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RESUMO 

A dinâmica da economia contemporânea se desenvolve em um  ambiente altamente 

competitivo, onde a inovação tem se caracterizado como a principal fonte de diferenciação e 

de sobrevivência das firmas. Para estabelecer essa vantagem competitiva elas estão sendo 

forçadas a investir uma grande quantidade de recursos em desenvolvimento de novas 

tecnologias. Devido ao caráter complexo e fragmentado do conhecimento necessário para 

gerar as inovações, tem sido muito difícil para as empresas desenvolvê-lo com seus próprios 

recursos, de forma isolada. Para enfrentar essas dificuldades  estão buscando  novas formas de 

relacionamentos. Uma das tendências atuais é a estruturação de redes de cooperação pró-

inovação, onde prevalece o trabalho colaborativo, tendo como principais protagonistas o 

governo, a universidade e o setor produtivo. Enormes esforços estão sendo feitos no Brasil 

para organizar o sistema brasileiro de inovação e intensificar a pesquisa e a inovação 

tecnológica nas indústrias. No Espírito Santo, a Federação das Indústrias (FINDES) tomou 

importante iniciativa ao conceber um projeto de implantação do Instituto SENAI de 

Tecnologia Metal Mecânico. De forma paralela outras instituições do Estado estão também 

implementando projetos  com foco na inovação, mas é evidente a falta de integração e a 

desarticulação dessas iniciativas. O que motivou a realização de um estudo para discutir 

alternativas de integração desses projetos. Este trabalho propõe um modelo conceitual de 

programa setorial a ser experimentado pelo SENAI-ES no setor metal mecânico capixaba, 

intitulado PROMEC, tendo como base a cooperação entre importantes instituições científicas 

e tecnológicas do Espírito Santo e uma associação empresarial pró-inovação. Pretende-se, 

desta forma, contribuir para  o avanço do conhecimento sobre redes de cooperação pró-

inovação , propondo um modelo conceitual de arranjo interinstitucional indutor de redes em 

formação e suas ferramentas adjacentes. Programa esse intitulado PROMEC. 

Palavras chaves: inovação, redes de cooperação, metal mecânico.
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ABSTRACT 

 
The dynamics of the contemporary economy develops in a highly competitive 

environment, where innovation has been characterized as the main source of product 

differentiation. To establish this competitive advantage, companies are being forced to invest 

a lot of resources in developing new technologies. Due to the complex and fragmented nature 

of knowledge needed to generate innovations, has been very difficult for companies to 

develop it isolated with their own resources. To address these difficulties, companies are 

seeking new forms of relationships. One of the current trends is structuring networks of pro-

innovation cooperation, where prevails the cooperative work, the main protagonists of the 

government, the university and the productive sector. Huge efforts are being made in Brazil to 

organize the Brazilian system of innovation and enhance research and technological 

innovation across industries. In Espirito Santo state, the Industries Federation (FINDES) took 

major initiative in designing a deployment project SENAI called Metal Mechanical 

Technology Institute. Parallel to other state institutions are also implementing projects 

focused on innovation, but clearly the lack of integration and the disarticulation of these 

projects. This scenario led to performing a study to discuss alternatives for integrating these 

initiatives. This paper proposes a conceptual model of sectorial program to be experienced by 

SENAI-ES in Espirito Santo metalworking sector, entitled PROMEC, assuming cooperation 

between important scientific and technological institutions of Espirito Santo state and a 

business association pro-innovation. The aims of this is to contribute to the advancement of 

knowledge about network-induced pro-innovation cooperation, adding the proposed 

institutional arrangement inducer of network formation, the final product of this work. 

Key words: innovation, cooperation networks, mechanical and metal. 
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1 INTRODUÇÃO  

As mudanças sociais, políticas e econômicas, intensificadas no decorrer do século 

passado, estão exigindo cada vez mais das organizações a aquisição de novas competências, a 

fim de concorrer num mercado cada vez mais competitivo e globalizado. O peso que a 

ciência, a tecnologia e a inovação representam no desempenho econômico dos países, regiões 

e localidades tem sido objeto de intensa discussão, fenômeno cujas particularidades têm 

motivado a produção e disseminação de farta literatura. 

Considera-se árduo o trabalho em criar novas possibilidades para transformar o 

conhecimento em inovação e esta por sua vez em riqueza. Sendo esse alvo considerado na 

literatura como o grande desafio dos países no século XXI.  

Esse processo sistêmico e complexo envolve inúmeros agentes. Não é tarefa apenas de 

governos, mas do conjunto da sociedade, representada pela academia, setor empresarial, 

entidades de categorias profissionais, entidades do terceiro setor, entre outros. 

O dinamismo em busca de maior competitividade é fortemente intensificado com 

a introdução nas empresas brasileiras dos modelos de gestão pela qualidade total, 

notadamente nas décadas de 80 e 90. Fazendo com que experimentassem novos sistemas 

de gerenciamento e levassem para o “chão de fábrica”  ferramentas e técnicas, 

fundamentais para a conquista de certificações pelas normas ISO, até então, 

consideradas primordiais para inserção no mercado internacional . 

Na mesma direção, milhares de empresas foram bem sucedidas ao introduzir os 

conceitos e as ferramentas do modelo Toyota de produção enxuta. Essa experiência fez com 

que alcançassem novos patamares de desempenho, e também foi determinante para promover 

significativa transformação cultural e a incorporação de novos hábitos. Todos esses esforços 

anteriores tinham como objetivo principal o aumento da produtividade através da redução de 
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custos. Todavia está superada a crença de que o processo competitivo se baseia apenas no 

preço dos produtos. Novos fatores corroboraram para expandir esse entendimento, um deles, a 

inovação, deslocou definitivamente o foco desse debate. 

A partir das contribuições de Schumpeter, introduzidas na primeira metade do século 

passado, a inovação emergiu como o principal motor de propulsão para o bom desempenho 

das empresas na economia capitalista. Isso se deve ao fato de que é por meio dela que 

empresas se tornam mais competitivas, alcançando novos mercados e auferindo lucros 

extraordinários (SCHUMPTER, 1984). 

Na economia contemporânea, uma das características fundamentais é o extraordinário 

peso que a ciência e a tecnologia passaram a ter como forças produtivas de crucial 

importância. A capacidade de gerar e/ou apossar-se do saber técnico-científico converteu-se 

no fator que decide o destino dos embates competitivos. 

 A principal barreira à entrada nos mercados mundiais não é mais o acesso a fontes de 

matéria prima, o controle das redes de distribuição, as economias de escala, realizadas no 

processo produtivo ou qualquer outro fator até recentemente considerado relevante. Nos dias 

de hoje o conhecimento se constitui a vantagem decisiva que bloqueia e derrota os 

concorrentes (MARTINS, 1996). 

Nesse cenário, a geração e disseminação de conhecimentos é um processo 

extremamente dependente de vultosos investimentos, de retorno muitas vezes duvidoso. Por 

isso é caracterizado como um empreendimento de alto risco. Até mesmo os países ricos, tem 

dificuldades em bancar essa corrida pró-inovação. 

Esse ambiente de incerteza mais a incapacidade dos agentes econômicos superar essas 

dificuldades, de maneira isolada, estão fazendo com que as instituições busquem novas formas de 

atuação. Uma das tendências atuais é a estruturação de arranjos institucionais capazes de dinamizar 
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o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde prevalece o trabalho cooperativo, tendo 

como principais protagonistas o governo, a universidade e o setor produtivo.  

A literatura a respeito do processo inovativo é bastante abrangente. Nas últimas 

décadas a inovação se tornou alvo de muitos estudos. Desse processo investigativo, no início 

da década de 80, emergiu o conceito de Sistemas Nacionais de Inovação.  

O conceito foi concebido para ajudar a desenvolver uma alternativa à visão estática da 

Economia e criticar a sua negligência aos processos dinâmicos relacionados à inovação e à 

aprendizagem, quando se faz uma análise do crescimento econômico e das políticas adotadas 

para se alcançar o desenvolvimento. Além disso, o conceito foi importante para se passar da 

noção "linear da inovação" para a noção interativa (LUNDVALL, 2002). 

As abordagens conceituais sobre os sistemas de inovação já são suficientes para 

entendê-lo, identificar seus agentes, suas fases de amadurecimento, entretanto são raros os 

estudos que dão conta de explicar como esses sistemas são originados e operacionalizados. 

Acredita-se que essa explicação seja impraticável, porque, ao se levar em conta a trajetória 

histórica de cada país, região ou localidade, bem como suas respectivas características 

geográficas, culturais, políticas e econômicas seriam necessárias abordagens diferenciadas 

para cada uma das múltiplas possibilidades de combinações. Portanto há um campo extenso 

de investigações para melhor explorar essas lacunas. 

No caso específico do Brasil, diversos mecanismos estão sendo experimentados visando à 

organização do sistema brasileiro de inovação. A exemplo dos demais países emergentes, esse 

processo encontra-se em estágio inicial de estruturação. É válido afirmar que a criação dos fundos 

setoriais, com destaque para o fundo verde e amarelo, a promulgação da lei de inovação e da lei do 

bem, são importantes instrumentos que corroboram com esse processo.  

Por outro lado, ainda é muito tímida a participação dos industriais brasileiros na 

construção do sistema brasileiro de inovação. Mesmo assim, é possível constatar o surgimento 
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de algumas iniciativas para intensificar a transferência dos conhecimentos gerados nos centros 

de pesquisa para aplicação no setor industrial.  

Em 2008, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou o programa 

Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), cujo principal objetivo é introduzir as 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas brasileiras. Esse programa 

tem como estratégia central a transformação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) numa Instituição Científica e Tecnológica (ICT).  

Para tanto, estão sendo implementados dois projetos fundamentais: Implantação dos 

Institutos SENAI de Inovação (ISIs) e dos Institutos SENAI de Tecnologia (ISTs).  

A estratégia de separar esses dois mundos inseparáveis, inovação e tecnologia, tem 

como justificativa a argumentação de que os ISIs trabalharão com áreas transversais de 

interesse nacional e os ISTs serão mais direcionados às cadeias produtivas regionais. 

A participação nesse programa foi facultativa aos Regionais do SENAI
1
. Todavia, ao 

se orientar em estudos e tendências, sobre o ambiente produtivo da indústria capixaba, a 

Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES) aderiu ao programa, 

abraçando o projeto de implantação do Instituto SENAI de Tecnologia metal mecânico no 

estado do Espírito Santo. 

Com esse projeto anuncia-se uma nova era para o SENAI-ES , inaugurando práticas 

que poderão impactar com intensidade sua forma de atuação, sua cultura, sua dinâmica de 

operacionalização. Dificilmente a instituição atuará nesse novo ambiente de forma isolada. 

Sendo assim, torna-se imprescindível sua capacitação para estabelecer e desenvolver alianças 

estratégicas. 

                                                 
1
 Regional do SENAI é um termo utilizado no sistema Indústria para caracterizar o SENAI de 

determinado estado da Federação, por exemplo: Regional do Espírito Santo. 
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1.1 Apresentação do problema de estudo  

A decisão da FINDES em implantar IST metal mecânico no E.S, ainda que se constitua 

numa importante estratégia para transformar o SENAI-ES, carece de ações complementares, que 

certamente contribuirão para o êxito desse projeto. É válido afirmar que sua capacitação  para atuar 

em projetos de pesquisa e desenvolvimento e a sua inclusão numa rede de cooperação 

interorganizacional serão seus maiores desafios nesse processo de transformação.  

Em relação à capacitação do SENAI-ES, é importante ressaltar que sua experiência  

como instituição de pesquisa, inicia-se com a implantação do IST. Isso faz com que a 

instituição passe a trabalhar com atividades cujas competências associadas são totalmente 

desconhecidas  em sua prática institucional. Além do mais, existe uma forte crença interna e 

externa de que a instituição tem como único propósito a educação profissional. 

Essa crença está fortemente enraizada na sociedade capixaba, devido ao êxito 

extraordinário da instituição nas seis décadas de sua existência como provedora de cursos 

profissionalizantes. Projetando uma imagem forte de instituição de ensino e não de pesquisa.  

Acredita-se que com a implantação do IST, o SENAI-ES desprenderá enorme esforço  

para redimensionar o seu orçamento anual, absorvendo deste modo, o custeio dos 

pesquisadores, especialistas e as demais atividades dessa unidade.  

Um outro aspecto que está sendo objeto de análise é o choque cultural que inevitavelmente 

ocorrerá na instituição, com a absorção de novos perfis profissionais e a incorporação de novas 

rotinas, novos comportamentos profissionais, totalmente diferentes dos atuais.  

Esses desafios são muito importantes e são tratados de modo geral neste trabalho. 

Porém, embora se reconheça sua relevância, considera-se que estas questões são de domínio 

interno da instituição, e estão sendo tratadas pela alta direção. Desse modo, assume-se como 

pressuposto que esses problemas serão resolvidos satisfatoriamente no decorrer do tempo. 
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Mas a capacitação do SENAI-ES é apenas uma face da moeda. Do outro lado, torna-se 

evidente que uma questão tão complexa quanto essa, é a sua inclusão no sistema regional de 

inovação, onde o domínio de múltiplas tecnologias e habilidades deverão ser coordenadas 

para que passe a desenvolver adequadamente a função de gerenciar a pesquisa e 

desenvolvimento em tecnologias metal mecânicas. Reconhecendo a amplitude do escopo de 

conhecimentos que é requerida para atender a P&D para o setor metal mecânico, a instituição 

percebe a necessidade de realizar essas atividades de modo colaborativo, envolvendo 

parceiros externos ao IST que complementem as competências requeridas para executar o 

portfólio de projetos definido para um determinado período (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

Assim, o IST além de preocupar-se com definir o portfólio de projetos que melhor 

atenda seus clientes (as empresas do setor), deverá construir as redes que lhe permita  

expandir e complementar sua base de modo a atender as demandas impostas pelo portfólio 

priorizado. Adicionalmente, o IST deverá preocupar-se com captação de recursos para 

financiar as pesquisas definidas no portfólio selecionado para determinado período. 

Face à complexidade destes desafios, durante o processo de implantação do IST, a 

FINDES deveria considerar a possibilidade de incluir desde cedo parceiros e stakeholders nas 

decisões relativas às atividades de P&D do IST. Entretanto, esta forma de articulação tem 

problemas jurídico-institucionais que ainda não podem ser resolvidos, que afetam 

principalmente as ICTs, obstruindo sua autonomia para participar de arranjos permanentes de 

PDI (BIN, 2008). 

Além do mais a literatura disponível sobre sistemas regionais de inovação e redes de 

cooperação pró-inovação  deixam uma lacuna, na medida em que explicam o funcionamento 

das redes já constituídas,  em fase madura de funcionamento,  mas não explicitam os 

processos e muito menos as ferramentas necessárias à criação de redes de inovação em 

sistemas regionais principiantes em P&D, como é o caso do setor metal mecânico capixaba. 
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Diante da necessidade de desenvolver um modelo conceitual de arranjo institucional 

capaz de ser o indutor dessa rede. Optou-se neste trabalho por criar tal arranjo, na forma de 

um programa de PDI para o setor metal mecânico. Com propósito de desenvolver um 

portfólio de projetos de PDI claros e definidos e com prazo de finalização. Neste formato, o 

PROMEC, sigla denominativa desse programa, é um experimento, que se bem sucedido pode 

ensejar a evolução institucional para formas mais duradouras de realização de projetos em 

redes de PDI para o setor metal mecânico. 

Nesse contexto, a questão que emerge é: Como a FINDES deve articular a 

estruturação de uma rede de cooperação pró-inovação capaz de introduzir a PDI nas empresas 

do setor  metal mecânico tendo o IST como um dos integrantes ? 

Visando responder essa questão da pesquisa, o estudo assumiu como pressuposto que 

a estruturação dessa rede inicia-se com a formação de um arranjo institucional indutor dessa 

rede que deverá se desenvolver em forma de um programa setorial experimental. 

 Esse programa recebeu um nome PROMEC onde o PRO vem de pró-inovação e o 

MEC porque é dirigido ao setor metal mecânico. 

Desta maneira, o problema do estudo pode ser assim enunciado: Como deve ser 

estruturado o PROMEC? 

1.2. Relevância do tema 

 Numa rápida análise na cadeia do conhecimento do setor metal-mecânico do Espírito 

Santo constata-se a existência de inúmeros agentes institucionais que poderiam compor seu  

sistema regional de inovação, incluindo universidades, centros públicos e privados de 

pesquisa, institutos governamentais de pesquisa, setor empresarial, entre outros. 

Pode-se considerar que esse setor ainda é incipiente em processos de inovação. Isso se 

deve ao fato de que é um setor, cujas empresas ainda não são intensivas em P&D. Entretanto 
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essa realidade está mudando. Um dos fatores que tem despertado o interesse pela inovação é a 

expectativa dessas empresas em aproveitar as oportunidades anunciadas com os investimentos 

previstos para o E.S nos próximos anos. Principalmente com o crescimento da indústria do 

petróleo e gás no Estado.  

É importante investigar quais são as outras iniciativas pró inovação que estão sendo 

planejadas para o setor metal mecânico e como o SENAI-ES pode integrá-las ao seu projeto do IST.  

É importante considerar que a mobilização em torno da inovação tem sido, 

fundamentalmente, objeto de políticas públicas e a manifestação mais visível em torno desse 

tema tem sido através dos programas e projetos governamentais. Observa-se com clareza que 

a lógica de argumentação dos estudos disponíveis sobre a organização dos sistemas regionais, 

em sua maioria aponta na direção do fortalecimento das instituições públicas de pesquisa (LEI 

DA INOVAÇÃO), reconhecendo a necessidade da formação de redes locais de inovação, mas 

negligenciando o espaço da iniciativa privada nesse processo. A parceria público-privada para 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, é uma tendência que está se configurando nos espaços 

regionais e precisa ser melhor explorada (OLIVEIRA; TELLES, 2011). 

Desta forma, pode-se considerar que um dos aspectos mais relevantes dessa pesquisa é 

a sua contribuição para resolver a questão da desarticulação dos agentes que tem potencial 

para apoiar o desenvolvimento tecnológico do setor metal mecânico. 

1.3 Objetivos do trabalho 

A constituição de redes de cooperação pró-inovação é um fenômeno que tem despertado 

interesse da comunidade científica. Um dos grandes desafios deste trabalho é lançar mão dos 

conceitos e modelos existentes na literatura, a fim de aplicá-los na construção de um modelo 

conceitual de programa que possa orientar o SENAI-ES na implantação do PROMEC.  
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É com este foco que está sendo desenvolvido este trabalho. Portanto seu objetivo 

principal é criar e preparar para implantação o modelo conceitual do PROMEC. 

Os objetivos específicos desse estudo consistem em:  

- Revisar a literatura para entender a o processo evolutivo do conceito de inovação, as 

características dos sistemas de inovação, bem como a natureza do trabalho dos seus principais 

agentes, principalmente as instituições científicas e tecnológicas; 

-Discutir sobre o processo de interação Universidade- Empresa, levantando os 

principais mecanismos adotados para agilizá-los; 

-Aprofundar o entendimento sobre a formação de redes de cooperação pró-inovação, 

suas tipologias e seus mecanismos de funcionamento; 

-Buscar experiências relatadas sobre redes que foram formadas e estão em 

funcionamento; 

- Estudar o setor metal mecânico capixaba e sua ambiência de inovação; 

- Realizar um levantamento em fontes secundárias sobre as instituições cujos 

programas e projetos tem aderência com as ações previstas no PROMEC; 

-Estudar as características dos principais parceiros identificados para compor o 

PROMEC 

-Apresentar o modelo conceitual do PROMEC.  

1.4 Delimitação do trabalho 

Este trabalho está bem delimitado quanto à sua abrangência e aplicação. Trata-se de 

uma análise restrita ao setor metal mecânico capixaba, acompanhada de orientações para 

estruturação do programa pró-inovação específico desse setor denominado - PROMEC, onde 

será realizada análise para identificar parceiros que possuem projetos e ações em andamento 

ou em fase de implantação, voltados à inovação do setor no Espírito Santo.  A análise terá 
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como foco estudar as potencialidades dessas ações e buscar subsídios para a criação de um 

modelo conceitual que possa nortear sua implantação pelo SENAI.  

O termo metal mecânico é amplamente utilizado na literatura para designar pesquisas 

sobre empresas e indústrias com processos metalúrgicos e de fabricação mecânica, cujo 

objetivo principal é a transformação de metais. Elas produzem desde bens e serviços 

intermediários, como fundição, forjarias, oficinas de corte, soldagem, estampo, tratamento 

térmico, até produtos finais de bens de consumo, como equipamentos, máquinas e materiais 

de transportes (SANTAMARIA, 1994) 

Ainda que seja importante também o detalhamento dos processos envolvendo as atividades 

operacionais do PROMEC, isso não faz parte do escopo deste trabalho. Ele se limitou em propor 

uma configuração geral do arranjo proposto, na forma de programa de PDI realizado em rede 

colaborativa, apresentando seus componentes, suas macro atribuições e recomendações geral para 

sua estruturação. Apresentando também um conjunto de ferramentas que podem ser articuladas para 

apoiar o desenvolvimento das atividades de rotina do PROMEC.  

1.5 Proposta metodológica 

A estruturação de arranjos institucionais regionais de caráter público e privado 

específicos para gerar inovações é algo muito recente no Brasil. Apesar de existir algumas 

experiências nesse sentido, poucos trabalhos acadêmicos estão disponíveis abordando essas 

experiências, mesmo assim é válido afirmar que na última década cresceu exponencialmente a 

publicação de trabalhos abordando a inovação. 

A pesquisa bibliográfica constitui-se numa preciosa fonte de informações, com dados 

já analisados. Na atualidade, praticamente qualquer necessidade humana, conhecida ou 

pressentida, possui algo escrito a seu respeito. Por isso a pesquisa com base em uma 
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bibliografia deve encabeçar qualquer processo de investigação científica que se inicie 

(SANTOS, 1999).         

Por este motivo optou-se em buscar as experiências já explicitadas na literatura e se 

respaldar na visão de especialistas desta área. Desta maneira o trabalho teve como proposta 

metodológica a realização de uma pesquisa exploratória, empregando como método de 

levantamento de dados a revisão de literatura e a análise de documentos. 

Em sua classificação de pesquisas Silva e Menezes (2005) considera a pesquisa sob 

diversos pontos de vista. Categorizando a pesquisa sob o ponto de vista de sua natureza, da 

forma de abordagem do problema, de seus objetivos e dos procedimentos técnicos. 

Quanto à natureza o estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, porque tem como 

objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática voltada à solução de um problema. 

Quanto à abordagem do problema é uma pesquisa qualitativa, porque os dados tendem 

a ser analisados intuitivamente não requerendo uso de ferramentais estatísticos. 

