à inovação. No âmbito do RN, o
órgão responsável pelo incentivo a inovação é a FAPERN, tendo lançado quatro editais do
INOVA-RN com o objetivo de promover a inovação nas micro e pequenas empresas da
região.
Buscando contribuir para um melhor gasto dos recursos públicos aplicados nas
empresas subvencionadas, este trabalho atuou na fase inicial do controle dos projetos
apoiados, relacionada ao processo de seleção utilizado nos editais da FAPERN.
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Dessa forma, o presente trabalho atingiu os objetivos propostos, primeiro, realizando
uma sistematização dos principais conceitos da literatura sobre inovação e programas
governamentais de fomento à inovação, servindo de base teórica para o restante da pesquisa.
Em seguida, realizou-se a identificação das linhas de fomento à inovação existentes
nos principais países de cada continente, utilizando como parâmetro o Índice Global de
Inovação do INSEAD (2012), analisando 18 países, abordando 41 programas em países
estrangeiros. O terceiro ponto do trabalho foi a sistematização dos editais brasileiros da
FINEP, CNPQ e das FAPs, contemplando 29 editais.
De posse das informações relacionadas a cada edital, identificaram-se as principais
características dos processos de seleção utilizados nos certames pesquisados, servindo estes
de base para elaboração da survey a ser aplicada junto aos empresários apoiados no projeto
INOVA-RN da FAPERN.
Por fim, de posse do resultado do questionário, aplicado junto às 44 empresas apoiadas
pelos editais do INOVA-RN, foi proposto a inclusão de 28 critérios nos próximos editais de
fomento da FAPERN (Tabela 6.14), entre os quais 13 são inéditos (Tabela 6.15) nos editais
de fomento do RN. Com isso respondeu-se à proposição1, mostrando que existe, sim, critérios
utilizados em outros editais de fomento à inovação no Brasil e no mundo que devem ser
incluídos no programa da FAPERN, uma vez que com base na opinião dos empresários
entrevistados foram incluídos novas exigências no processo de seleção. Com relação a
proposição 2, de acordo com a resposta dos entrevistados no tocante à questão 13 (93%
apontaram para a necessidade do treinamento ), mostrou-se que existe uma necessidade
enorme na visão dos empresário para que se realize um treinamento e alinhamento dos
critérios de seleção junto aos Consultores Adhocs, dados que condizem com a pesquisa do
CGEE (2007). Já a proposição 3, presente na questão 30 do questionário, apresentou um
equilíbrio entre as resposta a favor (40%) e contra a inserção deste critério (46%), essa baixa
aceitação provavelmente é ocasionada devido à necessidade dos micro empresários potiguares
buscarem um segundo trabalho para completar a renda enquanto o seu projeto não começa a
render lucros.

Limitações e Perspectivas para futuros trabalho
O estudo realizado limitou-se aos editais de fomento da FAPERN, contando apenas
com a opinião dos empresários, devido à dificuldade de acesso aos dados dos consultores ad
hocs que julgaram os projetos.
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Assim, para um enriquecimento dos resultados obtidos sugere-se para futuros
trabalhos:
•
Confrontar a opinião dos consultores ad hocs com as informações dos empresários;
•
Confrontar a opinião das pessoas chaves no processo de inovação com as informações
dos empresários;
•
Aplicar o questionário nas demais fundações de amparo a pesquisa, obtendo uma visão
mais estruturada dos critérios para cada região brasileira;
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APÊNDICE A – Carta Convite
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO RIO
GRANDE
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO RIO
GRANDE
DO NORTE
DO NORTE
Natal, 07 de março2013
Exma. Senhora Diretora Presidente,
Maria Bernardete Cordeiro de Sousa
Vimos, por meio deste apresentar a professora Prof. Dra. Mariana Rodrigues de Almeida,
Coordenadora da Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PEP/UFRN, que está orientando em
seu núcleo de pesquisa uma dissertação de mestrado intitulada “AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS

DE SELEÇÃO UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE FOMENTO À INOVAÇÃO À
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA FUNDAÇÃO DE AMPARAO À PESQUISA DO
RIO GRANDE DO NORTE”.
Atualmente, no Brasil, com a promulgação da Lei de Inovação Tecnológica, tem-se
intensificado as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente
empresarial, visando ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país.
Em conseqüência a relevância do tema exposto, identificar quais os processos de seleção mais
adequados para realidade da FAPERN torna-se questão central para ser analisada neste trabalho, a fim
de garantir um melhor resultado da alocação dos investimentos públicos e, portanto, a continuidade
dos programas de fomento a inovação tecnológica.
Frente ao exposto solicitamos para a fase de coleta de dados dos questionários, a liberação
pela FAPERN dos dados contendo nome, e-mail e telefone: 1) das empresas aprovadas e os
respectivos responsáveis pelo projeto nos seguintes editais:
1. EDITAL Nº 04/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO – INOVA-RN;
2. EDITAL Nº 007/2008 – PAPPE SUBVENÇÃO – INOVA-RN II;
3.

EDITAL Nº 017/2009 - PAPPE SUBVENÇÃO – INOVA-RN III;

4. EDITAL Nº 001/2011 – PAPPE INTEGRAÇÃO – INOVA-RN.
Ressalta-se que todas as informações coletadas serão mantidas no mais absoluto sigilo, sendo
as empresas e consultores representadas por códigos. Ao final da pesquisa, os participantes receberão
uma cópia da dissertação (por meio eletrônico) e serão convidados a participar de uma reunião para a
apresentação e discussão dos resultados.
Agradecemos antecipadamente a atenção, na esperança de contar com a sua valiosa
participação, destacando a importância para a consecução do objetivo proposto na pesquisa em
referência.
Cordiais saudações,
Coordenação: Prof. Dra. Mariana Rodrigues de Almeida
Professora Adjunta do Departamento de Engenharia de Produção – DEP/UFRN
Coordenadora da Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PEP/UFRN
e-mail: almeidamariana@yahoo.com
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO – AVALIAÇÃO DA EMPRESA
QUESTIONÁRIO – AVALIAÇÃO DA EMPRESA

O presente questionário tem como objetivo reunir dados primários que sustentarão a
avaliação dos processos de seleção mais adequados para realidade da Fundação de Apoio à
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte no desenvolvimento de projetos de inovação
tecnológica. O questionário está estruturado de forma simples e objetiva sendo composto por
cinco dimensões para a coleta de dados primários: Submissão e preenchimento das
propostas; Julgamento; Projeto; Empresa; Geral. São 36 perguntas que devem ser respondidas
de acordo com a opinião do entrevistado relacionada à inserção dos critérios propostos com
valores de 1 a 5 de acordo com a escala a seguir: 1 (discordo Plenamente), 2 (discordo), 3
(neutro), 4 (concordo), a 5 (concordo plenamente).
Os resultados a serem obtidos são de fundamental importância para a conclusão da
pesquisa de mestrado do engenheiro Sérgio Ramalho Dantas Varella, vinculado ao Programa
de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PEP) da Universidade Federal do Rio Grande
no Norte (UFRN), com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do
Norte (FAPERN). Ao final da pesquisa, os participantes receberão uma cópia da dissertação
(por meio eletrônico) e serão convidados a participar de uma reunião para a apresentação e
discussão dos resultados.

Geral
Neste grupo estão as perguntas relacionadas às características gerais do edital, avaliando
desde a frequência com que os editais deveriam ser abertos, se deveriam ser devolvidos os
recursos por meio de royalties em caso de sucesso do projeto, até a possibilidade de
proposição de novos critérios pelos entrevistados.
1. A divisão do fomento em mais de uma fase (com recursos separados para cada etapa)
ajudaria no desenvolvimento dos projetos pelas empresas, contribuindo para um
resultado final mais eficaz? Por exemplo, fase 1- viabilidade técnico-científica; fase 2desenvolvimento da pesquisa propriamente dita.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

2. A retirada da exigência de contrapartida mínima pela empresa aumentaria a
quantidade de projetos aprovados com qualidade a baixo do esperado?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente
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3. Seria importante a inserção de regra obrigando a devolução por meio de royalties para
a FAPERN dos recursos subvencionados em caso de sucesso do projeto apoiado,
contribuindo para a continuidade do programa por meio da criação de uma fonte
perene de recursos para a fundação?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

4. Permitir a participação no edital de empresas de outros estados e países, com a
obrigatoriedade de que elas realizem a pesquisa no RN contratando mão de obra local,
fortaleceria o ambiente inovativo do RN?
1

2
Discordo
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

5. O estabelecimento de restrição para a liberação de 10% do valor total da subvenção
apenas após prestação de contas final diminuiria a quantidade de possíveis desvios de
recursos?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

6. O estabelecimento em edital de uma quantidade mínima obrigatória de empresas a
serem apoiadas em cada chamada pública realizada contribuiria para o fortalecimento
e aprendizado do sistema inovativo do RN?
1

2
Discordo
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

7. Os consultores ad hocs deveriam ser remunerados por cada projeto analisado?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

8. Em sua opinião existe algum critério que deveria ser inserido e não se encontra
presente nas opções anteriores? Em caso afirmativo favor informar qual o critério
sugerido.
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Submissão e Preenchimento das propostas
Esta categoria avalia as características do edital relacionadas ao preenchimento das
propostas e à forma de submissão dos projetos.
1. O prazo para preparação das propostas e entrega dos formulários do processo seletivo
foi suficiente?
1