Quanto a seus objetivos é uma pesquisa exploratória, porque visa proporcionar maior 

conhecimento do problema por meio de pesquisas bibliográficas. 

Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa é bibliográfica, pois é desenvolvida 

tendo como base livros, artigos, periódicos, teses e informações contidas em documentos e 

coletadas na internet.  

É também pesquisa participante em decorrência da participação direta do pesquisador 

na análise do problema, na busca de soluções e na tomada de decisão para implantar as 

atividades de P&D no IST metal-mecânico do Espírito Santo. 

1.6 Estrutura do trabalho     

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. 
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Neste capitulo 1 apresentado, buscou-se discorrer sobre o contexto e a ambiência onde 

o problema da pesquisa se manifesta. Para tanto foi necessária uma seção introdutória cujo 

desdobramento permitiu esse entendimento. Uma vez caracterizado o problema de estudo 

argumentou-se sobre sua relevância, culminando com a definição do objetivo principal e dos 

complementares. Desta maneira facilitou sua delimitação, não ficando margens para dúvidas 

sobre seu escopo e também trazendo elementos fundamentais para o entendimento do setor 

produtivo foco do trabalho. Em seguida foi definida a proposta metodológica utilizada para 

investigar os possíveis caminhos para solução do problema. Encerrando o capítulo com a 

apresentação da estrutura geral do trabalho. 

A criação de um modelo conceitual de programa pró-inovação para o setor metal 

mecânico capixaba, objetivo principal deste trabalho, requer um amplo e consistente 

embasamento teórico, a começar pelo entendimento de como tem evoluído tanto o conceito 

como o processo de inovação. Se a inovação do setor metal mecânico se processa num 

ambiente regional, quais são os principais agentes que atuam nesse ambiente? O que traz a 

literatura sobre a natureza do trabalho desses agentes? Como está evoluindo o processo de 

cooperação entre eles? Qual modelo de cooperação pode ser tomado como referência para 

nortear a criação do PROMEC? Como é caracterizado o setor metal mecânico capixaba? Estas 

questões foram tratadas adequadamente no Capítulo 2 de fundamentação teórica e 

complementadas no capítulo 3 dedicado exclusivamente para apresentar em linhas gerais o 

setor metal mecânico objeto deste estudo. 

Conhecendo os requisitos e as condições para funcionamento adequado de uma rede 

de cooperação pró-inovação no setor metal mecânico. Torna-se necessário descobrir o quão 

perto ou longe deste ideal de modelo se encontra atualmente o setor metal mecânico capixaba, 

foco desta pesquisa. Para buscar esse entendimento e conhecer a ambiência de inovação nesse 

setor do E.S, foram identificadas as instituições de ensino e pesquisa com atuação e projetos a 
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ele direcionado. Isso se viabilizou pelo acesso a documentos institucionais disponibilizados 

nessas instituições complementado pelos conhecimentos que o pesquisador tem do setor 

mecânico capixaba.  Alem disso foram também identificados os programas e projetos pró-

inovação que estão planejados por estas instituições. Os resultados são apresentados no 

capítulo 4. 

Tendo-se as condições ideais explicitadas e conhecendo-se as condições reais 

estabelecidas no setor metal mecânico capixaba. No capítulo 5  foi possível fazer uma 

compatibilização entre essas duas realidades e gerar a partir dessa análise uma solução para o 

problema de pesquisa, ou seja a criação e apresentação do modelo conceitual do PROMEC.  

Finalmente no capitulo 6 são apresentadas as considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo é explanada toda teoria de suporte conceitual ao trabalho, onde os 

conteúdos adequadamente referenciados corroboram para análise, compreensão e concepção 

de caminhos que possam conduzir à resolução do problema inicial.  

Para tanto, inicia-se com uma reflexão sobre a trajetória evolutiva que tem 

caracterizado o processo da inovação, abordando as principais tendências de configurações 

futuras. Avança-se no sentido de facilitar a compreensão do conceito de  sistemas nacionais e 

regionais de inovação. Faz-se uma breve análise da natureza e características do trabalho das 

instituições científicas e tecnológicas, um dos principais agentes do processo de PDI. Discute-

se sobre os fatores que vem dificultando a evolução desses organismos no Brasil. 

Promove-se uma abordagem reflexiva sobre os desafios que tem caracterizado o 

processo de aproximação da universidade com as empresas, mostrando que há uma tendência 

muito forte da PDI ser viabilizada por meio de redes de cooperação, cujos conceitos e 

modelos são também explorados, inclusive por intermédio da apresentação de uma  

experiência nacional  , a Rede- Petro, tomada como referência para permitir uma análise mais 

aprofundada do setor metal mecânico, em especial o capixaba, cujas lacunas pretende-se 

preencher com o modelo proposto neste trabalho.   

2.1 O processo evolutivo da inovação 

Até mesmo economistas que colocaram o processo de inovação no centro de suas teorias de 

desenvolvimento como Joseph Schumpeter  não o estudaram em profundidade. Foi apenas a partir 

do final dos anos 60, através de diversos estudos empíricos que houve um avanço da compreensão 

sobre o significado da inovação. Até então, a inovação era vista como ocorrendo em estágios 

sucessivos e independentes de pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento, produção e 
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difusão (visão linear da inovação). Geralmente a discussão sobre as fontes mais importantes de 

inovação polarizava-se entre aqueles que atribuíam maior importância ao avanço do 

desenvolvimento científico „science push’ e os que destacavam a relevância das pressões da 

demanda por novas tecnologias „demand pull’ (CASSIOLATO; LASTRES, 2005). 

Nas décadas seguintes, houve uma revisão deste conceito ampliando a sua compreensão. A 

inovação passou a ser vista não como um ato isolado, mas sim como um processo de aprendizado 

não linear, cumulativo, específico da localidade e conformado institucionalmente. Essa revisão foi 

muito reforçada por dois grandes programas de pesquisa empírica.  

O primeiro foi o Projeto SAPPHO, realizado e coordenado por Chris Freeman (1982), 

no Science and Technology Policy Research (SPRU), da Universidade de Sussex. Utilizando 

como metodologia uma metáfora da pesquisa em biologia, o projeto comparou cinquenta 

inovações que tinham obtido sucesso com as que não se concretizaram.  

De acordo com Rothwell et al. (1974)  apud CGEE (2010) seus resultados sugeriram 

que algumas poucas características explicavam as diferenças entre sucesso e falha. Além de 

registrar a importância das diferentes atividades internas à firma (produção, marketing, 

vendas) e enfatizar a importância do ambiente nacional, o estudo apontou como principais 

atributos dos casos de sucesso: 

- as ligações com fontes externas à firma de informação científica e tecnológica (os 

inovadores que tinham obtido sucesso, apesar de possuir seu próprio laboratório interno de 

P&D, faziam uso considerável de fontes externas, enquanto os casos de insucesso eram 

caracterizados por falhas de comunicação com as mesmas); 

- a preocupação com a necessidade dos usuários e com a formação de redes (inovações 

que falharam eram caracterizadas por falta de comunicação com os usuários, ao passo que as 

que tinham tido sucesso caracterizaram-se por tentativas explicitas de entender as 

necessidades dos usuários, quase sempre através de processos cooperativos e interativos) 
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Enquanto SAPPHO dirigiu a análise para inovação, a Yale Innovation Survey (YIS) 

realizada nos EUA concentrou-se no entendimento das estratégias das grandes empresas 

norte-americanas para o desenvolvimento de novos produtos e processos. Os resultados da 

YIS demonstraram a extrema importância, para a inovação, da acumulação de capacitações 

internas, fundamentais para que as empresas pudessem interagir com o ambiente externo. 

Mostrou também que a engenharia reversa era uma forma utilizada pela grande 

maioria das empresas norte americanas para apropriação de conhecimentos gerados na 

economia como um todo. Assim, tornou-se evidente a relevância de fontes de informação 

externas às firmas, em particular as associadas, principalmente, aos fluxos de conhecimento 

entre agentes produtivos da mesma cadeia de produção e, em escala reduzida, à universidade. 

Os resultados da YIS mostraram ainda que a frequência e intensidade das relações de 

cooperação dependem significativamente de políticas públicas direta ou indiretamente 

voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico. Apresentando as significativas 

diferenças por áreas científicas, setores de atividade e natureza das inovações  

(CASSIOLATO; LASTRES, 2005). 

Tais trabalhos representam, de fato, os pilares básicos sobre os quais nos últimos 25 anos 

vêm sendo desenvolvida uma teoria da inovação. A ligação dessa ideia com a conceituação do 

processo inovativo e com as propostas de políticas de inovação ocorre através do Directorate for 

Science Technology and Industry (DSTI) da OECD. Mais especificamente: através da formação de 

um grupo ad hoc de assessoramento em Ciência, Tecnologia e Competitividade de que contava com 

François Chesnais (do próprio DSTI), Christopher Freeman, Keith Pavitt (ambos integrantes do 

DSTI) e Richard Nelson, entre outros. 

O grupo produziu Technical Change and Economic Policy (OECD, 1980) sem dúvida 

o primeiro documento de política de inovação elaborado por um organismo internacional a 

desafiar as interpretações macroeconômicas tradicionais para a crise dos anos 70 (setenta) e 
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que enfatizou o papel das novas tecnologias para sua eventual superação: "a difusão da 

eletrônica para os demais setores industriais e de serviços resultará em uma economia onde a 

tecnologia influencie a inovação em toda a parte" (OECD, 1980, p.48). 

2.1.1 As principais tendências do processo inovativo 

Segundo Cassiolato; Lastres (2005) no início dos anos 80  se reconheceu também nos 

países avançados, que as decisões e estratégias tecnológicas são dependentes de fatores muito 

mais amplos como aqueles relativos aos setores financeiros, sistemas de educação e 

organização do trabalho, sinalizando já uma definição de "sistema nacional de inovação" 

(CASSIOLATO;LASTRES, 2005). 

Nas últimas três décadas se estabeleceu intenso  debate buscando melhor  

compreender o processo de globalização, onde,  dos poucos consensos estabelecidos,  

encontra-se o reconhecimento de que a inovação e o conhecimento são os principais fatores 

que definem a competitividade e o desenvolvimento de nações, regiões, setores, empresas e 

até mesmo dos indivíduos . 

Dos efeitos que a globalização está produzindo na dinâmica de funcionamento das 

firmas , a necessidade de organizar os processos de aprendizado e a velocidade para absorver 

novos conhecimentos são os mais visíveis. 

Está se tornando limitada a visão de que a concorrência entre empresas se estabelece 

pelos preços. Observa-se a crescente influência de outros fatores no jogo competitivo da 

economia capitalista. A competitividade está cada vez mais associada às capacitações das 

empresas em termos de produção e uso do conhecimento. 

A crescente competição no mercado globalizado, tem exigido cada vez mais das 

empresas, competência para introduzir nos processos produtivos os avanços da tecnologia da 

informação e comunicação. Este fenômeno tem levado as empresas a centrar suas estratégias 
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de desenvolvimento na capacidade inovativa. Desta forma facilita seu acesso aos fluxos de 

informações  e conhecimentos (como os diversos arranjos cooperativos) que caracterizam o 

presente estágio do capitalismo mundial. 

Segundo Cassiolato; Lastres (2005), ultimamente diversas questões vem se destacando para 

proporcionar uma melhor compreensão do processo de inovação, sendo as mais importantes: 

-o reconhecimento do papel central ( e não mais marginal) que o conhecimento e a inovação 

ocupam no processo de desenvolvimento das nações, regiões, setores, organizações e instituições. 

-a compreensão de que a inovação é um processo de busca e aprendizado que se dá por 

meio da interação e por isso é socialmente determinado e fortemente influenciado por 

formatos institucionais e organizacionais específicos. 

-a ideia de que existe significativa diferença entre os agentes e suas capacidades de 

aprender (as quais estão relacionadas com os aprendizados anteriores; assim como a própria 

capacidade de esquecer). 

-o entendimento de que existem importantes diferenças entre sistemas de inovação de 

países, regiões, setores, organizações, em função de cada contexto, social,  político e 

institucional específico. 

-a visão de que, se por um lado crescem as possibilidades de transferência de 

informações e conhecimentos codificados- face à intensa difusão das  TIC -conhecimentos 

tácitos de caráter localizado e específico ainda tem um papel primordial para o sucesso 

inovativo e permanecem quase impossíveis de serem transferidos. 

Está cada vez mais cristalizado o entendimento de que o processo inovativo é um 

fenômeno social, passando a depender cada vez mais de processos interativos de natureza 

explicitamente social. Essas interações se processam em diferentes níveis. 

As principais fases  do processo inovativo- pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

difusão- constituem partes de um mesmo processo, face à crescente interação que vem se 
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estabelecendo com a evolução do processo inovativo. Mais ainda, o processo inovativo vem 

se caracterizando por necessárias interações entre diversas instâncias departamentais dentro 

de uma dada organização ( produção, marketing, P&D, etc) e entre diversas organizações e 

instituições.(CASSIOLATO;LASTRES,2005). 

Assim relatório recente da União Européia aponta quatro tendências principais 

relacionadas às novas especificidades do processo inovativo, que merecem ser destacadas: 

-significativa aceleração da mudança tecnológica nas ultimas décadas, tendo como 

evidência a redução do tempo de lançamento de novos produtos, redução do ciclo de vida dos 

produtos, encurtamento do processo de produção de conhecimento e comercialização do 

produto dele derivado. A evolução das TICs tem influência direta sobre estes fatos;  

-a colaboração entre firmas e a montagem de redes industriais tem sido marcantes no 

processo inovativo, permitindo a integração de diferentes tecnologias para desenvolvimento de 

novos produtos, e estas são cada vez mais dependentes de conhecimentos de múltiplas e distintas 

áreas do conhecimento. Baseadas em diferentes disciplinas científicas. Mesmo grandes empresas 

tem dificuldade de dominar a variedade de competências científicas e tecnológicas necessários, o 

que explica a crescente prática das redes industriais e dos acordos colaborativos. 

-integrando funções e constituindo mecanismos de cooperação as empresas estão 

conseguindo acelerar o processo inovativo, onde a flexibilidade, interdisciplinaridade e 

fertilização cruzada de ideias no campo administrativo e laboratorial  são importantes 

elementos do sucesso competitivo das empresas. 

-a crescente colaboração com centros produtores de conhecimento é uma prática que 

está se intensificando devido a crescente necessidade do processo inovativo se apoiar em 

avanços científicos praticamente em quase todo campo da economia.  

 [...] os mecanismos de cooperação entre sistema educacional, instituições científicas, 

centros de pesquisa e desenvolvimento, produção e mercado tem sido um aspecto importante 
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das mudanças institucionais introduzidas, com sucesso, nos sistemas nacionais de inovação 

[...] (FREEMAN,1982). 

Desta maneira, inaugura-se um termo para tratar o "habitat" onde se desenvolve o 

processo de inovação, sistemas nacionais de inovação, derivando dele outros subsistemas, 

regionais/locais e setoriais.  

2.2 Sistemas nacionais de inovação 

O Brasil precisa avançar nas questões de ciência e tecnologia, essa inquietação encontra eco 

em todos os fóruns de reflexão sobre o futuro do país, por exemplo.  A 4ª Conferência Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, realizada em maio de 2010 

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, teve como principal produto o Livro Azul, que 

expressa os principais eixos norteadores das políticas públicas voltadas à ciência e tecnologia. O 

trecho do Livro Azul (2010, p.19-21), descrito em seguida, torna evidente a necessidade de se 

estruturar arranjos institucionais voltados à inovação:  

[...] A inovação, tendo a educação como fundamento, é o principal motor 

do processo de desenvolvimento de um País. Ela é favorecida por avanços 

científicos e tecnológicos e pela qualificação dos profissionais envolvidos no 

processo, bem como pelas atividades de risco, seja na função de pesquisa 

científica e tecnológica, seja na atividade empresarial decorrente de novos 

conhecimentos gerados. 

A evolução acelerada da inovação se reflete nos modelos de negócios, 

onde o Brasil tem grande potencial de atuação. Por outro lado, a ideia de que o 

mercado se constituiria como o único motor da inovação é limitada. Muitas 

inovações que transformaram o mundo surgiram de instituições públicas ou de 

setores sem fins lucrativos. A internet é  um exemplo recente. 

O Brasil desenvolveu, nas últimas décadas, um competente sistema 

universitário de produção de conhecimento e formação de recursos humanos. O 

desafio, agora, é criar condições para que atividades inovadoras atendam as 

demandas dos diferentes setores da sociedade e fortaleçam a competitividade 

internacional das empresas. 

Entre universidade, empresa e sociedade cabe criar camadas 

intermediárias. Parques tecnológicos, centros de inovação, redes de extensão 

tecnológica, institutos tecnológicos, estimulados por políticas públicas [...]. 

 

Freeman (1988), Nelson (1993) e Lundvall (1992) sintetizaram diversas pesquisas e 

estudos sobre os fatores determinantes do progresso tecnológico cunhando, a partir destes 

estudos,  o conceito de sistema nacional de inovação. Segundo estes autores, sistema nacional 
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de inovação é uma construção institucional, produto de uma ação planejada e consciente ou de 

um somatório de decisões não planejadas e desarticuladas, que impulsiona o progresso 

tecnológico em economias capitalistas complexas. Por meio da construção desse sistema de 

inovação viabiliza-se a realização dos fluxos de informações necessárias ao processo de 

inovação tecnológica (FREEMAN (1988); NELSON (1993); LUNDVALL (1992). 

A diversidade dos arranjos que configura os sistemas de inovação é extensa e são 

organizados com o envolvimento de firmas, redes de interação entre empresas, agências 

governamentais, universidades, institutos de pesquisa, laboratórios de empresas, atividades de 

cientistas e engenheiros. Este sistema se articula com o sistema educacional, com o setor 

industrial e empresarial e também com as instituições financeiras. Completando o circuito dos 

agentes que são responsáveis pela geração, implementação e difusão das inovações 

(NELSON, 1993, p. 520-3). 

Esta configuração  anteriormente mencionada pode ser percebida a partir de diversas 

características, como por exemplo: as especificidades das firmas inovadoras de cada país, a relação 

destas firmas com as instituições de pesquisa, o peso dedicado à ciência básica, o papel do governo 

central na articulação das instituições do sistema, o papel das pequenas firmas dinâmicas, os 

diferentes arranjos do sistema financeiro, o nível da formação profissional dos trabalhadores e outras 

(NELSON, 1993; LUNDVALL, 1992; PATTE; PAVITT, 1994). 

2.2.1 Classificação dos sistemas nacionais de inovação 

Preocupado com a diversidade dos sistemas de inovação, principalmente devido a 

importância e necessidade de se fazer uma comparação entre eles, CGEE (2010) apud 

Albuquerque (1996) se baseou num estudo de Nelson (1993) e formulou uma proposta de 

tipologia, classificando estes sistemas em três categorias: 
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- A primeira categoria engloba os sistemas de inovação, cujos países são capacitados 

para  se manterem na liderança do processo tecnológico internacional. Aqui se encontram os 

sistemas dos principais países capitalistas desenvolvidos. São sistemas denominados na 

literatura como sistemas maduros, capazes de manter o país na fronteira tecnológica (ou muito 

próximo dela). Alguns indicadores são utilizados para caracterizar estes sistemas, por 

exemplo: capacidade de gerar tecnologias e liderança na produção científica mundial. Dentro 

desta categoria existem dois blocos de países. O primeiro composto por Estados Unidos, 

Japão e Alemanha, que disputam a liderança tecnológica de forma mais próxima. O segundo 

composto por Inglaterra, França e Itália, que, mesmo não tendo o mesmo dinamismo do bloco 

anterior, mantém-se próximos da fronteira. 

- A segunda categoria abrange os países, cujos sistemas de inovação tem como 

principal objetivo a difusão de inovações. Estes países também são de acentuado nível de 

dinamismo tecnológico, que diferentemente dos anteriores não são impulsionados por  suas 

capacidades de geração tecnológica, mas devido seus excelentes desempenhos em difundir 

tecnologias. A capacidade tecnológica destes países está relacionada com forte atividade 

tecnológica interna, que os preparam para absorver criativamente os avanços gerados nos 

centros mais avançados. 

O conjunto de países, cujos sistemas de inovação pertencem a esta categoria, são 

compostos por dois blocos: O primeiro são os países pequenos de alta renda: Suécia e 

Dinamarca, além da Holanda e a Suíça. Também pertencem a este bloco  os países asiáticos 

de desenvolvimento recente e acelerado, como a Coréia do Sul e Taiwan. Estes países 

desenvolveram especializações nacionais bastante claras em alguns nichos do mercado 

internacional. Os países desta categoria contam com duas vantagens fundamentais. A primeira 

é  que estão localizados próximos a grandes pólos de desenvolvimento (Holanda e a Suíça são 
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vizinhas da Alemanha, a Coréia do Sul e Taiwan são vizinhas do Japão). A segunda é que 

estes países tem a dimensão territorial não continental. 

- Na terceira categoria estão incluídos os países cujos sistemas de inovação ainda estão 

incompletos: são países que estruturaram sistemas de ciência e tecnologia que ainda não se 

transformaram em sistemas de inovação. O Brasil, a Argentina, o México e a Índia se 

enquadram nessa categoria. São países periféricos e semi-industrializados que construíram 

uma estrutura mínima de ciência e tecnologia. Entretanto, devido a pequena dimensão dessa 

infra-estrutura, sua insuficiente articulação com o setor produtivo e sua insignificante 

contribuição ao desempenho econômico do país, pode-se dizer que nos países desta categoria 

ainda não se chegou a um patamar mínimo que caracterize um sistema de inovação. 

Um novo enfoque que pode ser considerado para justificar o posicionamento dos países da 

terceira categoria, especialmente o Brasil, é verificar a capacidade que seu sistema tem de aproximá-

lo da fronteira tecnológica internacional. Isto não é uma tarefa trivial, mas perfeitamente possível.  

No que diz respeito aos indicadores utilizados para verificar o desempenho dos sistemas de 

inovação, alguns são clássicos, por exemplo; gastos com pesquisa e desenvolvimento; quantidade de 

pessoal envolvido com pesquisa e desenvolvimento; produção científica; patentes; quantidade de 

pesquisadores atuando nas empresas. 

2.2.2 Sistemas regionais de inovação 

A articulação da universidade com a empresa está sendo considerado elemento-chave 

do processo de inovação. A partir do entendimento de que a inovação ocupa lugar central no 

processo de desenvolvimento econômico dos países, regiões e localidades, vem crescendo a 

necessidade de identificar e conhecer os fatores condicionantes desse processo. 

Um dos aspectos que vem despertando atenção é a dinâmica econômica que se 

manifesta nas regiões, tendo também a inovação como elemento central. Isso fez com que 



39 

 

 

emergisse o conceito de sistema regional de inovação. As primeiras referências ao termo, 

surgiram no início dos anos noventa e o referencial teórico pode ser encontrado 

principalmente nos trabalhos de Cooke (1997, 1998a, 1998b). 

Segundo Cooke; Morgan (1997:71) apud Pellegrin et al (2007) o atual estágio de 

desenvolvimento do conceito de Sistema Regional de Inovação pode ser assim sintetizado: 

As regiões que possuem o conjunto ideal de organizações para a inovação 

inseridas em um meio institucional adequado onde ligações sistêmicas e 

comunicação interativa entre os atores da inovação é um fato normal, enquadram-

se na designação de sistema regional de inovação. A expectativa é que esse 

conjunto de organizações seja constituído de universidades, laboratórios de 

pesquisa básica, laboratórios de pesquisa aplicada, agências de transferência de 

tecnologia, organizações regionais de governança, públicas e privadas ( por 

exemplo: associações comerciais, câmeras de comércio), organizações de 

treinamento vocacional, bancos, empresários dispostos a desenvolver novos 

produtos em parcerias de risco, pequenas e grandes empresas interagindo.Além 

disso essas organizações devem demonstrar vínculos sistêmicos através de 

programas em comum, participação conjunta em pesquisa, fluxos de informações e 

pelo estabelecimento de linhas de ação política pelas organizações de 

governança.Esses são sistemas que combinam aprendizado com capacidade de 

inovação, "upstream" e "downstream", e que merecem, portanto, a designação de 

sistemas regionais de inovação (COOKE; MORGAN,1997) apud (PELLEGRIN et 

al, 2007).. 

 

Portanto a consolidação de um sistema regional de inovação, começa pela 

aproximação de quem produz conhecimento (a universidade) com quem o aplica para obter 

vantagem competitiva (a empresa). Esse assunto será melhor explorado neste capítulo. Antes, 

porém é importante entender a natureza do trabalho das instituições científicas e tecnológicas 

(ICTs), também tratadas na literatura como OPs (organizações de pesquisa). Isso será objeto 

da análise na próxima seção. 

2.3 A natureza do trabalho das instituições científicas e tecnológicas - ICTs/OPs 

No processo de organização do sistema brasileiro de inovação, o Brasil está 

enfrentando o dilema de como estimular o estabelecimento de cooperações  interinstitucionais 

voltados para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Uma iniciativa de fundamental 

importância é o fortalecimento das instituições científicas e tecnológica - ICTs. 
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Em 2005 foi sancionada a  Lei Nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, conhecida como 

Lei da Inovação, estabelecendo em seu capítulo I, art. 2º,  item V a definição de ICT como 

"órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, 

executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico”.  

Para cumprir com um dos seus objetivos, aproximação da universidade com o setor 

produtivo a Lei da Inovação foi organizada em torno de três eixos: a constituição de um 

ambiente propício à construção de parcerias entre universidades, institutos tecnológicos e 

empresas, o estímulo à participação de institutos de ciência e tecnologia no processo de 

inovação e o estímulo direto à inovação na empresa. 

Esta lei foi bastante esperada pela sociedade brasileira, porque havia necessidade de 

mecanismos que facilitasse a aproximação da universidade com a indústria. Entretanto  ela nasceu 

com um grande equívoco , que precisa ser corrigido, que é a exclusão no conceito de ICT das 

instituições de pesquisa que não são da administração pública da ambiência de ciência e tecnologia. 

Na literatura, as instituições de pesquisa são normalmente equiparadas às universidades, 

entretanto defende-se que elas deveriam ter um compromisso mais direto com a geração de 

conhecimento e com o desenvolvimento de tecnologias para atendimento às demandas da 

sociedade. Esta linha de pensamento confronta-se com a postura dos pesquisadores dessas 

instituições, que em sua maioria, ainda se mostram resistentes em aceitar a introdução de outros 

critérios que não o mérito científico no direcionamento de suas atividades. 

A lógica que preside a pesquisa acadêmica é o mérito científico e o que define seu sucesso é 

o julgamento dos pares. Isto quer dizer que a ciência se valida a sim mesma, que tem como objeto 

último a ciência mesma e como interlocutores válidos outros cientistas. A autonomia do trabalho 

científico é característica altamente prezada pela comunidade dos pesquisadores, que a consideram, 

inclusive, intrinsecamente associada à qualidade de seu produto. Esta autonomia é bastante relativa, 

uma vez que existe todo um sistema de influências sobre a pesquisa cientifica nas publicações 
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especializadas e nos congressos, além dos estímulos das políticas públicas e das agências de 

financiamento “que determinam, além da curiosidade e da intuição, a seleção dos temas de 

pesquisa” (QUENTAL; GADELHA, 2000). 

Mas afinal, o que caracteriza o trabalho dessas instituições, como são estruturadas, 

como funciona a gestão da pesquisa e desenvolvimento nestas instituições? A restrita 

literatura abordando a gestão destas instituições enfatiza que, apesar desta resistência histórica 

dos pesquisadores, apresentada anteriormente, na prática os institutos bem sucedidos são 

aqueles que atuam na direção oposta, sendo gerenciados estrategicamente, atendendo as 

demandas diretas da sociedade e frequentemente, de indústrias em particular (QUENTAL; 

GADELHA, 2000). 

Para melhor compreender o universo que cerca a atuação destes institutos, Quental e 

Gadelha (2000) lançaram mão de um dos principais trabalhos sobre esta problemática, que é 

um estudo de benchmarking realizado por Rush et al. (1995) envolvendo oito bem sucedidos 

institutos de pesquisa, buscando identificar os fatores que os levaram ao sucesso: IPA 

(Alemanha);  IVF (Suécia); Pera (Grã-Bretanha); Kist (Coréia); Itri (Formosa); Sisir 

(Cingapura); HKPC (Hong Kong) e  Citer (Itália).  

Estes institutos analisados são voltados para o apoio científico e tecnológico e também 

para o desenvolvimento e  a modernização industrial e foram escolhidos em função dos 

seguintes critérios: dinamismo, relevância para indústria, contribuição para infraestrutura 

nacional de ciência e tecnologia, capacidade de levantamento de financiamentos, gerência 

efetiva e produção científica e tecnológica de peso. 

Entre os fatores de sucesso sob o controle dos institutos, Quental e Gadelha (2000) 

destacam uma forte liderança, uma estratégia bem definida-geralmente encapsulada na 

descrição da missão do instituto e uma estrutura organizacional e planejamento tecnológico 

adequado para implementação da estratégia. 
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Ainda de acordo com esses autores, um planejamento de negócios efetivo é 

considerado como uma premissa para o bom desempenho, sendo empreendido em bases 

sistemáticas e regulares como parte da vida cotidiana dos institutos analisados, onde o 

desempenho é constantemente monitorado tendo em vista os objetivos acordados. 

Existem fatores inerentes ao relacionamento daqueles institutos com os principais 

agentes relevantes para suas respectivas atuações. "Lobby, estabelecimento de redes, 

marketing e construção de imagem são técnicas utilizadas para influenciar a indústria, o 

governo, universidades e outros atores importantes do sistema de ciência e tecnologia" . Se 

estes são meios de influenciar, também são mecanismos que acarretam maior visão de alvos 

de pesquisa, influenciando as atividades empreendidas (RUSH et al.,1995).  

Os institutos de sucesso empreendem pouca pesquisa avançada. “Apesar das missões 

grandiosas de alguns deles, institutos científicos tecnológicos bem sucedidos não procuram 

gerar inovações para transferi-las para a indústria (...). O desenvolvimento e a difusão das 

inovações são funções da indústria (...). Os institutos bem sucedidos realizam tarefas e 

serviços técnicos altamente especializados, assistindo a indústria em suas atividades 

inovadoras" (RUSH et al.,1995). 

O estudo de Rush apresentado por Quental e Gadelha (2000) nos permite amadurecer 

algumas convicções e ao mesmo tempo reformular conceitos até então não refletidos, por 

exemplo: o provimento de infraestrutura científica e tecnológica pelos institutos, seria uma 

excelente contribuição para os sistemas nacionais de inovação e para o trabalho das firmas; a 

maioria das empresas não dispõe de recursos para manter  grupos de pesquisa exclusivamente 

dedicados, e os institutos podem muito bem assumir este trabalho em cooperação com as 

firmas; a maioria das empresas, por atuar sob pressão do mercado, não dispõe de 

competências e equipamentos para resolver problemas específicos e estas atividades seriam de 

exclusividade dos institutos. 
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Embora existam alguns fatores de sucesso que a maioria dos institutos de pesquisa 

(senão todos) deveria atingir, não existe um modelo único ou correto para um instituto de 

pesquisa. O modelo apropriado para um determinado instituto em determinado momento do 

tempo depende das necessidades de seus usuários, da sua expertise, do estágio de 

desenvolvimento do sistema nacional de inovação no qual está inserido e da sua contribuição 

única para o funcionamento desse sistema (QUENTAL; GADELHA, 2000). 

Institutos de pesquisa de países desenvolvidos trabalham com tecnologia mais 

avançada, refletindo a realidade daqueles países e as necessidades de seu sistema nacional de 

inovação. Seus clientes disporiam de infraestrutura tecnológica básica e demandariam algum 

elemento de pesquisa. Negam, entretanto, a existência de demanda para atividades de 

pesquisa e desenvolvimento nos países em desenvolvimento, especialmente no que diz 

respeito à pesquisa mais avançada (ARNOLD et al., 1994). 

Em seus estudos, Quental; Gadelha (2000) contrariam esta linha de argumentação, 

mostrando a importância da pesquisa realizada nos institutos de pesquisa franceses, para o 

início e a consolidação da exploração comercial da biotecnologia daquele país, como fonte de 

inovações e de capacitação de recursos humanos. 

Por outro lado, Lastres (1994) mostra como o Japão está priorizando atividades de 

pesquisa básica em supercondutores, através do New Superconductivity Basic Research 

Centre, do Research Centre for Advanced Science and Technology e do International 

Superconductivity Technology Centre, que mesmo tendo o apoio gerencial e financeiro das 

empresas, priorizam atividades de longo prazo, sem a preocupação com obtenção de 

resultados concretos mais imediatos. Neste caso os institutos de pesquisa atuam na direção do 

alargamento da fronteira tecnológica existente, realizando atividades estratégicas focalizadas 

numa perspectiva de atendimento às exigências de competitividade nacional em longo prazo. 
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A atuação dos institutos de pesquisa nos países em desenvolvimento ainda é pouco 

retratada na literatura, havendo um campo fértil para investigações cientificas. Um importante 

estudo no Brasil analisando instituições de pesquisa centenárias do país foi realizado por 

Quental e Gadelha (2000) com objetivo de propor mecanismos para incorporação de 

demandas da sociedade às atividades das seguintes instituições: 

- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),  

- Universidade de São Paulo (USP),  

- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),  

- Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 

- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

Este estudo mostra os principais mecanismos para incorporação das demandas da 

sociedade às atividades das instituições de pesquisa: participação de membros externos nas 

instâncias decisórias centrais; demanda direta por meio de projetos cooperativos de pesquisa e 

desenvolvimento com clientes e/ou sob contrato; incorporação de demandas através de editais 

e incorporação de demanda ao processo de planejamento institucional. 

2.3.1  O ambiente jurídico institucional das ICTs/OPs 

Os institutos e centros de pesquisa, segundo avaliações internacionais, assumem cada 

vez mais, um papel relevante nos sistemas nacionais de inovação. São também identificados 

como partes importantes nas políticas de desenvolvimento econômico e na busca de 

competitividade internacional. 

Ainda de acordo com esses estudos, essas organizações podem competir com as 

universidades na captação de recursos governamentais destinados à pesquisa básica, interagindo 

com outras organizações e com empresas visando a aplicação direta de conhecimentos, com isso, 

reduzindo incertezas no processo necessário para introduzir inovações. 
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A maior conscientização da sociedade brasileira sobre a importância da ciência, da 

tecnologia e da inovação para o progresso econômico e social tem motivado investimentos 

cada vez maiores em pesquisa e desenvolvimento e na formação de recursos humanos de alto 

valor agregado. 

Um fenômeno que vem se acentuando nos últimos anos é a inserção de novas 

instituições privadas relacionadas com a ciência, tecnologia e inovação, colaborando com os 

esforços dos institutos e centros de pesquisa públicos existentes para a elevação da 

competitividade das empresas nacionais. 

As demandas da iniciativa privada, as alterações nas formas de financiamento dos 

institutos e centros de pesquisa públicos e a maior concorrência pelos recursos financeiros 

disponíveis têm aumentado a competição entre organizações públicas e privadas. 

Nesse novo ambiente, essas organizações são, cada vez mais, forçadas a adquirir novas 

competências. Agilidade em captar e gerir recursos financeiros públicos e privados, qualidade na 

prestação de serviços especializados, habilidade no relacionamento com clientes e capacidade de 

constituir e desenvolver redes de pesquisa e inovação, tem sido as mais requeridas. 

Dessa maneira, para ter uma melhor capacidade de respostas às demandas de seus 

clientes, essas organizações deverão avaliar e aprimorar seus processos internos e examinar a 

possibilidade de adoção de modelos de gestão e modelos jurídico-institucionais mais 

compatíveis com suas formas de atuação. 

Para melhor compreender como está sendo conduzido esse processo, facilitando dessa 

maneira a formatação do modelo conceitual, proposto neste trabalho. Foi realizada uma análise nos 

resultados de um estudo conduzido em 2010 pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) 

vinculado ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTII) com apoio do Grupo de 

Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação (GEOPI), do Departamento de Política 

Científica e Tecnológica (DPCT) do Instituto de Geociências da UNICAMP. 
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As informações contidas neste estudo permitiram importantes reflexões, que serão 

levadas em consideração na formatação do PROMEC, antes, porém, é importante uma 

apresentação resumida do seu processo de construção e do seu conteúdo. 

-Estudo do CGEE: analisou a relação entre o modelo jurídico-institucional e o modelo 

gerencial das OPs (organizações de pesquisa) e apresentou um perfil de 200 OPs no Brasil. Para 

tanto foi criado um banco de dados consolidando informações sobre as OPs que permitiu a 

elaboração de um panorama sobre a criação de OPs no Brasil e também a análise da distribuição 

espacial, por áreas do conhecimento, bem como a natureza jurídica dessas instituições. 

O estudo apresenta também as contribuições obtidas num painel de especialistas que 

contou com 29 especialistas de 21 OPs do Brasil, onde discutiram sete dimensões de análise 

(Temas) e seus correspondentes elementos críticos para as OPs no seu desenvolvimento 

institucional, no cumprimento de suas respectivas missões e na sua inserção no sistema 

brasileiro de ciência , tecnologia e inovação. As contribuições contidas nesse segundo estudo 

também serão levadas em consideração para formatação do PROMEC. 

- Desafios para as OPs no Brasil: a necessidade de mudança e adaptação ao ambiente 

competitivo tem atormentado a atuação das OPs no Brasil. Muitas dessas organizações sentem 

dificuldades para alterar estratégias e podem ser impactadas negativamente com a 

transformação e pressão do ambiente institucional. A partir da crise dos anos 80 as 

organizações públicas de pesquisa foram forçadas a se reestruturar e alterar a forma de 

organização, e até mesmo sua missão. 

De acordo com a proposição de Salles-Filho e Bonacelli (2009) nos dias atuais as OPs 

são divididas em três categorias: path finders, organizações que se reorganizaram e 

mantiveram as missões originais; path founders, organizações que optaram pela modificação 

de suas missões ( muitas vezes com perda de identidade e de espaço no sistema nacional de 

inovação);  path losers, organizações que permaneceram com modelos organizacionais e 
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gerenciais incompatíveis com o novo ambiente e que foram excluídas ou tiveram importância 

reduzida no sistema nacional de inovação. 

Acredita-se que os diferentes desempenhos estejam atrelados à capacidade de 

percepção da necessidade de mudanças de várias ordens e, principalmente, da implementação 

de mudanças. Organizações de pesquisa em grande parte do mundo sentiram as alterações nos 

ambientes concorrenciais da P&D e os impactos de tais mudanças; em países como 

Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Itália, Noruega, Portugal, Suíça e Reino Unido, 

instituições de pesquisa passaram por momentos de reestruturação semelhante, apesar das 

especificidades das OPs e dos respectivos países (SENKER, 2000; FERREIRA, 2001) . 

A reestruturação das OPs e a importância relativa alcançada no âmbito dos sistemas 

nacionais de inovação foram destacadas em três estudos internacionais recentes: Prest (2002); 

Ästrom et al.(2008) e Arnold et al. (2008) tratando de relevantes questões para enriquecer o 

debate sobre institutos de pesquisa. 

O estudo elaborado por Prest  (2002) resultou de um projeto-consórcio que envolveu 

universidades e um grupo de pesquisa europeu. A partir de uma base de dados contendo 769 

institutos de pesquisa, complementados pelas informações de 40 estudos de caso, o estudo 

apresentou um detalhado perfil dos centros de C&T públicos, semipúblicos e recentemente 

privatizados e seus desafios. 

Dos diversos aspectos abordados nesse amplo estudo, dois pontos merecem destaque. 

Em primeiro lugar sobre a questão relativa à própria definição do papel das instituições de 

pesquisa e das universidades nos sistemas nacionais de inovação e em segundo lugar sobre a 

definição do que é e do que não é público quanto aos resultados das atividades de pesquisa. 

Destaca-se também o fato de que está cada vez mais difícil delimitar onde começa e 

onde termina o papel de cada agente e o que é e o que não é público nos sistemas nacionais de 
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inovação. Reforçando a tese do caráter sistêmico da inovação bem como da atuação de 

agentes públicos e privados, em cooperação. 

As pesquisas de Ästrom et al., (2008) em resposta à demanda do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação da Dinamarca, permitiram uma comparação horizontal de 

cinco sistemas de institutos de pesquisa europeus  - GTS (Dinamarca), Sintef Noruega), Ireco 

(Suécia), TNO (Holanda) e Fraunhöfer (Alemanha).  Tendo como principais referenciais as 

seguintes dimensões: o contexto de atuação e o papel no sistema nacional de inovação;  o 

conceito e a estratégia de negócio; o modelo de governança; o processo de desenvolvimento 

das capacidades e competências; e a origem dos recursos financeiros. Um importante aspecto 

analisado foi a relação de causa e efeito entre o modelo jurídico-legal das instituições e o 

desempenho das mesmas. O resultado foi a constatação de que essa relação (modelo jurídico-

legal versus desempenho) não é linear e nem causal. 

Finalmente, o relatório de Arnold et al., (1994) preparado sob encomenda da Vinnova, 

agência de sistemas de inovação da Suécia, buscou avaliar a atuação dos institutos de pesquisa 

e a distinção com os papéis das universidades suecas; em que grau a atuação dos institutos 

estava relacionada às demandas do setor industrial; e as necessidades de financiamento para o 

desempenho de seus papéis no sistema de inovação sueco. As dimensões consideradas no 

estudo são equivalentes às do estudo dinamarquês mencionado anteriormente. O relatório 

também apresenta a história do sistema de institutos de pesquisa na Suécia e inclui 

comparações com sete países. 

A principal conclusão que se pode tirar desses estudos é que mesmo nos países 

desenvolvidos a ambiência de ciência, tecnologia e inovação está em franco processo de 

mutação, onde as instituições integrantes destes sistemas estão tendo que encontrar novos 

modelos jurídico-institucionais e novos sistemas de governança. 
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2.3.2 Modelos institucionais e estratégias gerenciais das ICTs/OPs no Brasil 

No Brasil, nos últimos anos, diversas iniciativas estão sendo direcionadas para estudar 

e para fortalecer os institutos de pesquisas nacionais. É importante destacar dois estudos 

realizados pelo próprio CGEE: "papel das organizações estaduais de pesquisa agropecuária 

(Oepas)" de 2004, e "Organizações estaduais de pesquisa  agropecuárias Oepas): estruturando 

instrumentos de planejamento para a sua consolidação" de 2009 que viabilizaram relatórios 

individuais de algumas das Oepas do país. 

É importante também citar os estudos e projetos sobre o processo de reorganização 

institucional de OPs realizados pelo Geopi/DPCT/Unicamp que vem desenvolvendo 

pesquisas nesta linha desde 1995, assim como o papel da Associação Brasileira das 

Instituições de Pesquisa Tecnológica (Abipti, 1996), especialmente no que tange à 

disseminação dos preceitos do programa nacional de qualidade junto as OPs do país. 

Bin (2008) elaborou um quadro que também foi apresentado e foi utilizado como 

suporte para as análises realizadas no estudo do CGEE, enfatizando importantes contribuições 

sobre os desafios das OPs no Brasil, pode-se destacar os principais: 

- no Brasil as OPs convivem com diferentes formas de organização jurídico-institucional e 

essas configurações podem interferir em diferentes maneiras nas organizações, trazendo influência 

sobre suas autonomias em compor receitas orçamentárias e financeiras, em celebrar contratos e gerir 

os recursos humanos e até mesmo, nos aspectos políticos institucionais; 

- um quadro disponível nesse estudo do Bin apresenta os diferentes modelos jurídicos 

institucionais em vigor no Brasil, cujo arcabouço mostra a influência sobre a atuação das OPs 

no país, devido seus diferentes graus de autonomia em relação aos componentes mais 

importantes de gestão; 
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- a compreensão da legislação que rege a administração pública em determinado país, 

os modelos jurídico-institucionais disponíveis em determinado contexto e as principais 

implicações que deles recorrem, podem auxiliar as OPs a explorar ao máximo as 

potencialidades estratégicas dentro dos limites jurídicos aos quais estão sujeitas; 

- mesmo diante de vários condicionantes que limitam ou dificultam a atuação das OPs, 

como a maior competição por recursos cada vez mais competitivos, a nova organização da 

pesquisa (mais complexa, mais cara, mais compartilhada, cada vez mais demandante de novos 

e diversificados conhecimentos), entre outros. A hipótese que se levanta sobre esse contexto é 

que dois aspetos se colocam como determinantes fundamentais nesse cenário: o modelo 

jurídico-institucional e as influências político-mandatórias; 

- o modelo jurídico-institucional é o conjunto de regras, leis e macros diretrizes que 

delimitam o espaço e as direções nas quais uma organização pode se mover no cumprimento de sua 

missão; 

- os estatutos jurídicos relacionados à administração pública são parte central do 

modelo institucional, e os instrumentos de controle e orientação, tais como conselhos e 

instâncias decisórias, influenciam também as atividades das OPs públicas; 

- os estatutos jurídicos relacionados à administração privada também são parte do 

modelo institucional, e os conselhos acionários e de direção têm forte influência sobre as 

atividades das OPs privadas; 

-  a limitação expressa pelo marco político/acionário não é normatizada, não é formal, mas 

representa o grau de influência do governo ou de outros órgãos que estejam no controle da OP 

(organização mãe, relação matriz-filial, entre outros) na  definição das prioridades e de diretrizes; 

- o modelo gerencial é relativo ao conjunto de definições e características relacionadas a 

liderança, a governança, aos processos, as pessoas, aos sistemas informacionais, gestão de recursos 

(financeiros, equipamentos, instalações, etc.) de uma organização. Assim o modelo gerencial é 
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definido em parte pelos limites do modelo institucional, e em parte pelas políticas diretivas e 

instâncias decisórias e, em parte, pelas escolhas que a instituição faz e que definem sua trajetória, 

fato estritamente relacionado à  cultura institucional da organização. É portanto, o conjunto de 

capacidades internas da organização passíveis de adequá-la ao ambiente externo; 

 - a definição do modelo gerencial das OPs deve ser (ou deveria ser) compatível com o 

modelo institucional vigente, ou seja, deve ser adequado ao ambiente institucional 

competitivo e seletivo no qual está inserido, o que deve se refletir em um arranjo que valorize 

a autonomia e a flexibilidade, com estruturas que permitam respostas rápidas e eficientes aos 

desafios e limitantes vigentes; 

- a interferência das esferas do marco legal e do marco político/acionário/mandatório é 

variável e está relacionada à capacidade interna de organização e de adoção de modelos 

gerenciais compatíveis com o modelo institucional. A Figura 1 representa graficamente a 

relação entre as constrições jurídicas e políticas e a autonomia das organizações, além de 

evidenciar que pode haver variações no grau de interferência de cada uma das esferas, maior 

ou menor , conforme representado pelas setas na parte inferior da Figura 1.  