2
Discordo
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

2. A utilização de uma plataforma de cadastro on-line do projeto facilitaria/agilizaria o
trabalho para os empresários no momento do preenchimento e submissão das
propostas?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

3. Você contrataria o serviço de profissionais (equipe própria da FAPERN ou externa
credenciada pelo órgão) para preenchimento do formulário, sendo cobrada uma taxa
fixa de R$ 300,00 por projeto atendido pelos especialistas?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

4. O fornecimento pela FAPERN de um modelo de projeto devidamente preenchido
ajudaria para exemplificar como deve ser realizado o preenchimento adequado dos
formulários de submissão por parte das empresas?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

5. Estabelecer prazos de submissão de forma continua ao longo do ano traria maior
retorno para as empresas?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente
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Julgamento
Esta dimensão avalia os itens no tocante ao julgamento realizado pelos consultores ad
hocs, abordando desde a quantidade de consultores que deveriam ser utilizados, até o envio de
vídeos ou apresentação oral para facilitar o entendimento do projeto submetido.
1. Promover treinamento/alinhamento junto aos consultores ad hocs no tocante aos
critérios de seleção evitaria entendimentos divergentes sobre cada item a ser avaliado?
1

2
Discordo
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

2. O aumento do número mínimo de revisores ad hocs para cada projeto de 2 para 4
contribuiria para um resultado melhor no julgamento dos critérios?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

3. A mudança na metodologia no cálculo das notas finais, com a inserção do descarte da
menor e maior nota, traria um resultado mais justo e preciso aos projetos?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

4. Em caso de notas muito divergentes a convocação de 2 revisores ao contrário de 1
como é realizado atualmente, permitiria a divulgação de um resultado final mais justo?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

5. A apresentação oral dos projetos mais bem classificados para a banca avaliadora da
FAPERN evitaria a seleção de projetos bem escritos, mas com falhas que possam ser
identificadas e questionadas numa apresentação?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

6. O envio de um vídeo pitch de 5 minutos explicando melhor a ideia do projeto
permitiria um melhor entendimento por parte da equipe avaliadora?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente
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7. O fornecimento pela FAPERN de um modelo de projeto devidamente preenchido e
avaliado ajudaria para exemplificar como os critérios serão avaliados?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

Projeto
Esta dimensão pretende avaliar as questões relacionadas à estrutura do projeto submetido,
bem como se a empresa proponente tem condições de viabilizá-lo.

1. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN: Parcerias com
empresas e instituições científicas e tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

2. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN: Efetividade do
projeto na obtenção dos resultados esperados definidos.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

3. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN: Grau de
inovação do projeto em relação a outros projetos ou soluções existentes.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

4. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN: Potencial
mercadológico e empresarial do projeto, podendo ser demonstrado por Estudo de
Viabilidade Técnica Econômica e Comercial e Plano de Negócioapresentado pelo
proponente.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

5. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN: Clareza e
coerência da metodologia (Plano de Projeto). Consistência do orçamento,
cronograma físico-financeiro e indicadores de progresso do projeto.
1

2
Discordo
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente
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6. Qualificação da equipe técnica do projeto: Qualificação da equipe técnica do projeto:
Experiência do Coordenador, do Pesquisador, Nº de Mestres e Doutores envolvidos
no projeto.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

7. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN: Adequação
das instalações de produção que serão utilizadas na implementação da inovação.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

8. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN:
Enquadramento nas áreas Prioritárias previstas no edital.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

9. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN: Impacto do
produto/serviço no mercado e/ou importância estratégica para a sociedade.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

Empresa
Este grupo de perguntas busca avaliar a situação da empresa analisando suas
características e seu atendimento aos critérios de execução mínimos exigidos no edital.
1. Exigência de um limite de execução mínima do projeto/pesquisa a ser realizada
obrigatoriamente pela empresa subvencionada promoveria uma maior dedicação e
aprendizado por parte do apoiado?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

2. A exigência de dedicação mínima de 50% do tempo de trabalho do empresário
destinado à empresa apoiada contribuiria para um resultado melhor da subvenção?
1

2
Discordo
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente
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3. A inserção de critério para pontuação de empresas incubadas fortaleceria o sistema
inovativo do RN?
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

4. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN: Qualificação
da empresa, dos administradores e suas capacidades gerenciais.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

5. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN: Potencial
mercadológico e empresarial do produto ou serviço.
1

2
Discordo
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

6. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN: Adequação
dos Investimentos projetados.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

7. O seguinte critério deve ser inserido nos próximos editais da FAPERN: Adequação
dos Índices de Lucratividade.
1

Discordo
2
Plenamente

Discordo

3 Neutro

4 Concordo

5 Concordo
plenamente