 
 

Figura 1 - Limitantes externos e espaço para a atuação das OPs a partir do modelo gerencial. 

Fonte: (CGEE, 2011 apud Salles Filho; Bonacelli, 2009). 
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- as competências internas e os modelos gerenciais adotados pelas organizações podem 

fazer com que a influência da estrutura jurídica e a influência política avancem ou recuem sobre a 

autonomia, variando o grau de flexibilidade interna. Isto faz com que seja possível afirmar que cada 

OP pode atuar no espaço existente entre o componente mandatório conhecido e o  componente 

político variável, criando espaços únicos e específicos.O modelo gerencial deve(ria) ser capaz de 

permitir a utilização de todo o espaço de autonomia da forma mais eficaz possível, minimizando as 

influências externas e valorizando as capacitações internas. 

Concluindo é importante ressaltar que acredita-se, portanto, que há espaço para as OPs 

trabalharem, sem que sejam desconsiderados os problemas que os modelos jurídico-

institucionais e as decisões políticas embutem à atuação dessas instituições.  Existem também 

outras variáveis que influenciam a atuação das OPs e a análise não deve se restringir apenas à 

forma de organização jurídica, mas deve considerar também as estratégias gerenciais.  

Desta maneira o marco jurídico e o modelo político mandatório são dois 

condicionantes que exigem criatividade da OPs para usufruir de sua máxima autonomia 

proporcionada por eles. Uma estratégia que está sendo largamente adotada por estas 

instituições é a constituição de redes de cooperação, cujas particularidades serão apresentadas 

na próxima seção. 

2.4 Redes de cooperação: uma prática em evolução.  

A incapacidade das empresas em lidar, de forma isolada, com os desafios impostos 

pela atual dinâmica competitiva no mercado globalizado, está exigindo delas o 

estabelecimento de novas estratégias de relacionamento no ambiente onde operam.  

A aliança estratégica é uma das novas tendências que vem se intensificando no 

processo de reestruturação industrial. Isso tem feito emergir novas formas de relações intra e 
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inter empresas. Onde tem desafiado os agentes econômicos a encontrar mecanismos 

balizadores para a prática do trabalho colaborativo, em rede (COUTINHO, et al (1992). 

Existem diversos tipos de alianças estratégicas entre empresas grandes, médias e 

pequenas. São em geral constituídas para acessar mercados determinados com o objetivo de 

se apossarem de partes de mercados em detrimento de concorrentes que se encontram em 

desvantagem face às empresas ligadas por alianças estratégicas.  Essas alianças têm vários 

objetivos, por exemplo, ocupar uma posição dominante no mercado, reforçar a rede de 

distribuição, colocar em comum as atividades complementares de pesquisa e desenvolvimento 

por vezes chamada de cross fertilization (RIBAUT et al., 1995).  

Dentre os vários tipos e possíveis tipos de alianças, Kanter (1990) cita as principais e 

destaca as suas características: 

a) Alianças Multi-organizacionais de serviços ou consórcios: nesse tipo de alianças, 

organizações que tenham uma necessidade similar (frequentemente empresas de um mesmo 

setor industrial) juntam-se para criar um nova entidade que venha preencher aquela 

necessidade delas todas; 

b) Alianças Oportunísticas ou Join Venture: as organizações veem uma oportunidade 

para obterem algum tipo de vantagem competitiva imediata (ainda que talvez temporária), por 

meio de uma aliança que as levem para a constituição de um novo negócio ou para ampliação 

de algum já existente.Tais tipos de alianças são frequentemente utilizadas, por exemplo, em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento entre empresas de vários países; 

c) Alianças de Parcerias, envolvendo fornecedores, consumidores e funcionários: neste 

tipo de aliança há o envolvimento de vários parceiros (stakeholders) no processo de negócio 

(business process) em seus diferentes estágios de criação de valor. Os parceiros, neste caso, 

são os vários tipos de agentes dos quais a organização depende, incluindo seus fornecedores, 

seus clientes e seus funcionários. 
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A descrição dos tipos de redes existentes é importante para compreender a origem dos 

laços de reciprocidade presentes num determinado território. Essa descrição implica a 

identificação dos agentes locais participantes das redes e das suas relações, assim como a 

análise dos tipos de redes existentes e suas finalidades. 

As redes institucionais (entre grupos formais) podem ter fins de compra de bens e 

serviços ou ainda troca de informação e know-how. Já as redes informais (familiares ou 

profissionais) constituem laços de solidariedade indispensáveis para completar as redes 

institucionais. Esses dois tipos de redes estão, na maioria das vezes, imbricadas e a sua 

fronteira nem sempre é claramente definida.(ANDION, 2003) 

Utilizando-se de outra tipologia de redes Andion (2003), sintetizada no Quadro 1, 

pode-se também caracterizar os arranjos produtivos presentes de coesão territorial refletido na 

cooperação entre grupos, empresas e instituições analisadas.  

Tipos de redes entre empresas 

 

$ Rede de empresas: conjunto de empresas entrelaçadas por relacionamentos formais ou       

simplesmente negociais podendo ou não ser circunscrito a uma região. 

 

$ Consórcio de empresas: tipo de rede de empresas entrelaçadas por laços formais de cooperação, 

normalmente circunscrita a uma determinada região. 

 

$ Pólo: concentração regional de empresas voltadas ao mesmo segmento de produtos. 

 

$ Cluster (aglomeração competitiva): pólo consolidado onde há forte interação entre as empresas, 

estendendo-se verticalmente a jusante e lateralmente a montante, comportando entidades de suporte 

privadas e governamentais- organizado e estruturado. 

 

$ Sistema produtivo local (ou sistema econômico local): região fortemente estruturada, contendo um 

ou mais clusters, com um planejamento territorial com alta interação público-privada, com respeito à 

cultura e com o objetivo de assegurar a qualidade de vida dos habitantes. 

 

Quadro 1– Tipos de rede entre as empresas 

Fonte: (ANDION, 2003) 

2.5 A cooperação universidade- empresa (U-E). 

Atualmente há consenso de que os elementos fundamentais da dinâmica necessária à 

nova ordem econômica mundial são a informação e o conhecimento científico- tecnológico. O 

acesso a tais elementos, bem como a velocidade de apreendê-los , acumulá-los e usá-los é que 
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define o patamar de competitividade e desenvolvimento de nações, regiões, setores, empresas 

e indivíduos (CASSIOLATO; LASTRES, 2005) 

Diante da necessidade de acelerar o processo de transferência dos resultados obtidos 

nas pesquisas básicas para aplicação no setor produtivo, e também visando diminuir riscos e 

custos associados às pesquisas, aos estudos e ao desenvolvimento de tecnologias foram 

desenvolvidas as parcerias tecnológicas. 

A parceria tecnológica caracteriza-se pela definição de uma área temática a ser 

explorada ou de um projeto específico visando produzir uma inovação ou resolver um 

problema tecnológico. Normalmente demandando atividades relacionadas com a pesquisa 

básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental ou engenharia, com objetivo de 

produzir novos conhecimentos, de forma coletiva, reunindo instituições de pesquisa e 

empresas que participam com recursos financeiros ou técnicos, custeando ou executando parte 

das tarefas, tendo acesso, em contrapartida, a todas as informações geradas, em geral, as 

inovações, os desenvolvimentos tecnológicos, pelo menos até a etapa pré-comercial, o que 

permite a adesão de empresas competidoras entre si (LONGO; OLIVEIRA, 2000). 

Plonski (1999, p.8) define a cooperação U-E como sendo um modelo de arranjo 

interinstitucional entre organizações de natureza fundamentalmente distintas, que podem ter 

finalidades diferentes e adotar formatos bastante diversos. Inclui-se neste conceito desde interações 

tênues e pouco comprometedoras, como o oferecimento de estágios profissionalizantes, até 

vinculações intensa e extensa, como os grandes programas de pesquisa cooperativa, com a 

repartição de créditos resultantes da comercialização dos seus resultados. Assim, a cooperação U-E 

pode ocorrer de diversos modos e utilizar diferentes instrumentos. PLONSKI(1999). 

A cooperação universidade-empresa ocorre de diversas maneiras, com diversificadas 

configurações de arranjos institucionais. Ainda que não possam ser destacados como modelos 

de arranjos institucionais consolidados. É importante destacar os mais importantes. 
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2.5.1 Parques tecnológicos 

A necessidade de entender o que é um parque tecnológico faz parte do contexto desse 

estudo, uma vez que o mesmo caminha para construção de um arranjo institucional voltado à 

pesquisa, desenvolvimento e inovação , cuja arquitetura precisa encontrar respaldo no cabedal 

de definições já consagradas. Freeman;Perez (1988) explicam que as principais definições de 

parque tecnológico são  semelhantes em alguns aspectos e distintas em outros: 

[...] são iniciativas planejadas que visam criar condições favoráveis para 

que as tecnologias desenvolvidas nas universidades e institutos de pesquisa e 

desenvolvimento sejam transferidas para o setor de produção, via pesquisadores 

que criam ou participam da criação de empresas com o emprego das tecnologias 

geradas.Os importantes elementos para a caracterização dos parques tecnológicos 

seriam, portanto, o seu caráter planificado e presença de empresas nascentes 

criadas a partir de tecnologias criadas nas instituições de pesquisa e 

desenvolvimento [...] (FREEMAN; PEREZ, 1988). 

 

Cinco condições identificam um parque tecnológico: a existência de um projeto cooperativo 

entre empresas; vinculação objetiva com atividades de pesquisa; existência de uma base física para 

o projeto; a existência de uma proposta de estímulos à criação de novas empresas, possivelmente 

incluindo uma incubadora; a caracterização de uma ação planejada por empresas e governo 

conjuntamente (GUEDES PEREIRA et al., 1987). apud ANPROTEC (2000) 

Parque tecnológico pode ser considerado um caso bastante particular de pólo tecnológico, e 

poderia ser conceituado como um complexo tecnológico industrial, composto por empresas de base 

tecnológica e com caráter formal e concentrado, tendo como marca adicional o fato de ser planejado 

e visar basicamente à criação de empresas novas como veículo de materialização de tecnologias 

desenvolvidas ou aperfeiçoadas nos centros de pesquisa e desenvolvimento a ele vinculado. Na 

verdade, com esse estrito conceito, poucos casos no Brasil podem de fato ser vistos como parque 

tecnológico (GUIMARÃES, 1992). apud ANPROTEC (2000) 

Parques tecnológicos são áreas, geralmente ligadas a algum importante centro de 

ensino ou pesquisa, com infraestrutura necessária para a instalação de empresas produtivas 

baseadas em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Pela limitação da área física, própria 
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dos parques tecnológicos, esse instrumento de inovação tecnológica se adapta melhor às 

necessidades de pequenas empresas que tem na pesquisa e desenvolvimento tecnológico seu 

principal insumo (ANPROTEC, 2000). 

2.5.2 Polos de inovação 

Muitos autores consideram essa denominação apenas uma alternativa para parques 

tecnológicos ou para outras expressões, por exemplo: tecnópolis. Entretanto é importante 

observar a conceituação que alguns especialistas adotam a respeito. Perilo; Nascimento 

(1992) não enfatizam a diferença entre polo e parque tecnológico. Independentemente de uma 

definição precisa, o conceito de polos tecnológicos surgiu nos Estados Unidos e se 

caracterizou principalmente a partir do desenvolvimento tecnológico industrial havido no 

Vale do Silício (Califórnia) e na Estrada 128 (Massachussets), que se transformaram em 

grandes centros industriais voltados para a eletrônica, em especial a informática. 

O surgimento destas concentrações é fortemente influenciado pela existência de 

universidades de alto nível, cujos centros de excelência favorecem a criação de empresas no mesmo 

ramo das especialidades destes centros, em decorrência do fluxo de informações que se forma da 

universidade em direção às empresas. Além disso, a concentração espacial de empresas atuando em 

ramos afins passou a ser vista como extremamente benéfica em função do aparecimento de 

economias externas de escala e de grande troca de experiências resultantes da rotatividade e do 

intercâmbio de informações entre o pessoal dessas empresas. Essa interpretação, por sua vez, gerou 

a crença de que a aglomeração de empresas seja fator positivo para o desenvolvimento industrial em 

ramos de atividades de alta tecnologia. O conceito de pólo tecnológico é uma decorrência direta 

dessas duas interpretações (FINEP, 2014) 

Polo tecnológico ou tecnópolis são grandes áreas com infraestrutura necessária para 

unidades produtivas que realizam atividades de baixa ou em grande escala baseadas em 
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pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Nessas áreas, são oferecidos serviços que facilitam a 

obtenção de recursos tecnológicos e humanos de alto nível, acesso a centros de investigações, 

bibliotecas e serviços de documentação especializada e de contratação de projetos 

tecnológicos (ANPROTEC, 2000). 

2.5.3 Plataforma tecnológica 

O distanciamento entre a universidade e o setor produtivo é um fenômeno que vem 

sendo bastante debatido ao longo das duas últimas décadas. Ao observá-lo no Brasil  

Chiarello (2000) apud CGEE (2010) encontrou as seguintes características: 

- o setor produtor de conhecimento é majoritariamente representado por instituições 

públicas, enquanto que o usuário, que, através do processo de inovação, internaliza 

conhecimentos e gera bens e serviços, é quase sempre privado; 

-um dos problemas mais evidentes que afeta o desempenho dos sistemas locais de 

inovação é o desconhecimento das empresas a respeito da oferta tecnológica das instituições 

de C&T, e o desconhecimento destas sobre a demanda das empresas por tecnologias; 

-Tanto empresas quanto instituições de C&T desconhecem os mecanismos de 

cooperação e financiamento. 

Para enfrentar essa problemática, algumas experiências foram iniciadas no Brasil a 

partir da segunda metade da década de 1990, três delas merecem ser citadas: Missões 

Tecnológicas de Minas Gerais; Metodologia de Diagnóstico dos setores industriais do Rio 

Grande do Sul; Plataformas Tecnológicas. 

As plataformas tecnológicas, por ser uma iniciativa de abrangência nacional, tem 

despertado maior interesse. Tiveram origem sob a governança do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, e foram concebidas para promover a mobilização de setores específicos da 

sociedade brasileira em torno de uma agenda comum de prioridades. Essa iniciativa foi 
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financiada pelo Componente Desenvolvimento Tecnológico (CDT) parte integrante do 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT) do MCT. Criado 

com os seguintes objetivos: promover o desenvolvimento tecnológico das empresas nacionais; 

aumentar os investimentos privados em C&T; estimular a formação de parcerias entre os 

setores acadêmicos e produtivo. 

O PADCT é caracterizado por: priorizar os projetos cooperativos, demandados e 

cofinanciados pelo setor privado; apoiar a criação de espaços para o estabelecimento de 

percepções compartilhadas;  articular  programas de pesquisa de interesse comum às empresas 

e instituições acadêmicas. 

Seu principal mecanismo de operacionalização é atuar por meio de editais públicos, 

oferecendo recursos não reembolsáveis para projetos cofinanciados pelo setor privado, que 

provém mérito segundo critérios técnicos, sociais e econômicos pré-estabelecidos, definidos 

com base em demandas previamente identificadas. 

O conceito de plataforma tecnológica, só foi concebido a partir da terceira edição do 

PADCT, com o êxito alcançado na operacionalização do PADCT I e PADCT II. As 

plataformas visavam criar um ambiente propício ao estabelecimento de diálogo entre as áreas 

da indústria, agricultura, serviços, governo e instituições de pesquisa e desenvolvimento. 

Tendo como resultado esperado dessa aproximação a formulação de projetos cooperativos, 

setoriais ou regionais, ou até mesmo projetos cooperativos para desenvolvimento de produtos 

ou processos de interesse de uma empresa ou grupo de empresas, para os quais o CDT previa 

diferentes mecanismos de financiamento (CHIARELLO, 2000) apud (CGEE, 2000) 

No âmbito do PADCT, as plataformas podem ser propostas por universidades, 

institutos, fundações estaduais, agências federais e outras instituições de P&D, entidades de 

classe ou ainda qualquer grupo de interesse organizado, de cunho tecnológico, comprometido 

com promoção da inovação tecnológica. 
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2.5.4 A cooperação U-E numa perspectiva gerencial 

Nos estudos sobre a cooperação U-E ganha espaço a discussão sobre os aspectos 

relacionados com a gestão desse processo colaborativo. Nessa perspectiva, é importante 

discorrer sobre a natureza dos sujeitos dessa cooperação.  

Numa ponta tem-se a empresa, geralmente pessoa jurídica, podendo se apresentar com 

diversificados modelos de configuração, como por exemplo, uma multinacional de grande porte e 

tecnologia sofisticada na área aeroespacial e uma microempresa que produz aromatizantes de 

ambientes residenciais no mercado local. Nesse contexto o que se chama empresa pode ser também 

uma pessoa física, com alguma boa ideia para colocar em prática ou então uma empresa informal, 

que opera um negócio sem estar registrada na forma de lei (PLONSKI,1999). 

Sob o rótulo de universidade pode ser encontrado, no contexto da cooperação com a 

empresa, um extenso leque de instituições de ensino e/ou pesquisa. Inclui, certamente, qualquer 

instituição de ensino superior intensiva em pós-graduação e pesquisa avançada ou mera provedora 

de ensino de graduação; uma universidade, um centro universitário ou uma faculdade isolada; 

pública, comunitária ou privada e, nesse caso, sem ou com fim lucrativo (PLONSKI, 1999). 

A natureza distinta da instituição universitária será um condicionante fundamental 

para a gama de possibilidades de cooperação com as empresas (CHAIMOVICH,1999) apud 

(PLONSKI,1999).. 

No entanto, torna-se necessário ressaltar que o mesmo termo universidade aplica-se 

também, por vezes, a instituições de pesquisa não pertencentes a uma universidade, a 

fundações de direito privado conveniadas com uma instituição de ensino superior, a empresas 

juniores e, até mesmo, a docentes que se dedicam a prover consultoria individual. 
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Essa multiplicidade de atores distintos que se abriga sob os nomes empresa e 

universidade podem estabelecer interações variadas, tanto no conteúdo transacional como na 

forma e, ainda, na estrutura de interface (PLONSKI, 1999). 

Essa interação pode ser pontual ou constituir um programa de parceria estratégica de 

longo prazo, em que os projetos potenciais específicos vão sendo conjuntamente concebidos, 

à medida que a relação progride. Essa forma é a mais rica em possibilidades e reflete um grau 

elevado de maturidade dos cooperantes. 

Alguns mecanismos institucionais foram desenvolvidos para promover e facilitar a 

cooperação U-E. No Brasil, um dos mais importantes é o Programa de Apoio à Capacitação 

Tecnológica da Indústria (PACTI) criado pelo governo federal, onde estimula-se a criação de 

entidades tecnológicas setoriais, espécie de interlocutor para estimular a demanda empresarial 

de competência universitária e de instituições tecnológicas em geral. 

Nos últimos anos a ênfase da discussão sobre a cooperação U-E tem-se deslocado da 

temática ideológica para o campo da da gestão. É importante destacar que um fator crítico 

para o êxito desta cooperação é a gestão eficaz da interface em seus vários níveis de interação 

- desde o alinhamento de percepções dos cooperantes a respeito de quais são os principais 

objetivos pactuados com a relação e os condicionantes que cada cultura impõe, até a 

administração cotidiana dos projetos e atividades envolvidas na transformação dos objetivos 

estipulados e pactuados em resultados tangíveis. (PLONSKI, 1999). 

Aprofundando o entendimento desse processo, o autor caracteriza e discorre sobre os 

principais desafios gerenciais que deverão ser superados para tornar a cooperação 

Universidade-Empresa não apenas mutuamente benéfica, mas também uma relação 

transformadora. É possível destacar os principais: compartilhar uma visão multidimensional e 

integrada da cooperação U-E, centrada no desenvolvimento de competências humanas; 

perceber com clareza as missões distintas, mas complementares, da empresa e da universidade 
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no processo de inovação; desenvolver respostas inovadoras às diversas necessidades de 

cooperação U-E; capacitar para a gestão eficaz da cooperação U-E. 

Faz-se necessário ressaltar que a literatura internacional disponível geralmente assume como 

premissa que a relação típica é a que se dá diretamente entre universidade U, cientificamente 

sofisticada, e uma empresa E, tecnologicamente de ponta. Os casos apresentados como modelares 

envolvem contratos plurianuais no valor de dezenas de milhões de dólares ou euros, frequentemente 

no delicado campo do desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Os resultados positivos desses 

megaprogramas de cooperação, tanto no campo científico-tecnológico como no campo econômico-

financeiro acabaram gerando um modelo prescritivo de gestão. Em contraposição a essa ideia do 

modelo único, alguns estudos indicam experiências com novas configurações, um dos exemplos é o 

caso dos centros de pesquisa cooperativa. (STAL,1999) apud (PLONSKI, 1999). 

Diversos autores consideram essa experiência dos centros de pesquisa cooperativa 

como uma etapa mais avançada a interação U-E, vivenciada nos países cujos sistemas de 

inovação já se encontram maduros. Como não se trata da realidade no Brasil, torna-se 

necessário referenciar-se em modelos de redes de inovação vivenciados aqui no país. 

Nesse sentido, na próxima seção, aborda-se, em linhas gerais, como estas redes são 

estruturadas, quais os condicionantes para que se organize adequadamente uma rede pró-inovação. 

Para tanto, optou-se em tomar como referência a experiência da REDE PETRO, iniciativa pioneira 

no Brasil, que será utilizada para consubstanciar a construção do PROMEC. 

2.5.5 Estruturação de redes de inovação 

Apesar da crescente percepção de que a inovação ocupa papel central no jogo 

competitivo da economia capitalista, muitos países registram baixas taxas de inovação e o 

processo de inovação ainda não faz parte da estratégia da maioria das empresas. O Brasil 

integra o grupo desses países. 
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004) disponibilizados 

pela Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC-2003) registram que a aquisição 

de máquinas e equipamentos se constitui na principal atividade inovativa. Mostram também 

que ainda são muito limitadas as atividades de P&D nas empresas brasileiras, e que apenas  

um terço dos investimentos destinados a estas atividades são provenientes do setor privado. 

Nesse contexto. Observa-se que cresce a pressão sobre as empresas para fazer do 

conhecimento sua principal fonte de competitividade. É fácil perceber que tanto os líderes dos 

setores  mais maduros como daqueles de baixo conteúdo tecnológico passaram a demonstrar 

preocupação com esse processo. Entretanto, o ambiente competitivo tem exigido dessas 

empresas menores custos e respostas em tempos também menores. 

A exigência de capacidade para desenvolver tecnologias em tempos e custos cada vez 

menores, tem dificultado as empresas a perseguir esses objetivos isoladamente. Desta maneira 

a opção de formar todas as competências necessárias para concorrer nesse ambiente está se 

tornando cada vez mais inviável. Restando poucas alternativas para jogar esse jogo, uma delas 

que tem emergido com bastante intensidade é a prática do trabalho cooperativo em rede. 

Nesse sentido, a cooperação para a inovação assume formas diversificadas de 

configurações, cujos conteúdos vão desde acordos de transferência de tecnologia à desenvolvimento 

conjunto de produtos a serem comercializados em parceria. Essas configurações podem ser 

bilaterais (duas organizações) ou envolver várias organizações ao mesmo tempo. 

A cooperação com várias organizações, muitas vezes, com propósitos e características 

distintas, induz à configuração de arranjos institucionais em forma de redes, onde a 

arquitetura e o modelo de operacionalização de cada uma são fortemente influenciados pelo 

ambiente político, econômico e social da região ou setor onde estará inserida. 

Essas redes , embora possam ganhar diversificados desenhos, tem em comum os nódulos, 

onde cada um é representado por uma organização e seus fluxos representados  pelo conteúdo das 
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atividades conjuntas, perpassando toda cadeia de agregação de valor. Da identificação de 

oportunidades de inovação à comercialização do novo produto ou serviço. Sendo necessário, para 

que isso se processe de forma adequada, o estabelecimento de mecanismos de coordenação entre as 

organizações que compõe a rede.(PELLEGRIN et al, 2007). 

2.5.5.1 Mecanismos de construção e gestão de redes de inovação 

A evolução do conceito de sistema de inovação, já abordado nesse estudo, deu origem 

ao termo rede de inovação, na medida em que os agentes envolvidos nesse processo foram 

percebendo que as redes de inovação envolvem processos de interação entre atores 

heterogêneos produzindo inovações em qualquer nível de agregação. Em princípio, processos 

de interação ocorrem entre atores heterogêneos em sistemas de inovação. Entretanto na 

abordagem dos sistemas de inovação, o foco principal de observação é direcionado para 

capacidade ou para os elementos necessários para que haja a inovação. Por esta ótica, o que se 

prioriza é discutir de forma abrangente o quanto estes elementos afetam o desenvolvimento de 

um país, região ou setor. 

A delimitação do objeto de estudo redes de inovação caracteriza-se por arranjos  

interorganizacionais envolvendo, principalmente empresas inovadoras, complementadas por 

outros atores, como governo, universidades, centros de pesquisa e agentes financeiros.  

Na perspectiva de redes de inovação, a firma ou as relações interfirma constituem o 

locus da inovação. Ao se tornar um mecanismo para difusão da inovação por meio da 

colaboração e interação, as redes de inovação emergem como uma nova forma de organização 

para produção do conhecimento. (KÜPPERS ; PYKA, 2002) apud (PELLEGRIN et al, 2007). 

Elas possuem três elementos chaves: constituem um dispositivo de coordenação que 

possibilita e apoia a aprendizagem interempresarial, permite a exploração de 
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complementaridades, constituem um ambiente organizacional (ou interorganizacional) que 

possibilita a exploração de sinergias pela junção de diferentes competências tecnológicas. 

As redes podem constituir uma resposta para reduzir a incerteza e grau de 

irreversibilidade do processo de inovação, reduzindo os investimentos individuais e os riscos 

da firma no desenvolvimento de um novo campo de conhecimento, aumentando a 

flexibilidade e reversibilidade dos comprometimentos e reduzindo a assimetria de 

informações sobre o mercado. Isso é reforçado por autores que analisam o paradigma da 

organização em rede para inovação nas aglomerações regionais (PORTER, 1990 ; COOKE, 

1996 ; ROTHWELL, 1996) apud (PELLEGRIN et al, 2007). 

De acordo com Pellegrin et al (2007) na constituição de redes de inovação alguns 

aspectos devem ser considerados, sendo os principais: haver no mínimo uma motivação de 

cada integrante; mecanismos para vincular conhecimentos diversos de produtores, 

fornecedores e usuários localizados em diferentes organizações; processo decisório conjunto; 

relacionamento baseado em confiança, não em relações hierárquicas e/ou de mercado; base 

cognitiva comum e generalizada entre os atores; construção de mecanismo de reputação para 

observar e tratar o desrespeito a acordos, sejam eles formais ou informais; 

coordenação.(PELLEGRIN et al, 2007) 

Conforme Lipparini; Sobrero (1997) apud (Pellegrin et al, 2007) são estes os 

principais mecanismos de coordenação de redes de inovação: ajustes diretos mútuos entre as 

partes por meio de decisões conjuntas tomadas em um regime de paridade (sem que a decisão 

de um ator tenha mais peso do que a de outro) nem proteções e certificações contratuais 

explícitas; ajustes e coordenação das atividades da rede apoiados por algum membro externo 

que desempenha papel de mediação e facilitador das relações da rede; delegação de vários 

graus para tarefas de coordenação e controle a uma autoridade central ou central de 

coordenação; a institucionalização de sistemas de regras e tarefas de controle entre as 
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empresas e demais atores, sejam essas regras formais (contratuais) ou informais ( com a 

partilha de normas e rotinas).(LIPPARINI ; SOBRERO, 1997) apud (PELLEGRIN et al, 

2007). 

Pellegrin et al (2007) argumenta que existem pelo menos três fatores presentes na 

formação de redes de inovação: a concentração geográfica das empresas de um mesmo setor 

ou setores complementares, a existência de projetos complexos envolvendo o 

desenvolvimento de produtos com alto conteúdo tecnológico e a indução do Estado com 

objetivo de melhorar ou desenvolver cooperação interempresarial e com outras organizações 

da infraestrutura tecnológica do país. 

Nessa última condição, as empresas e demais atores dos sistemas de inovação são 

induzidos a cooperar e coordenar atividades complementares em um ou mais setores, 

abarcando as diferentes dimensões do processo de inovação. Isso se aplica com bastante 

intensidade nos países e/ou regiões de industrialização tardia, com infraestrutura mais frágil e 

poucos setores e empresas inovadores. 

A indução de uma rede horizontal materializa-se na construção de uma associação ou 

organização  dotada de objetivos e critérios de participação partilhados pelos diferentes atores 

que a integram. Para tanto, é necessário uma organização com estrutura gerencial própria (a 

central de coordenação) induzindo a formação de relações multilaterais em forma de rede para 

atividades de inovação tecnológica (PELLEGRIN et al, 2007). 

2.5.5.2 Rede-Petro: um referencial de rede de inovação 

Uma rede de inovação, em âmbito regional, tomada como referência para subsidiar a 

construção do modelo proposto neste trabalho, é a Rede-Petro-RS. Desta forma denominada 

porque foi criada em 1999 no estado do Rio Grande do Sul, se constituindo de uma iniciativa 

pioneira no Brasil, para reunir os fornecedores de base tecnológica para indústria do petróleo 
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e gás, recebendo inicialmente o título de Rede de Fornecedores de Base Tecnológica para a 

Indústria de Petróleo e Gás derivando daí a sigla Rede-Petro-RS. 

Sua origem foi fortemente influenciada por diversos fatores; sendo os principais: 

existência de demanda na indústria de petróleo; estudos comparativos associados com países 

como Noruega, Inglaterra, Canadá, entre outros (ANP, 1999), onde é possível observar 

sistemas de inovação nacionais e setoriais maduros e um conjunto de firmas competitivas em 

temos de fornecimento para essa cadeia produtiva; a potencialidade de fornecimento para esta 

indústria das firmas instaladas no estado do Rio Grande do Sul, notadamente as dos principais 

setores (metal mecânico, eletroeletrônico e software); existência de ambiente político-

institucional fortemente favorável à constituição de redes de inovação; 

A ideia de estruturar a Rede-Petro-RS, surgiu em 1999, por iniciativa de um grupo de 

oito empresas fornecedoras da Petrobrás, que pretendiam desenvolver novos produtos para 

aquele setor. Por sugestão dessas empresas, a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do 

estado do Rio Grande do Sul criou um fórum estadual de discussão e planejamento de ações 

coletivas pró-inovação. É importante destacar que essas empresas não tinham ainda 

estabelecido nenhuma ação compartilhada, provavelmente pelo fato delas pertencerem a 

diferentes setores produtivos e fornecendo produtos diversos, como cabos de ancoragem, 

serviços de engenharia, válvulas, software de automação, bombas submersas, ferramentas de 

perfuração, componentes metálicos fundidos e forjados, atuadores hidráulicos, controladores 

programáveis, entre outros. 

A motivação comum que estas empresas tinham era a percepção de que estavam 

diante de uma série de oportunidades na indústria de petróleo que poderiam ser alcançadas 

por meio da expansão de suas redes de relações com outras firmas, com laboratórios de P&D 

e com a Petrobrás. 
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Ao se sensibilizar da importância dessa rede, o governo do R.S materializou seu apoio 

instalando e financiando uma central de coordenação da Rede-Petro-RS, por meio de um 

programa da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Essa iniciativa, sensibilizou outros 

atores de outras instância governamentais, universidades, agentes financeiros, Petrobrás e 

novas empresas fornecedoras. 

Pode-se considerar que o governo estadual foi o principal indutor desse processo de 

criação da Rede-Petro-RS. Cujos princípios básicos se apoiam na ideia de promover a 

articulação entre diferentes tipos de atores, sendo as firmas fornecedoras, o governo, as 

universidades, os centros tecnológicos, os agentes financeiros e as organizações de apoio os 

principais. Todos comprometidos em desenvolver de forma eficiente processos de inovação 

que atendam às demandas do mercado e da sociedade, tendo a Petrobrás como a grande 

âncora desse processo de desenvolvimento local. 

Para tanto foram definidos os seguintes objetivos da Rede-Petro-RS: desenvolver 

tecnologia no R.S adequada às necessidades das empresas do setor de petróleo e gás natural; 

aproximar as firmas dos centros de pesquisa locais e das agências de fomento, visando ao 

desenvolvimento ou consolidação de tecnologia de ponta, com alto valor agregado para essas 

empresas; qualificar e equipar os centros de pesquisa do R.S, principalmente por meio do 

desenvolvimento de pesquisas aplicadas; ampliar as possibilidades de mercado para as 

empresas gaúchas, visando o fortalecimento e a diversificação dos negócios. 

Para cumprir com esses objetivos, a Rede Petro-RS, é orientada por um planejamento 

estratégico revisado anualmente e por meio do desenvolvimento sistemático de dois tipos de 

projetos: coletivos e particulares. Sendo os resultados de cada projeto coletivo orientados para 

todos os participantes da rede, como exemplo pode-se destacar os seguintes: 

-prospecção de mercado, seminários, participação em eventos técnicos, entre outros. 



69 

 

 

Os resultados dos projetos particulares têm alcance direto restrito aos seus 

participantes, mas, potencialmente, beneficiam outros participantes da rede. Entre eles é 

possível destacar o desenvolvimento de novo produto ou processo, mudanças organizacionais, 

aparelhamento de laboratórios, projetos de pesquisa, institucionalização da inovação da 

inovação e da colaboração como impulsionadores da competitividade, entre outros. 

A Rede-Petro-RS tem como órgão central de governança a central de coordenação, 

cujo principal objetivo é articular e coordenar as ações de cooperação entre os integrantes da 

Rede. Para tanto, tem como principais macroações: 

-viabilizar o acesso aos recursos compartilhados: informações, estudos de tendências 

tecnológicas, estudos de mercados; conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis nas 

instituições da rede, canais qualificados de relacionamento com fornecedores, com a 

Petrobrás, agentes financeiros, poder público federal e estadual. 

-identificar fornecedores para a cadeia produtiva de novos produtos e/ou substituição 

de importações; 

-coordenar e gerir as informações por meio de mecanismo sistemático de busca de 

informações ou por meio de compartilhamento de informações disponibilizadas pelos 

integrantes da rede; 

Quanto a natureza das informações providas pela Rede-Petro-RS, é possível destacar: 

-informações de mercado, fontes de financiamento e fomento, novos conhecimentos 

tecnológicos, programação de eventos, além de notícias relevantes para o setor. 

A figura do coordenador executivo da Rede-Petro-RS é de fundamental importância 

para dinamizar o seu funcionamento, que é norteado pelos seguintes princípios: 

-confiança entre os integrantes, ética na condução dos projetos e nas disputas por 

negócios concorrentes, imparcialidade nos processos em que se estabelece competição entre 

integrantes da rede, modelo gerencial centrado na confiança e transparência. 
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É importante ressaltar que o elemento central responsável pela consolidação da Rede-

Petro- RS, é a forte representatividade que o Governo do Estado do R.S tem nas instâncias 

superiores da Petrobrás, cuja ação alavanca diversas oportunidades de atuação das empresas 

integrantes da Rede.  

Balestro et al (2004) desenvolveu um estudo sobre os principais resultados da Rede-

Petro-RS. Pode-se destacar os principais: 

-desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos - componentes de ancoragem 

de plataforma, software, equipamentos eletrônicos, sistemas de controle, geradores de energia 

a gás natural, automação de válvulas, unidades de bombeio, haste de bombeio, blends para 

combustível com biodiesel; 

-estudos e projetos de pesquisa envolvendo materiais nano-estruturados, formações 

geológicas; 

-capacitação de pesquisadores; 

-desenvolvimento de rede de laboratórios de serviços; 

-estudos mercadológicos e apoio para participação em feiras tecnológicas 

internacionais, missões internacionais para prospecção de mercado e visitas técnicas. 

A Rede-Petro-RS em 1999 começou com 36 empresas, 4 agentes de financiamento, 10 

laboratórios de pesquisa e algumas organizações de apoio institucional à Petrobrás. 

Já em 2005 contava com 189 empresas, 90 laboratórios de pesquisa e realizou nesse 

período aproximadamente 40 projetos para a Petrobrás. 

É importante ressaltar que a Rede-Petro RS inspirou e orientou a criação da Rede-

Petro- BC, instalada na Bacia de Campos, em 2003. 

Ainda em 2003, o governo federal inspirado na Rede-Petro-RS, criou o programa 

Rede Brasil de Tecnologia (RBT) , com a missão de auxiliar a construção de um ambiente 
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favorável a pesquisa aplicada, desenvolvimento e capacitação tecnológica para os setores 

produtivos locais. Um dos setores priorizados peal RBT é o de petróleo e gás. 

A RBT, inspirada na Rede-Petro, deu origem a criação de redes de inovação em 

diversos Estados, sendo que no Espírito Santo, foco deste trabalho, foi criado um modelo de 

trabalho em rede em 2004 denominada RECATEC (Rede Capixaba de Tecnologia), que por 

motivos não abordados nesse estudo, ainda não foi possível sua concretização.  

Faz-se necessário ponderar que conhecendo com profundidade o funcionamento da 

Rede-Petro, o que foi possível pelo material aqui apresentado. Tomando como referencial os  

fatores críticos de sucesso e os elementos fundamentais que foram considerados nessa  

experiência. É válido afirmar que boa parte do entendimento necessário para criar o modelo 

do PROMEC, foi feito. Está faltando a outra parte que deve se constituir de informações, 

fatos e dados que conduzam ao conhecimento da realidade do setor metal mecânico capixaba. 

Descobrir qual seu grau de maturidade em P&D&I, em quais bases se desenvolveu, quais suas 

potencialidades seus desafios, entre outros. 

Sendo assim, para facilitar esse entendimento, julgou-se necessário dedicar um 

capítulo exclusivo para este fim, discorrendo sobre o setor metal mecânico capixaba, para a 

partir dele, avançar na análise dos elementos indispensáveis para criação do modelo do 

PROMEC. Desta maneira, no próximo capítulo será apresentado um panorama geral do setor 

metal mecânico capixaba. 
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3 O SETOR METAL MECÂNICO NO ESPÍRITO SANTO. 

A indústria metal-mecânica incorpora todos os segmentos responsáveis pela 

transformação de metais, incluindo desde a produção de bens e serviços intermediários – 

como as fundições, forjaria, oficinas de corte, soldagem, estamparia – até a produção de bens 

finais – como máquinas, equipamentos, veículos e materiais de transporte.  

No Espírito Santo, sua implantação , coincide com o começo da industrialização do 

Estado,  no início do século XX. As primeiras indústrias foram instaladas no município de 

Cachoeiro do Itapemirim. Na década de 40 foi instalada no município de Cariacica a 

Companhia Ferro e Aço de Vitória. Até então a economia capixaba se apoiava 

predominantemente na exploração da monocultura do café.  

Para enfrentar a grande crise do café, a partir da década de 50 foi articulado e 

deflagrado um processo de desenvolvimento no E.S envolvendo os setores metalúrgicos, 

siderúrgico e metal mecânico chegando aos grandes projetos e originando no que é hoje, um 

dos setores mais fortes e mais importantes da economia do Estado. No estado do Espírito 

Santo o arranjo produtivo do setor metal mecânico envolve diferentes segmentos da economia 

local, entre eles: 

a) Mineração, constituído, entre outros, pela CVRD e Samarco, que são as  maiores 

exportadoras de minério de ferro e pelotas do Mundo. O complexo de mineração é composto 

por usinas de pelotização, ferrovias e portos. 

b) Metalurgia com diferentes empresas de transformação de metal a frio, produzindo 

componentes seriados e, em especial, equipamentos e componentes sob encomenda para 

atender aos investimentos e a reposição de peças das instalações das grandes empresas 

implantadas no estado. 
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c) Siderurgia constituída pela ArcelorMittal (Serra e Cariacica), além das usinas 

produtoras de gusa, o estado é o 3º maior produtor de aço do Brasil. Suas usinas são 

reconhecidas internacionalmente pelos excelentes indicadores alcançados, especialmente em 

qualidade, produtividade, segurança e meio ambiente. 

d) Serviços formados por empresas que atendem aos grandes projetos na realização de 

trabalhos de montagem, manutenção eletromecânica e de automação industrial. Essas 

empresas tem se destacado pelo esforço dos empresários em qualificar os profissionais e 

certificar os processos. 

e) Fabricantes de Máquinas constituídos por empresas que evoluíram baseadas na 

necessidade de fabricação de máquinas para atender o setor de mármore e granito, sediado no 

município de Cachoeiro de Itapemirim. Essas empresas produzem diferentes tipos de 

equipamentos e peças que atendem diversos setores da economia.  

Uma síntese da cadeia de valor do setor metal mecânico está representada na Figura 2 

e em termos de porte de empresas o setor está representado na Figura 3, respectivamente. 

 

Figura 2 – A cadeia produtiva do setor metal-mecânico 

Fonte: SINDIFER/CDMEC – 2009. 
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Figura 3 - Porte das empresas do setor Metal mecânico do Espírito Santo 

Fonte: RAIS, 2008. 

3.1 O desenvolvimento do setor metal mecânico no E.S. 

O desenvolvimento da indústria metal mecânica no Espírito Santo está fortemente atrelado à 

história econômica do Estado, embora com um certo atraso em relação ao crescimento do setor de 

transformação, a principal base de demanda dos seus produtos e serviços. 

Somente no Censo Industrial do estado do Espírito Santo de 1980 (IBGE) que o 

gênero Mecânico apareceu entre os dez principais na formação do Valor Bruto da Produção 

(VBP) da indústria de transformação, e, mesmo assim, com uma participação de apenas 

3,62% (ROCHA; MORANDI, 1991, p. 119) apud  (VILLASCHI FILHO, 2000). 

Na segunda metade da década de 70, o setor passou a ter sua “dinâmica relacionada a 

uma nova estrutura industrial que se formou no Estado. Esta estrutura industrial conformou-se 

com a instalação de grandes empresas industriais, principalmente do setor siderúrgico" 

(VILLASCHI FILHO; LIMA, 2000, p.17). 

Este novo cenário fez surgir novas especializações no segmento metal-mecânico, que 

“passou a produzir algumas peças e acessórios para as grandes empresas, assim como levou 

ao desenvolvimento de empresas especializadas em serviços de manutenção em máquinas e 

equipamentos” (VILLASCHI FILHO; LIMA, 2000, p.18). 
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Até o final da década de 80, não se verificava um salto de qualidade que capacitasse o 

setor a atingir uma fatia maior do mercado de fornecimento das grandes empresas localmente 

instaladas.  A avaliação que se pode fazer com respeito ao setor metal mecânico capixaba, até 

esse período, é que, embora o cenário tenha sido marcado por novas possibilidades 

industriais, o seu parque industrial não estava qualificado para atender a demanda surgida, que 

era suprida, em grande parte, por empresas paulistas e mineiras. 

Pesquisa realizada no final da década de 80 constatou que o segmento metal mecânico 

capixaba padecia da falta de planejamento da sua produção, acentuada informalidade da 

estrutura organizacional, não acompanhamento dos preços das matérias-primas, dificuldade 

na tomada de decisões, etc. (BANDES et al., 1990) apud (VILLASCHI FILHO, 2000). 

Visando modernizar o setor, em 1988, criou-se o Centro Capixaba de 

Desenvolvimento Metal Mecânico (CDMEC). Esse centro reúne empresas siderúrgicas, 

fabricantes de bens de capital e estruturas metálicas, empresas de montagem eletromecânicas, 

de pintura industrial, de engenharia e distribuidores de aço. 

Desde o início da década de noventa, o arranjo metal mecânico no Espírito Santo vem 

assumindo contornos mais bem definidos e promovendo ações organizadas entre as empresas, 

em torno de objetivos comuns como o de ampliar o mercado local para as empresas 

capixabas, melhorar a qualidade dos produtos e serviços ofertados, realizarem investimentos 

com vistas à atualização tecnológica e promover esforços conjuntos para a qualificação da 

mão de obra. Dessa maneira, foi se conformando uma nova fase de grandes transformações 

em direção a uma consolidação do arranjo. 

Afora a produção seriada, uma característica do arranjo é a estreita e necessária 

ligação entre os fornecedores e seus clientes, bem como a conjugação, numa mesma empresa, 

da fabricação dos produtos e da prestação de serviços correlatos.  
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Insere-se nesse contexto a recente expansão do setor de Petróleo e Gás Natural, a partir de 

1998, com diversas novas descobertas no sul do estado. Atualmente, a Petrobras, maior exploradora 

no estado, transferiu sua sede administrativa para a capital de Vitória e está expandindo 

intensamente suas atividades no território capixaba, um dos mais promissores do país com a 

exploração de reservas volumosas de petróleo e gás e com a descoberta do pré sal. Atualmente o 

Espírito Santo já alcançou a posição de ser  o segundo maior produtor nacional de petróleo e gás. 

As ações implementadas pelo CDMEC e seus parceiros junto às empresas associadas, 

assim como os estudos voltados para a capacitação dos fornecedores locais com vistas à 

participação em projetos de expansão das grandes empresas, permitiram ao segmento metal 

mecânico ampliar sua fatia no fornecimento às grandes empresas, adquirindo assim maior 

capacitação industrial, colaborando para o aumento da competência tecnológica das empresas. 

Especialmente no caso do segmento siderúrgico, observaram-se interações dessas empresas 

com distintos agentes (VILLASCHI; DEUS, 1998). 

Vale destacar uma iniciativa enquanto alavanca para o crescimento e desenvolvimento 

do setor, o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF), iniciado em 1995 com  o 

objetivo de alinhar esforços para inserir as empresas locais da indústria de base (metal 

mecânico, construção civil e engenharia de projetos) nos fornecimentos aos grandes 

compradores instalados no E.S com competitividade. 

Fundamentalmente, observa-se um aumento da demanda das grandes empresas em 

função do processo de reestruturação produtiva do setor. Um impacto importante desse novo 

contexto foi o aumento de mão de obra especializada, que passou a estar disponível no 

mercado local.  

Neste sentido, a segunda metade da década de 90 é marcada pelo aumento da 

participação do fornecimento local nos projetos das grandes empresas (mesmo que não 

diretamente no fornecimento dos principais equipamentos, mas mais intensivamente nas 
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atividades de construção civil e nos mais variados serviços de implantação industrial), que em 

parte é explicado pela retomada dos investimentos das grandes empresas no Estado.  

Além disso, o processo de reestruturação produtiva interna das grandes empresas, 

como reflexo da privatização de algumas delas, visava estratégias redutoras de custo, com 

significativa ampliação da terceirização de serviços. 

Esse estreitamento entre os elos da cadeia foi possível graças à organização das 

empresas do setor metal mecânico e à formação de associações e instituições, resultando em 

uma nova coordenação nesse mercado.  

Por outro lado, o contato mais estreito com as grandes empresas clientes resultou em 

maiores exigências de qualidade, de qualificação profissional e gerencial, e de cuidados com 

as legislações trabalhistas e ambientais. Nesse sentido, as empresas do setor se tornaram mais 

competitivas e aptas a conquistar maiores fatias de mercado com enfrentamento efetivo com 

as empresas concorrentes de outros estados brasileiros, e mesmo estrangeiras. Assim, 

enquanto no início da década de 90 a participação das empresas fornecedoras locais nos 

contratos das grandes empresas representava menos de 1%, em 1997 esse percentual 

aumentou para 8,5% nos investimentos totais (BANDES et al, 1998; 1997) apud 

(VILLASCHI FILHO, 2000).  

Em 2002, tal participação já chegou a 35% na construção da Fábrica C da Aracruz 

Celulose. A meta apresentada pelo presidente da Samarco Mineração foi de superar essa 

marca na construção da 3ª Usina de Pelotização, iniciada em 2006, o que de fato ocorreu.   

Isso mostrou uma evolução importante num espaço de tempo relativamente curto, 

evidenciando que esforços importantes foram feitos para se chegar à situação que o setor apresenta 

atualmente. Pode-se concluir que o rápido crescimento até aqui apresentado é apenas a primeira 

etapa, já cumprida, de um processo de consolidação e amadurecimento do setor, que precisa 
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continuar e até se aprofundar nos anos a seguir, para as empresas do setor metal-mecânico capixaba 

poder apresentar uma posição sustentável no mercado local, e até mesmo no nacional.  

Dentre as iniciativas para dinamizar o setor, destaca-se também  o importante trabalho 

realizado pelo PRODFOR – Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de 

Fornecedores. Realizado  por doze grandes empresas e instituições locais e Coordenado pelo 

IEL - Instituto Euvaldo Lodi, da FINDES. 

O PRODFOR é uma iniciativa das grandes empresas. Originalmente surgiu a partir do 

programa de certificação interno “Certificado de Fornecedor Preferencial” da Aracruz 

Celulose, que por sua vez motivou a criação do Programa de Potencialização do 

Fornecimento Local, juntamente com a CST, CVRD e Samarco. Iniciado em 1998, certificou 

22 fornecedores, sendo que 11 são empresas metal mecânico associadas ao CDMEC. Em 

1999, certificou 21, 7 destas associadas ao CDMEC.  

Até 2006 mais de 290 empresas foram certificadas com o PRODFOR (embora esse 

número inclua empresas de vários setores além do metal mecânico). Um dos efeitos 

estimuladores desse processo de qualificação é a adoção por parte da ONIP – Organização 

Nacional da Indústria do Petróleo – do cadastro das empresas do PRODFOR para o seu 

cadastro nacional, e como referência de certificação de fornecedor. 

O setor metal mecânico é de grande importância para o crescimento do Estado. 

Desenvolveu-se a partir dos chamados grandes projetos e tem sido referência nacional. Os 

investimentos na ampliação e melhorias em plantas industriais que totalizam 100 bilhões de 

reais nos próximos 5 anos, deverão permitir que as empresas locais do setor metal mecânico 

recebam mais encomendas. 

Anualmente o SINDFER e o CDMEC realizam um encontro semanal do setor denominado 

MECSHOW, que teve sua edição 2014 realizada de 22 a 25/07/2014. Em um dos painéis da 

MECSHOW, o secretário de Desenvolvimento do Governo Estadual do E.S,  finalizou com uma 
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apresentação sobre os investimentos previstos nos próximos cinco anos no Espírito Santo, que 

totalizam R$ 120 bilhões em 180 projetos em diversas áreas de interface, direta ou indireta, com o 

setor metal mecânico, como metalurgia, portuária, siderurgia, energia e outros. 

A Figura 4 apresenta uma síntese dos projetos em implantação. 

Figura 4 – Projetos em Implantação 

Fonte SEDES(2010) 

3.2 delimitação territorial do arranjo produtivo 

As empresas deste arranjo estão localizadas na região da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, 

Cariacica e Serra) e algumas empresas do setor metal mecânico estão na região norte 

(Aracruz, São Mateus e Linhares),  na região  sul  (Cachoeiro de Itapemirim e de Guarapari), 

em um raio inferior a 120 km de Vitória, conforme Figura 5. 
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Figura 5 - Divisão regional do E.S (localização do setor metal mecânico) 

Fonte: IPES-ES(1995) 

 

3.3 A aproximação dos agentes do setor metal mecânico no E.S. 

O fato mais marcante na década de noventa foi à aproximação das empresas do setor metal 

mecânico com as grandes empresas exportadoras do E.S, fruto de um processo de reestruturação 

produtiva interna, como reflexo da privatização de algumas dessas empresas, visando às estratégias 

redutoras de custo e com significativa ampliação da terceirização de serviço. 

 Este estreitamento entre os elos da cadeia foi possível graças à organização entre as 

empresas metal mecânica e a formação de associações e instituições, resultando em uma nova 

coordenação nesse mercado. Por outro lado, o contato mais estreito com as grandes empresas 

clientes resulta em maiores exigências de qualidade, de qualificação profissional e gerencial e 

de cuidados com as legislações trabalhistas e ambientais.  
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Nesse sentido, as empresas se tornaram mais competitivas e aptas a conquistar maiores 

fatias de mercado com enfrentamento efetivo com as empresas concorrentes de outros  

estados brasileiros e mesmos as estrangeiras. Várias instituições têm atuado, ao longo dos 

anos, junto ao setor metal mecânico. É o caso das seguintes: 

- CDMEC: Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal-mecânico; 

- IEL: Instituto Euvaldo Lodi, da FINDES - Federação das Indústrias do Espírito 

Santo; 

- SEBRAE/ES: Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Estado do 

Espírito Santo; 

- BANDES: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A; 

- CEFET/ES: Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo; 

- UFES: Universidade Federal do Espírito Santo, em vários de seus departamentos e 

institutos; 

- SENAI/ES: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; 

- SINDIFER:  Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado 

do Espírito Santo; 

- SINDICOPES: Sindicato da Construção Civil Pesada do Espírito Santo; 

- SINDICON: Sindicato da Indústria de Construção Civil do Espírito Santo; 

- SINAENCO: Sindicato das Empresas de Engenharia e Consultoria; 

- MAQROCHAS: Associação dos Fabricantes de Máquinas e Equipamentos para o 

Setor de Rochas Ornamentais 

As principais ações desenvolvidas pelas instituições são: 

- Cooperação técnica na formulação de projetos e programas de qualificação de 

fornecedores; 
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- Articulação entre as empresas, das empresas com as empresas âncoras e das 

empresas com as instituições públicas (destaque aqui para o CDMEC); 

- Financiamento (destaque para o BANDES); 

- Treinamento e capacitação de mão de obra e de pequenos empresários (destaque para 

SEBRAE, CEFET e SENAI). 

Destaca-se o trabalho realizado pelo:  

- PROMINP – Programa de Mobilização da Indústria de Petróleo e Gás, Projeto da 

Cadeia produtiva de Petróleo, Gás e Energia; 

- PDF – Programa de Desenvolvimento de Fornecedores;  

- PRODFOR – Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, certificando empresas 

nos aspectos de qualidade, produtividade e meio-ambiente; 

- CDMEC: Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal mecânico desenvolvendo 

atividades importantes para o setor que visam promover o fortalecimento das capacidades das 

empresas metal mecânicas locais e, assim, aumentar a capacidade de fornecimento destas aos 

seus maiores clientes, a saber: capacitação de recursos humanos; gestão de obras; difusor de 

informações; planejamento estratégico; esforço na articulação do setor produtivo local, com 

vários atores: Ufes, grandes empresas e Governo; transferência de tecnologia para o setor, por 

meio de parcerias desenvolvidas com outros países detentores de tais tecnologias; trabalhos 

relativos à padronização de normas para peças de fabricação em série; articulação comercial e 

participação e apoio a feiras e eventos do setor metal mecânico 

Dentro desse esforço foram realizadas diversas parcerias entre empresas locais e 

dessas empresas com detentores de tecnologia, destacando: 

- METALMEC (Consórcio Metal-mecânico) funciona desde 1997. É composto por  

PMEs locais com o intuito de usar suas respectivas capacitações (a grande maioria deles 
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adquiridos em trabalhos prévios com as empresas âncora) para participarem em projetos de 

turn key como o quinto silo de grãos da CVRD e o mixer da KOBRASCO; 

- IMETAME/FORTES/ESTEL (Consórcio Aliança), combinando suas especializações e 

capacidades industriais essas três empresas têm sido capazes de ter uma participação ativa na 

construção do Biodigestor da Linha C da Aracruz Celulose S.A., o que trouxe também a perspectiva 

de novas demandas. A Estel responde pela manutenção do maquinário elétrico industrial, montagem 

e start-up de instalações elétricas e instrumentação industrial. A Fortes Engenharia participa com a 

parte de em engenharia civil e a Imetame pela produção de estruturas metálicas e outras peças das 

unidades produtivas e pela manutenção de equipamentos mecânicos. 

Paralelamente foram realizadas diversas viagens ao exterior para conhecer novas 

tecnologias, entre elas: participação na feira de Petróleo e Gás na Escócia e Estados Unidos; 

viagens à Finlândia e Suécia para conhecer e negociar tecnologias e parcerias sobre papel e 

celulose; viagens à Inglaterra, Áustria, Alemanha e Itália para conhecer e negociar tecnologias 

sobre siderurgias e mineração.   

Diversos estudos e pesquisas têm sido realizados com o apoio do BANDES, SEBRAE 

e Movimento Espírito Santos em Ação visando identificar gargalos e deficiências do setor. As 

principais ações e atividades de capacitação têm sido realizadas em parceria com a UFES, 

SENAI, CEFET-ES que têm disponibilizado cursos para atender as demandas do setor. 

É recorrente a discussão sobre a necessidade do setor encontrar um plano B para fugir 

da dependência que tem das grande plantas industriais instaladas no E.S. 

3.4 O processo decisório no setor metal mecânico do E.S 

As instâncias decisórias são essencialmente entidades de classe e sindicatos, formadas por 

empresas do setor metal mecânico e industrial, concentradas na região metropolitana da Grande 

Vitória. Destacam-se a atuação do CDMEC e do SINDIFER com atuação focada na formação e 
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qualificação dos profissionais e na viabilização de oportunidades de negócios para os seus 

associados. Além dessas entidades, deve-se destacar a atuação do PDF que articula entidades 

representativas da indústria de base capixaba de forma objetiva e com resultados significativos. Na 

fase atual, o programa atua nos municípios da Grande Vitória, além de Aracruz e Linhares no norte 

do estado e Anchieta, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim na região sul. 

Entretanto, essas ações não possuem a abrangência necessária para promover um 

desenvolvimento mais igual no interior do estado, promovendo distribuição de renda. Existe 

uma carência por uma coordenação permanente de todas as entidades;  uma rede de líderes do 

setor que pense e articule constantemente ações de desenvolvimento do setor como 

tecnologia, agregação de valor e inovação. Podem-se identificar quatro grandes grupos de 

participantes no arranjo produtivo metal mecânico: 

- Empresas do segmento produtivo metal mecânico - empresas metal mecânicas de 

pequeno e médio porte, com produção seriada ou sob encomenda, cuja especialização atende 

à demanda de empresas clientes, grandes e pequenas; 

- Empresas âncoras - empresas clientes de grande porte dos ramos siderúrgico, de 

mineração, celulose/papel e do ramo de petróleo/gás, que se constituem em âncoras, e que 

atuam como verdadeiras parceiras nesse arranjo; e outras empresas de ramos industriais, com 

destaque para o de mármore e granito; 

- Empresas prestadoras de serviço que trabalham realizando atividade de montagem e 

manutenção industrial incluindo paradas de usinas com substituição de peças de reposição;  

- Instituições - as macro instituições, com atuação no âmbito estadual, e as micro 

instituições especificamente criadas para o fomento e o desenvolvimento do arranjo, incluindo 

instituições de classe, pesquisa e ensino, de desenvolvimento tecnológico, de capacitação de 

mão de obra, dentre outras. 
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As grandes empresas que compõem o arranjo metal mecânico, Aracruz Celulose S.A., 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), Samarco 

Mineração S.A. e PETROBRAS são clientes âncoras do arranjo produtivo.  As decisões do 

PDF são sempre tomadas de forma coletiva em reuniões periódicas baseadas no programa de 

trabalho. Entretanto ainda não fazem parte do escopo dessas reuniões os projetos voltados à 

PDI. Destaca-se o apoio dado pelo governo do estado através da SEDETUR, Movimento 

Espírito Santo em Ação, SEBRAE, BANDES e FINDES. 

Faz-se necessário ressaltar que apesar da inegável evolução experimentada pelo setor 

metal mecânico capixaba, notadamente nas duas últimas décadas. Esta estabelecido o 

consenso entre os especialistas e lideranças do setor, de que a P&D ainda não faz parte da 

estratégia central das empresas do setor. Isso é fácil constatar observando os indicadores 

clássicos desta área.  

Portanto a introdução da pesquisa tecnológica na rotina das empresas, atualmente se 

constitui no maior desafio do setor. Isso será melhor explorado no decorrer do próximo 

capítulo, discorrendo sobre a ambiência de inovação do setor metal mecânico capixaba. Desta 

maneira, sedimentando base para dar sustentação à criação do PROMEC. 
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4 O SETOR METAL MECÂNICO CAPIXABA E A CONJUNTURA DE 

INOVAÇÃO-SUBSÍDIOS PARA CRIAÇÃO DO PROMEC. 

4.1 Uma análise na ambiência de inovação das  empresas do setor metal mecânico 

capixaba. 

O contexto atual, caracterizado pelos grandes investimentos no estado, fortemente 

associados ao crescimento da cadeia produtiva de petróleo e gás, traz ao setor metal mecânico 

o desafio de desenvolver um caminho alternativo ao de prestador de serviços de manutenção e 

montagem para as grandes plantas locais. É válido afirmar que é prioridade estratégica sua 

capacitação tecnológica para trabalhar com produção de produtos seriados de classe mundial, 

visando competir com fornecedores internacionais. 

Para tanto é necessário fortalecer o fraco elo de ligação das suas empresas com as 

instituições de ciência e tecnologia instaladas e em instalação no Estado. Essa iniciativa é de 

fundamental importância para que os benefícios desta relação sejam apropriados localmente. 

A tentativa de imprimir uma nova dinâmica no desenvolvimento tecnológico do setor 

metal mecânico, tem sido objeto de preocupação  desde o final da década de 80 com a criação 

do CDMEC (Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico). Essa reação se 

intensificou mais ainda em 2003 quando foi criado o fórum estadual do PROMINP (Programa 

de Mobilização da Indústria do Petróleo e Gás), tendo as lideranças do setor como os 

principias protagonistas desta iniciativa.  

Um dos projetos mais importantes criados naquele fórum, foi o NITIC (Núcleo de 

Inovação Tecnológica da Indústria Capixaba) apresentado em 2008 à ANP (Agência Nacional 

do Petróleo), tendo a FINDES como proponente, que buscava apoio da ANP para implantação  

de uma central de laboratórios de calibração e ensaios voltados  aos serviços demandados pela 
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Petrobrás. A inviabilidade jurídica de repasse dos recursos da ANP para FINDES impediu a 

concretização desse projeto. 

Outra iniciativa importante sob a coordenação de lideranças empresariais, tendo o 

SINDIFER e o CDMEC como gestores, foi o projeto elaborado em 2012 para instalação do 

CENTRO DE INOVAÇÃO DO SETOR METAL MECÂNICO. 

Este projeto visava, principalmente, suprir as carências tecnológicas do estado, intensificar a 

formação de mão de obra especializada e alavancar recursos financeiros para pesquisa e 

desenvolvimento. A sua concretização se tornou inviável por insuficiência de recursos e 

provavelmente pela dificuldade das lideranças em atrair parceiros para sua implementação. 

Esses projetos, visavam preencher as atuais lacunas existentes no sistema de ciência, 

tecnologia e inovação do Espírito Santo, cuja musculatura é insuficiente para sustentar a revolução 

tecnológica que o setor metal mecânico precisa experimentar para se tornar um potente fornecedor 

de peças seriadas, principalmente para as empresas da cadeia produtiva do petróleo e gás. Um 

exemplo muito recente é a industria naval com o estaleiro JURONG, cujas demandas por projetos 

de P&D estão sendo supridas por centros de pesquisas de Estados vizinhos. 

Ao se observar o sistema de ensino para formação de profissionais de ponta nas áreas 

tecnológicas, verifica-se que a UFES é a única universidade pública instalada no estado do 

Espírito Santo. Ao contrário da maioria dos estados da federação, no Espírito Santo ainda não 

tem uma Universidade Pública Estadual. 

Além desse fato, são  excassos os programas ofertados pela UFES para forrmar 

pesquisadores nas áreas tecnológicas. Atualmente a instituição disponibiliza apenas um 

programa de doutorado de Engenharia Elétrica e três programas de mestrado de Engenharia 

Civil, Elétrica e Mecânica. O IFES, tem apenas um programa de pós graduação stricto sensu 

na área tecnológica de interface com o setor metal mecânico. O mestrado em Engenharia 
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Metalúrgia e de Materiais. Não existe nenhuma oferta das instituições da rede privada de 

programas stricto sensu na  área tecnológica das engenharias.   

Esse quadro demonstra a fragilidade tecnológica da ambiência de inovação  onde está 

inserido o setor metal mecânico. Provavelmente isso decorre da opção estratégica definida até 

então em funcionar a reboque das grandes plantas locais como provedores de serviços de 

fabricação e montagem de projetos que em sua maioria não são concebidos em solo capixaba. 

Essa estratégia pode não se sustentar longo prazo, principalmente em relação à cadeia global 

de petróleo e gás onde a concorrência se dá além das fronteiras regionais e nacionais. 

Ficar com o trabalho operacional de fabricar e montar sem participar da fase de 

criação pode parecer um negócio vantajoso à primeira vista, mas quando analisado numa 

perspectiva de longo prazo é uma aposta de alto risco e de curta visão do futuro. Além do 

mais, as grandes plantas que demandam produtos e serviços do setor mecânico são 

exportadoras de commodities. Até quando esses produtos e serviços serão demandados? 

Para introduzir a P&D no DNA das empresas, é necessário expandir 

significativamente a estrutura tecnológica estadual. Atualmente, com excessão do CEMPES 

da Petrobrás que funciona dentro da UFES, não há nenhum outro centro de pesquisa instalado 

no E.S visando o desenvolvimento do setor metal mecânico.  

O histórico que demonstra a vocação de pesquisa tecnológica no E.S evidencia 

claramente que esse esforço se deu única e exclusivamente no setor agropecuário. 

No INPI só consta apenas um registro de patente de empresa capixaba desse setor. Os 

resultados dos ultimos editais da FAPES, consta apenas um projeto do setor voltado para 

desenvolver um novo produto. Além disso, uma análise superficial nos vestibulares da UFES, 

mostra claramente a rejeição dos jovens pelos cursos das áreas tecnológicas. Programas que 

até a década de 80 despertavam o interesse dos jovens estão perdendo espaço para Direito, 

Medicina e Odontologia.   
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Diante desse contexto em que está submerso o setor metal mecânico, não há outra 

alternativa a não ser a construção de uma nova história pelos próprios agentes envolvidos 

nesse dilema. A organização do PROMEC é uma  proposta consistente para iniciar uma 

reversão desse quadro atualmente instalado no setor metal mecânico capixaba. 

4.2 Projetos institucionais em pauta: novas perspectivas para o setor metal mecânico 

capixaba 

4.2.1 O CDMEC e a instalação do centro de inovação 

O Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico (CDMEC) é uma associação 

civil sem fins lucrativos, criada em novembro de 1988. Podendo abrigar em seu quadro de 

associados pessoas físicas, jurídicas, públicas e privadas. O inicio do seu funcionamento foi 

viabilizado mediante um convênio de cooperação técnica e financeira estabelecido entre o 

BANDES, CVRD, ArcelorMittal Tubarão e Fíbria.  

Atualmente o CDMEC conta com 85 empresas associadas, sediadas no Espírito Santo. No 

início de suas atividades o CDMEC voltava-se para a capacitação e incentivo à formação de 

consórcios de empresas para atuar na busca de oportunidades oferecidas pelos grandes fornecedores. 

Sua atuação se dava nas fases de proposta e de negociação de grandes investimentos; promovendo 

visitas e reuniões nas empresas detentoras de tecnologia, no Brasil e no exterior; visando a melhoria 

da mão de obra operacional e da qualidade técnica e gerencial.  

Trabalhou também na concepção e implementação de um plano de ação visando aumentar o 

uso do aço na construção civil do Espírito Santo. Hoje, o CDMEC segue atuando como articulador 

entre seus associados e as grandes empresas, instituições de apoio e de classe, universidades e 

demais centros de produção técnica e científica. Além disso possui parceria com o Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores do Espírito Santo (PDF). O que possibilitou que o setor metal 
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mecânico saísse de 1% para 50% de participação no fornecimento para o mercado capixaba, entre 

fabricação de bens e prestação de serviços de manutenção e montagens. 

É importante evidenciar que esse avanço se verificou, mesmo o setor não tendo ainda 

a P&D como atividade de suporte ao desenvolvimento dos negócios. 

O CDMEC foi criado com os seguintes objetivos: capacitar recursos humanos; 

desenvolver a qualidade técnica e gerencial dos associados; incentivar a certificação de 

fornecedores locais; incentivar a formação de consórcios entre associados; promover parcerias 

e fusões de empresas; promover intercâmbio e aproximação de empresas capixabas com 

grandes empresas detentoras de tecnologia e de engenharia do país e exterior. 

Visando ampliar o fornecimento local, diversas ações já foram desenvolvidas pelo 

CDMEC, sendo as principais: captação e disponibilização de informações através de 

diagnóstico da necessidade de aquisições das grandes empresas; criação de ambiente 

institucional e legal, através de reuniões com empresários, instituições de apoio e órgãos do 

governo; promoção de workshops com grandes empresas sobre os investimentos previstos; 

publicação de catálogos sobre a indústria de base do ES; treinamento de gestores e técnicos; 

capacitação gerencial de empreendedores. 

É importante destacar a criação do Centro de P&D&I idealizado pelo CDMEC. A 

necessidade de promover ações que contribuísse para o desenvolvimento tecnológico do setor 

metal mecânico despertou interesse nos dirigentes do CDMEC, e em 2010, apoiado por uma 

empresa de consultoria particular, elaborou um projeto para instalação do centro de inovação 

da indústria metal mecânica. O projeto tinha como objetivo principal introduzir o processo de 

PDI nas empresas do setor metal-mecânico. 

Além desse objetivo, também pretendia suprir as carências tecnológicas do Estado, 

intensificando a formação de mão de obra de alto nível, alavancando recursos financeiros para 

projetos de P&D e articulando a formação de redes e consórcios entre empresas e 
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universidades para esforços de inovação.  Essa iniciativa foi sem dúvida a primeira 

manifestação formal dos empresários sobre a necessidade de se aproximar da universidade 

visando a inovação. Desta forma trazendo uma nova visão de futuro. 

Para identificar os obstáculos para o setor metal mecânico fortalecer a ambiência de 

P&D, o SEBRAE realizou uma pesquisa junto às empresas durante a realização do 

MECSHOW de 2011, cujo resultado apontou os seguintes gargalos: 

-necessidade de programas de formação de pesquisadores; 

- necessidade de grandes investimentos para P&D; 

- indisponibilidade de informações sobre P&D inclusive sobre as fontes de 

financiamento;  

- dificuldades em incorporar as atividades de P&D por insuficiência de recursos para 

absorver os elevados custos. 

-base laboratorial insuficiente para prestar serviços de suporte às pesquisas; 

O ponto que chamou mais atenção dessa abordagem foi a explicitação da necessidade 

do trabalho integrado, compartilhando recursos. 

 Indicando claramente uma atmosfera favorável à criação de redes de cooperação, 

como está sendo proposto com a criação do PROMEC. De acordo com o escopo do projeto o 

Centro de Inovação foi idealizado em quatro pilares de sustentação:  

- colaboração (gerar e implantar projetos multidisciplinares em cooperação);  

- competitividade (capacitar os agentes do setor metal mecânico para incorporação do 

processo de inovação);  

- capacitação (formar competências profissionais de alto nível nas diversas áreas da 

indústria metal mecânica criando uma referência nacional em cada área de interesse); e  

- serviços (prover serviços de pesquisa e desenvolvimento para projetos cooperativos 

entre empresas do setor). 
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A interação dos stakeholders do Centro de Inovação foi idealizada conforme esquema 

mostrado na Figura 6. 

 
Figura 6 - Modelo de interação do Centro de Inovação como os Stakeholders 

Fonte: CDMEC (2010) 

 

O projeto de implantação do Centro de Inovação do CDMEC tinha como objetivos 

principais: 

- Gerar novos postos de trabalho de alto nível; 

- Desenvolver novos negócios de base tecnológica;  

- Desenvolver tecnologias para resolução de problemas locais; 

- Diminuir a dependência de cientistas de outros estados;  

- Atrair investimentos em projetos de alto valor agregado;  

- Promover maior visibilidade no comércio nacional e internacional; 

- Viabilizar a alocação de recursos financeiros de P&D no E.S; 

- Difundir tecnologias; 
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- Promover o aprendizado organizacional 

Para cumprir com seu propósito o Centro de Inovação foi idealizado para 

operacionalizar suas atividades, conforme o modelo apresentado na Figura 7. 

Figura 7 - Modelo de operacionalização do Centro de Inovação 

Fonte:  CDMEC (2010) 

 

Desta maneira não há como pensar num programa voltado a esse setor, que não considere 

parte ou totalidade das premissas apontadas nesse projeto e isso está em perfeito alinhamento com o 

que está sendo proposto na configuração do PROMEC. Diante desse cenário, o modelo, tem como 

uma das preocupações agregar em sua configuração grande parte dos itens do  projeto de 

implantação do centro de inovação, iniciativa que o CDMEC ainda não teve sucesso, devido a 

grande dificuldade de implantar um projeto desta natureza, de maneira isolada, o que certamente 

não ocorrerá ao se juntar à proposta da FINDES de trabalhar a inovação numa rede colaborativa de 

instituições, e esta é principal premissa do PROMEC. 
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4.2.2 O ITUFES - Instituto Tecnológico da Ufes. 

O Instituto Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo (ITUFES) foi 

criado em 1981 com intuito de atender a demanda de ciência e tecnologia nos diversos setores 

do mercado regional. Trata-se de um órgão subordinado à Reitoria da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES) e foi implantado com os seguintes objetivos: 

- Assessorar a Universidade na elaboração e execução de políticas públicas de 

C&T&I; 

- Prestar serviços tecnológicos (principalmente ensaios laboratoriais e  assessoria 

técnica); 

- Desenvolver pesquisas voltadas à resolução de problemas do setor produtivo; 

- Capacitar pessoal por meio dos programas de especialização Latu Sensu, cursos de 

extensão e programas de educação continuada. 

A atuação do ITUFES nos seus 33 anos de existência tem sido relevante para o setor 

produtivo regional e sua dinâmica de funcionamento está ancorada no Centro Tecnológico da 

UFES, que disponibiliza toda infraestrutura laboratorial dos departamentos de ensino e 

pesquisa. Viabilizando desta maneira, a realização de diagnósticos, a elaboração de relatórios 

técnicos, o desenvolvimento de experimentos e análises entre outros serviços. 

A infraestrutura tecnológica do ITUFES dispõe atualmente dos seguintes laboratórios: 

Ensaios e de Estrutura; Mecânica dos Solos; Saneamento; Hidráulica; Tecnologia Mecânica; 

Metrologia; Materiais; Maquinas Térmicas; Análise Têxtil; Análise de Bebidas; Topografia e 

Cartografia. O maior patrimônio da UFES/ITUFES é o perfil do seu quadro de docentes e 

pesquisadores, que reúne profissionais das mais diversas especialidades da engenharia, 

conforme apresentado no Quadro 2. 
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Especialidade 

Titulação 

Doutor Mestre 
Especialista 

 

Processos Industriais - 1 1 

Sistemas Mecânicos 8 4 1 

Materiais 3 1 - 

Termo Fluido 8 1 - 

Fabricação 2 - - 

Quadro 2 - Perfil qualitativo e quantitativo dos profissionais de ensino e pesquisa do Departamento de 

Engenharia da UFES, a disposição do ITUFES (por projetos) 

Fonte: Elaborado pelo autor.(2014) 

 

Ao analisar o plano de desenvolvimento do ITUFES, foi possível constatar que , 

apesar da UFES, oferecer toda estrutura para funcionamento de suas atividades, ainda assim 

existem diversos obstáculos para que o ITUFES alcance o dinamismo requerido pelas 

empresas clientes. 

Foi possível também constatar que a falta de autonomia, a burocracia e a 

incompatibilidade de agendas dos  profissionais lotados no departamento de ensino e 

pesquisa, são os principais obstáculos para o ITUFES ter a agilidade requerida. 

Desta maneira, o ITUFES se apresenta como potencial candidato a se integrar ao 

PROMEC, com isso trazendo uma nova dinâmica na sua forma de atuação. 

4.2.3 O IFES e o polo de inovação 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) é uma 

instituição de educação profissional pública, gratuita e de qualidade que integra a Rede 

Federal de Educação Tecnológica vinculada ao Ministério da Educação(MEC), por meio da 

Secretaria Profissional de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e tem por missão 

“promover educação profissional, científica e tecnológica de excelência, por meio de ensino, 

pesquisa e extensão, com foco no desenvolvimento humano e sustentável”. 

De acordo com seu estatuto (cf. Art.4º) o Ifes tem as seguintes finalidades e 

características: 
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I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional, científica e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 

recursos de gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento sócioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; 

V - constituir-se em um centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral 

e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, 

voltado à investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 

nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitaçaõ técnica e atualização pedagógica 

aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

De acordo com o art 5º do seu estatuto, o Ifes tem os seguintes objetivos: 
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- ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 

cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de 

jovens e adultos; 

- ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais em todos os 

níveis de escolaridade, nas áreas de educação profissional e tecnológica; 

- realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimeno de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

- desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos 

sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e 

tecnológicos; 

- estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e a 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional;  

- ministrar em nível de educação superior: de tecnologia visando a formação de 

profissionais para os diferentes setores da economia; de licenciatura, bem como programas 

especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de docentes para educação básica, 

sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; de bacharelado 

e engenharia,visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia e 

áreas de conhecimento; de pós-graduação "lato sensu" de aperfeiçoamento e 

especialização,visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; de 

pós-graduação "stricto sensu" de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o 

estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo 

de geração e inovação tecnológica. 
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Em dezembro de 2008, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

sancionou a Lei nº 11.892, que criou 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia 

no país. Os institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional 

pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional, científica e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas.  

No Espírito Santo, o Cefetes e as Escolas Agrotécnicas de Alegre, Colatina e Santa Tereza 

se integram em uma estrutrura única:o Instituto Federal do Espírito Santo. Dessa forma, as unidades 

de ensino do Cefetes (Vitória, Colatina, Serra, Cachoeiro de Itapemirim,São Mateus, Cariacica, 

Aracruz, Linhares e Nova Venécia) e as Escolas Agrotécnicas de Alegre, Santa Tereza e Colatina 

tornaram-se campi do Instituto. O Ifes tem 20 Campi instalados no E.S, sendo que dos sete 

municípios que integram a região metropolitana da grande Vitória cinco municípios (Cariacica, 

Guarapari, Vila Velha, Vitória e Serra) dispõe de unidades, onde são disponibilizados os seguintes 

programas na área de engenharia: 

- Graduação: Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Metalúrgica; 

- Pós Graduação:  Engenharia da Produção-especialização "Lato Sensu”,  Engenharia 

Elétrica-especialização "Lato Sensu";  Engenharia Metalúrgica e de Materiais-mestrado 

"Stricto Sensu". 

Atualmente o IFES, tem em seus quadros 1250 professores, sendo 345 doutores e 625 

mestres. São 19.000 alunos matriculados sendo 1500 nos programas de pósgraduação. Na área 

de pesquisa, o Ifes tem certificado no CNPq 121 grupos de pesquisa. Encontram-se em 

andamento aproximadamente 400 projetos de pesquisa sendo 86 das engenharias. O programa 

de mestrado em engenharia de materiais tem atualmente 50 alunos matriculados e 57 
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formados. Tem ainda uma grande tradição em envolver seus alunos em projetos de pesquisa 

por meio de bolsas de iniciação científica.  

O quadro 3 mostra um resumo das bolsas para o período 2014-2015. 

Órgão Financiador Quantidade 

CNPq 91 

FAPES 106 

FACITEC 15 

RECURSOS PRÓPRIOS 157 

Quadro 3 – Bolsas estudantis para o período 2014-2015 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Ao analisar o potencial do Ifes para participar do PROMEC, encontra-se como 

principal atrativo o projeto de instalação do Pólo de Inovação no Campi Serra. 

Esse projeto está em fase de apreciação pelo Governo Federal por meio da 

EMBRAPII, onde o Ifes é um dos candidatos para instalação do pólo, concorrendo com 

outros estados da Federação. 

Analisando a apresentação institucional desse projeto, foi possível ratificar a 

disposição do Ifes em trabalhar integrado com as demais instituições nos projetos de interesse 

da indústria do ES. 

Aliás, isto já vem ocorrendo por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável 

do Espírito Santo (PROEDES, 2012) que tem num dos seus eixos a instalação de pólos de 

inovação estaduais voltados ao desenvolvimento regional e no  Plano Inova empresa (2013) 

do governo federal que também tem como um dos  focos a implantação de pólos regionais de 

inovação, e esse foi um dos fatores que levaram o governo federal a criar a EMBRAPII na 

condição de Organização Social (OS) com o propósito de gerir o funcionamento dos pólos. 

No E.S, a proposta de instalação do pólo de inovação no Ifes, recebeu apoio do Fórum 

Capixaba de Petróleo e Gás, que tem a FINDES como coordenadora. Portanto diante dessas 

evidências não há nenhum impedimento do Ifes em participar do PROMEC. 
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4.3 A ambiência de inovação no sistema indústria 

O planejamento estratégico integrado do Sistema Indústria coordenado pela CNI, 

elaborado para o horizonte de 2015 a 2018, elegeu 20 direcionadores estratégicos 

relacionados com as áreas de atuação das instituições que compões o sistema:  SESI, SENAI e 

IEL. Está explicitada no direcionador estratégico nº. 9 (prover soluções de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para aumentar a competitividade da indústria) a importância 

estratégica da inovação. 

Este objetivo específico esta associado com as ações do SENAI em todo território nacional, 

e tem como grande desafio partir de um patamar de 50 projetos de PDI em 2015 para 300 projetos 

em 2018. Para atingir essa meta o Sistema se apoiará na implantação dos Institutos SENAI de 

Inovação e dos Institutos SENAI de Tecnologia (ISIs e ISTs) respectivamente. 

Estes dois projetos são parte integrante do Programa SENAI de Apoio à Competitividade da 

Indústria, iniciando com a prospecção e contratação de projetos de pesquisa aplicada e 

desenvolvimento de inovações em grandes corporações e em suas respectivas cadeias produtivas.  A 

presente rampa de crescimento tem como alicerce os planos de negócios apresentados ao BNDES, 

no projeto de implantação dos ISIs e ISTs.  Dificilmente essas metas serão alcançadas se estes 

institutos não forem inseridos em um programa setorial interinstitucional, de preferência ocupando 

um lugar estratégico. Segundo os documentos tem-se o seguinte entendimento sobre os projetos que 

serão desenvolvidos pelo SENAI: 

- PDI de Produto: consiste no uso do conhecimento técnico-científico para 

desenvolvimento ou mudança substancial de um novo bem ou serviço no mercado. Para que 

um bem ou um serviço seja reconhecido como inovador, é necessário que o mercado o 

incorpore e passe a utilizá-lo. 
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- PDI de Processo: consiste no desenvolvimento ou melhoria significativa de um 

método de produção ou de distribuição. A inovação de processos pode viabilizar a fabricação 

e a distribuição de produtos novos, a redução de custos de produção e logística. 

O mapa estratégico da indústria, base para construção deste plano, traz importantes reflexões 

sobre o futuro da economia, por exemplo, o conhecimento e inovação serão os motores da 

economia. Mais da metade da riqueza mundial é gerada pelo conhecimento, que superou a parcela 

atribuída aos fatores de produção tradicionais (recursos naturais, capital e trabalho) no final da 

década de 1990. A tendência é que uma parcela crescente do valor agregado aos produtos e serviços 

seja resultante da inovação, tecnologia e inteligência envolvidas, e não dos fatores tradicionais. 

Mesmo nos setores industriais tradicionais, a competição tem como determinante, cada vez mais, a 

capacidade de transformação de informação em conhecimento e deste em inovações e estratégias de 

negócio. (CAVALCANTI, 2002). 

Ainda segundo o documento, muitos países vêm intensificando seus investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento de forma a criar um estoque de conhecimento a ser utilizado em 

inovações que contribuam para a sustentabilidade econômica, política e institucional das 

organizações.   

Na visão da CNI, se for considerado o estoque de cientistas e engenheiros e o valor do 

investimento em PDI, países como Estados Unidos, Japão e Coréia do Sul se mostram mais bem 

preparados para enfrentar a competição na sociedade do conhecimento. No Brasil, a adequação do 

sistema educacional para uma qualificação voltada para a ciência e para o trabalho e a ampliação 

dos investimentos em PDI são fatores determinantes. O momento é oportuno para que o Brasil 

alcance mais rapidamente os países desenvolvidos, cujas economias crescem pouco e onde há 

restrições econômicas que limitam a capacidade de apoiar a inovação. A China reconhece a 

importância da inovação e redirecionou seus esforços para essa área. 
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Sua política econômica deixa de ser apenas voltada para a industrialização do país, 

mas para gerar novas tecnologias, inovar. A China é um dos países que mais depositam 

patentes e o número de centros independentes de pesquisa e desenvolvimento de 

multinacionais no país passou de 107, em 2004, para 1.100, em 2010.  

Ainda apontando caminhos para o Brasil, na área de PDI, o mapa estratégico da  CNI 

destaca que tecnologias emergentes – tais como biotecnologia, nanotecnologia, automação e 

robótica, tecnologia da informação e comunicação- estão modificando os modelos de 

produção atuais. Além destas, o documento chama atenção para as seguintes tecnologias, que 

merecem atenção dos agentes brasileiros de C&T&I. 

- impressoras 3D capazes de criar objetos a partir de modelos digitais, desenhados em 

softwares acessíveis, o que abre novas oportunidades de customização e maior flexibilidade 

do processo produtivo; 

- simuladores que possibilitam testar novos produtos em ambiente virtual a custos 

muito menores, utilizados, tanto para aprimorar padrões técnicos, quanto para medir a 

aceitação dos consumidores em diferentes partes do mundo; 

- robótica, que passa a ser mais barata e de mais fácil interação com a introdução de 

sensores e aumento da capacidade computacional de robôs. Como consequência, as etapas de 

produção permitem interação segura dos humanos com os robôs. A forma de 

customização/programação mais fácil e intuitiva diminui tempos e custos e aumenta a 

acessibilidade para pequenas indústrias. 

Desta maneira é evidente que as empresas devem se preparar para fazer o melhor uso 

das novas tecnologias disponíveis, se quiserem ser competitivas mundialmente. Por esse 

motivo é que  o Sistema Indústria, sob a liderança da CNI está acreditando numa nova 

formatação institucional para o SENAI. 
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O processo de expansão do SENAI para atuação em pesquisas tecnológicas será tema 

deste capítulo, iniciando com um percurso retrospectivo até a apresentação do que está sendo 

planejado e implementado especificamente no ES. 

4.4 O SENAI e suas perspectivas para indústria do futuro 

O SENAI foi o primeiro ente jurídico na categoria dos Serviços Sociais Autônomos 

criados no Brasil. Isso aconteceu na década de 1940 por meio do (Decreto-Lei nº 4.048 de 

22/01/1942) ocasião em que o Estado Brasileiro delegou à Confederação Nacional das 

Indústrias(CNI) a atribuição de organizá-lo e dirigi-lo. 

O Serviço Social Autônomo é incluído na categoria dos entes paraestatais, com 

personalidade jurídica de direito privado, integrantes da administração descentralizada. Segundo 

Andrade (1993, s/p) "as entidades paraestatais são pessoas administrativas, quase públicas, que 

desempenham atividades de interesse coletivo, recebendo, para isso, delegação do Estado". 

Instituições dessa natureza, a priori, tem elevada estabilidade jurídico-institucional, 

flexibilidade de gestão, transparência de ação, uma vez que contam com a supervisão do 

Estado, pois seus orçamentos anuais são aprovados pelo Presidente da República e prestam 

contas ao Tribunal de Contas da União (Lei nº. 2.163 de 23/09/1955) sem, no entanto, estarem 

amarradas aos controles do "como fazer" do Estado. 

A criação do SENAI se deu num momento histórico da sociedade brasileira,  logo depois do 

término da 2ª guerra mundial. O Brasil se preparava para iniciar seu processo de industrialização e 

existia grande preocupação, tanto do governo como dos empreendedores, em buscar alternativas 

para treinar a mão de obra necessária para trabalhar na construção das linhas férreas, na instalação e 

operacionalização das indústrias que começaram a ser instaladas no país. Até final da década 

passada funcionava sob a égide de um regimento, que devido a evolução provocada pelos novos 
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tempos, se tornou insuficiente. O Decreto nº. 6.635 de 5/11/2008 instituiu um novo Regimento do 

SENAI, estabelecendo os seguintes objetivos institucionais: 

- realizar, em escolas instaladas e mantidas pela instituição, ou sob forma de cooperação, a 

aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua 

jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária; 

- assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de 

treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização da aprendizagem 

metódica ministrada no próprio emprego; 

- proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em 

cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de trabalho; 

- conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento a pessoal de direção e a empregados 

de excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a professores, instrutores, 

administradores e servidores do próprio SENAI; 

- cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria 

e atividades assemelhadas. 

É importante ressaltar, ao observar o último tópico anterior, que pela primeira vez o 

SENAI torna público oficialmente sua pré-disposição em se tornar também uma instituição de 

pesquisa. Além disso, é reconhecido como modelo de educação profissional e pela qualidade 

dos serviços tecnológicos que promovem a inovação na indústria brasileira. Desde que foi 

criado formou 55 milhões de profissionais.  

Atualmente, suas 809 unidades operacionais (móveis e fixas) distribuídas em todo 

território brasileiro recebem cerca de 2,5 milhões de matrículas em cerca de 3 mil cursos que 

preparam trabalhadores para 28 áreas industriais.Os cursos abrangem desde a aprendizagem 

profissional, incluem o ensino técnico de nível médio e chegam à formação superior e à pós-

graduação.O número de unidades do SENAI  por região estão expressos na Quadro 4. 
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Região 

 

Centro de Tecnologia 

 

Unidade de Educação Profissional 

Norte 1 26 

Nordeste 7 68 

Centro Oeste 2 28 

Sudeste 25 193 

Sul 18 103 

Quadro 4: Numero de unidades do SENAI por região. 

Fonte: Portal da Indústria. Elaborado pelo autor 

 

O SENAI em parceria com Ministério das Relações Exteriores do Governo 

Brasileiro opera centros de treinamento de mão de obra em Cabo Verde, Guiné Bissau, 

Guatemala, Paraguai e Timor Leste. Está implantando centros de formação profissional em 

Moçambique, Peru, Jamaica, São Tomé e Príncipe e Haiti. Mantém uma rede certificada de 

208 laboratórios que prestam serviços técnicos e tecnológicos em todo país. 

Dados de 2011 mostram que o SENAI prestou esses serviços a mais de 18 mil 

empresas. Totalizando um número aproximado de 139.149 mil serviços para apoiar a 

inovação e o desenvolvimento tecnológico da indústria. 

É importante evidenciar que o histórico de prestação de serviços técnicos e 

tecnológicos para a indústria brasileira, apesar de pouco visível já caracteriza a instituição 

com a mais extensa rede de laboratórios e ensaios do Brasil. Além disso reúne em seus 

quadros quantidade significativa de técnicos atuando exclusivamente voltados para a 

prestação de consultorias tecnológicas. 

Além desse histórico, também dispõe de extensa rede de informações tecnológicas 

por meio dos seus diversos Núcleos de Documentação e Informação. 

4.4.1 O programa SENAI de apoio à competitividade da indústria 

Alinhando-se às políticas para inovação da CNI, o SENAI que é o principal 

protagonista do Sistema Indústria nas ações voltadas ao desenvolvimento de novas 

tecnologias , criou o Programa SENAI de apoio à competitividade da Indústria . Esse 
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programa tem como sustentáculo a formação de redes temáticas em todo território brasileiro, 

com a participação dos seus diversos Departamentos Regionais, cujas premissas são 

representadas  na Figura 8. 

 
Figura 8 - Programa SENAI de apoio a competitividade da indústria. 

 Fonte: SENAI-DN(2012) 

 

Observa-se que a estratégia do SENAI para cumprir com os propósitos delineados pela CNI 

é se ancorar nos dois principais projetos estratégicos em fase inicial de implementação que são os 

Institutos SENAI de Inovação e os Institutos SENAI de Tecnologia.  De acordo com estratégia 

definida pela CNI, os ISIs e ISTs serão responsáveis pela integração das principais redes temáticas 

já constituídas no Sistema Indústria:  Rede SENAI de Alimentos e Bebidas;  Rede SENAI de 

Automação;  Rede SENAI de Construção Civil; Rede SENAI Design; Rede SENAI de Energia; 

Rede SENAI de Ferramentaria; Rede SENAI de Logística; Rede SENAI de Meio Ambiente; Rede 

SENAI de Metrologia e Rede SENAI Têxtil e Vestuário. 
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Uma análise superficial nos documentos que norteiam a trajetória rumo ao futuro do 

SENAI, está muito evidente que a instituição optou por expandir seu escopo de uma 

instituição de ensino para uma instituição de ensino e pesquisa. Essa opção está ganhando 

força até nas regiões mais conservadoras que tem dificuldades em entender essa nova 

demanda da indústria. No Espírito Santo, o SENAI, está se preparando para enfrentar esta 

problemática. Ao organizar o PROMEC o IST e o setor metal mecânico ganham importante 

instrumento para evoluir com a P&D&I. 

 4.4.2 O SENAI-ES e a inovação. 

O documento "Caminhos para o Desenvolvimento Regional” é um importante referencial 

para entender os desafios que a indústria capixaba deve enfrentar. Ele expressa o pensamento 

empresarial sobre o futuro do E.S e aponta os rumos que devem ser seguidos.  Ao apresentar o 

documento o presidente da FINDES, externou sua preocupação com a PDI no seguinte trecho: 

Vivemos um momento de grandes expectativas, fruto da instalação de 

importantes plantas industriais em nosso Estado. Para que as empresas capixabas 

aproveitem o momento desenvolvimentista, é preciso investir, planejar e unir 

esforços em prol de um mesmo objetivo. Por esta razão, o Sistema Indústria vem 

buscando alternativas que garantam o fortalecimento de nossa economia. A indústria 

capixaba tem enfrentado grandes desafios. Boa parte da nossa produção física está 

relacionada a commodites e depende muito do mercado internacional. É preciso 

estimular a inovação na indústria, ampliando a produção de maior valor agregado e a 

competitividade de nossos produtos dentro e fora do país. Para inovar, entretanto, e 

preciso investir em formação de qualidade. 

Pensando nisso, criamos o maior plano de investimentos da história da 

FINDES, anunciado no início de 2014. Construído em parceria com as oito regionais 

do Sistema Indústria. O plano prevê a utilização de R$ 150 milhões até 2017. Deste 

montante, 84% serão investidos na área de educação. 

 

Observa-se na proposição do Presidente da FINDES, que a instituição tem uma agenda 

para a inovação, entretanto não foram ainda explicitados os meios pelos quais a instituição 

empreenderá para melhorar o desempenho dos projetos de PDI.  

O Plano de Desenvolvimento do ES, denominado ES 2030 produzido pelo Governo do 

Estado do E.S, tem em um dos seus eixos estratégicos explicitados os caminhos que o Estado 

deve trilhar para reverter o quadro de inércia, que se encontra  nas questões relacionadas com 
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o ambiente de ciência e tecnologia. Para tanto foram estabelecidos os seguintes objetivos 

estratégicos: Acelerar e diversificar a qualificação técnica da força de trabalho capixaba de 

forma a suprir as demandas do setor produtivo;  Desenvolver uma rede de C&T&I integrada e 

em sinergia com as potencialidades regionais;  Fomentar o desenvolvimento energético do 

estado;  Ampliar o acesso ao ensino superior e apoiar a pós-graduação em áreas tecnológicas.  

Levando em consideração as potencialidades do Estado, foram priorizadas as 

seguintes áreas estratégicas para investimento: Automação e Robótica; Tecnologia da 

Informação e da Comunicação; Biotecnologia; Energias; Fisiologia; Fármacos e vacinas; 

Química de petróleo e gás; Padrões de escoamento de óleos e gás; Avanços em bases de 

diagnóstico/reconhecimento por imagens; Engenharia Ambiental. 

Desta maneira a agenda de inovação da FINDES e do Governo do E.S, apresentam 

muitos pontos em comum. Todavia, dificilmente serão obtidos avanços significativos na área 

de P&D&I,  se não houver um redirecionamento das ações do SENAI-ES e  é sobre isso que 

tratará a próxima seção. 

 4.5 Uma nova perspectiva para atuação do senai-es. 

Nos 62 anos de experiência em formar para indústria, seu foco de atuação foi 

predominantemente voltado para a mão de obra operacional. Seus dois programas tradicionais 

eram os cursos de aprendizagem industrial para formação de aprendizes, em cumprimento à 

cota obrigatória das empresas e os programas de qualificação profissionais para formação de 

adultos em diversas ocupações industriais. No entanto sua atuação foi expandida em 1983, 

quando a instituição firmou uma cooperação internacional com a Japan International 

Cooperation Agency  (JICA) para implantação no E.S da primeira escola técnica do SENAI-

ES. O Centro Técnico de Instrumentação Industrial. 
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Este projeto se concretizou com o SENAI-ES implantando o Curso Técnico de 

Instrumentação Industrial, visando cooperar com a formação técnica dos profissionais que 

atuariam nas principais plantas industriais.  

Essa iniciativa foi responsável por uma significativa e importante ocupação de espaço do 

SENAI-ES no mercado capixaba de formação de mão de obra técnica. Estas foram as palavras de 

uma das lideranças entrevistadas sobre este projeto: "o SENAI ficou tão econhecido pela mídia, 

pelos alunos e pela sociedade capixaba que  muitos estudantes de engenharia trancavam seus cursos 

na UFES e prestavam exame para ingressar no curso do SENAI”. 

No início da década de 90 o SENAI-ES por intermédio da Divisão de Treinamento 

Profissional e pelas Unidades Móveis (UMs) estreitou o relacionamento com as indústrias, 

por meio de programas de aperfeiçoamento profissional voltados para os funcionários do 

quadro das empresas. Esses programas eram operacionalizados dentro das empresas. Na 

época receberam muitos elogios dos industriais que até brincavam com a expressão “SENAI 

fora dos seus MUROS". 

O aprendizado organizacional absorvido permitiu a instituição trilhar novos caminhos. 

Implantando em sua estrutura, em meados dos anos  90, a Divisão de Assistência as Empresas 

(DAE) responsável pela abertura dos portões do SENAI-ES para a indústria capixaba.Por 

meio desta divisão , os cursos passaram também a serem operacionalizados dentro dos centros 

de formação profissional do SENAI. Uma das ações inovadoras da DAE foi a montagem de 

uma área exclusiva para treinamento do corpo gerencial das empresas, com significativa carga 

de programas de treinamentos comportamentais, enfatizando o amadurecimento das relações 

interpessoais e a liderança. 

Motivado pela necessidade de direcionar seu foco de atuação exclusivamente para os 

programas de cunho tecnológico, o SENAI-ES se viu obrigado a encerrar as atividades da 

DAE, o que foi ocorrendo gradativamente até o final da década de 90. 
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4.5.1 O Instituto SENAI-ES de Tecnologia  

Atualmente o SENAI-ES prepara-se para escrever uma nova página de sua história 

com a implantação do Instituto SENAI de Tecnologia em metal mecânica, guiado por estudos 

realizados e respaldado pela realização do painel de especialistas. As empresas do setor metal 

mecânico sugeriram a oferta dos seguintes serviços: Consultorias Tecnológicas, Ensaios 

Mecânicos, Ensaios não Destrutivos, Ensaios Ambientais, Ensaios para caracterização de 

materiais metálicos, Fabricação de Protótipos de máquinas, equipamentos e componentes, 

Calibrações de instrumentos de medição de grandezas (elétrica, dimensional, temperatura, 

detecção de gases), Projetos de Geração e conservação de energias alternativas. 

Tendo como base a análise de mercado e as indicações sugeridas no painel de especialistas, 

o SENAI-ES definiu que o IST de Metal Mecânica terá como posicionamento estratégico ser 

referência estadual em desenvolvimento de sistemas mecânicos e processos industriais.  

Ao definir esse direcionamento o SENAI-ES pretende prover soluções em tecnologia e 

inovação para atender as necessidades levantadas e consolidar a identidade do IST no mercado 

capixaba. Esses compromissos do IST estão expressos em sua missão, visão e valores.   

Tem como missão prover soluções em tecnologia e inovação sustentáveis que 

agreguem valor ao setor da indústria metal-mecânica capixaba para a sua competitividade.  

Sua visão busca ser reconhecido como um dos principais provedores de soluções em 

tecnologia e inovação para a indústria metal mecânica e principal parceiro para 

desenvolvimento no Estado.  
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Seus valores visam a excelência, tempo de resposta, compromisso, confidencialidade, 

ética. Esses compromissos serão concretizados mediante oferta de serviços, cujo portfólio está 

esquematicamente representado na Figura 9. 

Figura 9 - Portfólio de serviços do Instituto SENAI de Tecnologia Metal-mecânico 

Fonte: SENAI-ES (2013) 

 

O Instituto SENAI de Tecnologia Metal Mecânico será construído no espaço que hoje 

funciona o Centro de Educação e Tecnologia "Arivaldo Fontes" batizado pelos funcionários 

por CETEC. A Figura 11 mostra a estrutura física do Centro de Educação e Tecnologia 

"Arivaldo Fontes". 
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 Figura 10 - Instituto SENAI de Tecnologia Metal-Mecânico 

 Fonte: SENAI (2014) 

 

A estrutura laboratorial é composta por: Desenvolvimento de Produtos e Processos; 

Processos de Usinagem; Engenharia de Materiais, Processos de Soldagem; Engenharia 

Ambiental; Eficiência Energética; Central de Calibração.  A composição do quadro técnico do 

IST será constituída conforme mostra o Quadro 4. 

Cargo/Função Existentes Novos Total 

Especialista Doutor 0 1 1 

Especialista Mestre 1 2 3 

Consultor Especialista Pleno 0 2 2 

Consultor Especialista Sênior 2 3 5 

Consultor Especialista Jr  2 0 2 

Técnico Pleno 1 3 4 

Técnico Sênior 1 7 8 

Total 7 38 45 

Quadro 5 Composição do quadro técnico do IST 

Fonte: SENAI-ES, Plano de negócio do IST(2014) 

 

Para finalizar esta etapa de apresentação das instituições integrantes do PROMEC é 

importante tecer alguns comentários. Apesar de não se poder criar toda expectativa de resolução dos 

problemas do setor metal mecânico com a criação do PROMEC. O primeiro passo para sair da 
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inércia tecnológica precisa ser dado, e ao se fazer isso de forma cooperativa dentro de um arranjo 

interinstitucional com liderança e representatividade aumentam muito a chance de dar certo. 

O fato de tirar o ITUFES do isolamento em que se encontra traz novas perspectivas 

para recolocar a UFES no patamar tecnológico que já ocupou na introdução das engenharias 

no sistema estadual de ensino superior. 

O IFES se destaca pela postura entusiasta e pró ativa dos seus dirigentes, que ao lançar o 

projeto do pólo de inovação e ao abraçar a ideia do PROMEC, vem fortalecer mais ainda o 

programa. 

O CDMEC praticamente retira da gaveta o seu projeto do centro de inovação e 

também ressuscita o sonho de ter um centro dedicado a pesquisa tecnológica. 

A FINDES e o SENAI-ES como principais protagonistas do PROMEC, dão 

importante contribuição para o setor metal mecânico. 

Sendo assim, é importante definir e caracterizar o PROMEC, o que será objeto do 

próximo capítulo.  
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5 PROPOSTA PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROMEC 

O PROMEC integrando as atividades de PDI do SENAI, do IFES, da UFES e do 

CDMEC, voltadas ao setor metal mecânico capixaba, será objeto de apresentação nessa seção, 

mas é importante, à luz dos conceitos apresentados na fundamentação teórica ressaltar que 

diversos fatores devem ser considerados para aumentar a viabilidade de um programa desta 

natureza. 

O resultado da pesquisa mostrou nos capítulos anteriores que as instituições de PDI no 

Brasil tem buscado insistentemente encontrar soluções para superar as barreiras impostas 

pelos seus modelos jurídico-institucionais e também por seus modelos de governança. 

Considera-se que um dos grandes desafios dessas instituições é criar mecanismos 

gerenciais para conviver com estes limitadores. Sendo uma solução consistente o  

desenvolvimento de redes de cooperação pró-inovação. Alinhando-se com esta visão foi 

possível conceber o modelo conceitual do PROMEC, que será apresentado no decorrer deste 

capítulo. Entretanto, para permitir maior entendimento do que está sendo proposto é 

importante discorrer sobre seus principais fundamentos. 

5.1 Bases para viabilização do PROMEC. 

A pesquisa mostrou que os agentes responsáveis pelo desenvolvimento do setor metal 

mecânico capixaba despertaram para necessidade de construir uma nova história, desta vez 

tendo a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação como principais sustentáculos. 

Gradativamente o modelo de desenvolvimento, pautado na prestação de serviços às plantas de 

extração e exportação de commodities, está sendo repensado. Novas alternativas de atuação 

das empresas estão em pauta para serem experimentadas. É importante relembrar o esforço 
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que as instituições ligadas ao setor metal mecânico estão fazendo para colocar em prática um 

novo paradigma, desta vez pautado na PDI. 

Apesar disso, ainda se constitui um grande desafio a tarefa de despertar nas empresas 

o interesse pelo processo de P&D&I. Um dos referenciais que está sendo norteador para 

enfrentar esse dilema é difundir junto ao empresariado os benefícios da Lei de Inovação 

Tecnológica (Lei Federal nº.10.093/2004) que "dispõe sobre incentivos à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências". 

Conforme apresentados no capítulo de fundamentação teórica, as experiências no Brasil 

para aproximação da universidade com o setor produtivo por intermédio dos arranjos institucionais 

configurados em parque tecnológicos, pólos de inovação, plataformas tecnológicas, bem como a 

tentativa de revitalização dos tradicionais institutos de tecnologia, foram importantes iniciativas, 

porém, de maneira geral, ainda não foram suficientes para avançar com a velocidade necessária. 

Para reverter o quadro atual, um dos grandes desafios do governo e dos demais agentes 

econômicos é trabalhar na construção de um arcabouço legal que contribua para  maior integração 

entre o desenvolvimento científico e tecnológico e a produção de inovação.   Como foi 

adequadamente tratado no Capítulo 4,  no E.S o setor metal mecânico, as empresas representadas 

pelo CDMEC,  juntamente com as instituições de pesquisa tecnológica SENAI, IFES e UFES, 

também vem se debatendo com essa questão.  

Ocorre que, por razões ainda desconhecidas, percebe-se um problema de 

desarticulação dos programas e ações institucionais, que vem comprometendo o envolvimento 

da cadeia produtiva de metal mecânica no processo de P&D&I. Constatou-se também que, se  

persistir essa prática de conduzir os projetos, de forma desarticulada e desintegrada,  essas 

instituições correm sério risco de não participar do processo de mudança, abrindo espaço para 

instituições de outros Estados ou até mesmo de outro País. 
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É possível perceber essa desarticulação verificando-se a forma isolada com que estão 

sendo conduzidos os projetos principais de organização da PDI, conduzidos pelas principais 

instituições, por exemplo. O Centro de Inovação idealizado pelo CDMEC, a implantação do 

Instituto SENAI de Tecnologia, a instalação do pólo de inovação do IFES e o projeto de 

revitalização do ITUFES. 

Ao tomar consciência deste descompasso, os representantes destas instituições estão 

desprendendo esforços para reverter esta realidade. Isto se mostra evidente com a condução 

do fórum capixaba de petróleo e gás, que defende a implantação do pólo de inovação tendo o 

IFES como âncora e as demais instituições como parceiras do projeto. 

O próprio projeto do centro de inovação do CDMEC, embora não explicitasse os 

mecanismos de integração com outras instituições capixabas, também mencionava a necessidade de 

trabalhar em rede. O projeto de instalação do Instituto SENAI-ES estabelece como mecanismo de 

prospecção de demandas ações compartilhadas com outras instituições. Portanto existe toda uma 

atmosfera favorável à viabilização do PROMEC. 

Na condução dos trabalhos para conceber seu modelo, houve envolvimento de 

importantes atores daquelas instituições contribuindo com sugestões e informações que 

permitiram a construção do modelo. Que tem como princípio fundamental a necessidade 

destas instituições trabalharem de forma cooperativa, baseada na associação, na 

complementaridade, no compartilhamento, na troca e na ajuda mútua. Esta nova forma de 

atuar teve na Rede-Petro, objeto de análise nesta pesquisa, uma grande fonte de referência. Ao 

considerar estes princípios norteadores, tornou-se possível conceber o modelo conceitual do 

PROMEC, que será apresentado em detalhes nas próximas seções. 
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5.2 PROMEC- conceito, finalidades e características 

A abrangente revisão bibliográfica realizada nesta pesquisa permitiu uma boa 

compreensão sobre o dilema do setor metal mecânico capixaba, a aflição do SENAI-ES sobre 

o futuro do seu Instituto de Tecnologia, a angústia do CDMEC em tentar envolver as 

empresas no processo de PDI , as desafios a serem enfrentados pela UFES e pelo IFES para 

conduzir projetos de pesquisas tecnológicas. 

Uma condição estabelecida neste estudo para que o quadro de isolamento das instituições 

aqui citadas possa ser revertido é a implementação de um programa setorial, cujo modelo conceitual 

foi desenvolvido para que o mesmo se consolide como um arranjo institucional indutor de uma 

futura rede de cooperação pró-inovação. 

A organização, coordenação e fortalecimento desta rede e de seus esforços de PDI é um 

objetivo de longo prazo. Porém, face aos entraves jurídicos, aos processos ineficazes de governança, 

e outras barreiras que as organizações públicas de pesquisa vêm enfrentando e as dificuldades 

previstas no atual cenário, por exemplo: dificuldade de captar e gerir recursos de terceiros, 

incapacidade de compartilhamento de recursos humanos e físicos, dificuldades em selecionar e 

priorizar projetos de PDI, entre outros. 

Optou-se pela criação do PROMEC, inicialmente, não como uma organização formal 

em forma de pessoa jurídica, mas como um programa com estrutura de governança e 

ferramentas para dar suporte à formação e gestão de um escopo de PDI definido, cristalizado 

num conjunto de projetos para serem executados pela rede de parceiros com prazo 

determinado para sua conclusão.  

Desta forma, nasce o PROMEC, cuja modelo traz mecanismos para resolver uma 

questão de crucial importância que é a criação de redes pró-inovação num ambiente 

desarticulado, como é o caso do setor metal mecânico capixaba. 
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a) conceito: PROMEC é um programa cuja finalidade é integrar as atividades de 

P&D&I do  SENAI-ES ,  CDMEC,  UFES e  IFES visando o desenvolvimento tecnológico do 

setor metal-mecânico capixaba; 

b) modelo jurídico-institucional: parceria público-privada estabelecida por meio de um 

convênio de cooperação técnica e econômica celebrado entre as partes com intuito de 

intensificar a pesquisa tecnológica de forma cooperativa e em rede. 

Um programa é definido como um grupo de projetos relacionados e gerenciados de modo 

coordenado para obter benefícios estratégicos e controles não disponíveis se fosse individualmente 

gerenciados. O gerenciamento de programas se concentra nas interdependências do projeto e auxilia 

a determinar a melhor abordagem para gerenciá-los. (PMBOK, 2002) 

As ações relacionadas a essas interdependências podem incluir: solução de restrições e/ou 

conflitos de recursos que possam afetar múltiplos projetos do sistema; alinhamento da orientação 

estratégica/organizacional que afeta as metas e objetivos do projeto e do programa, e solução de 

problemas e gerenciamento de mudanças em uma estrutura de governança compartilhada.  

Para reforçar o entendimento conceitual do PROMEC é importante de início ressaltar 

dois pontos: apesar de se parecer muito com um ente jurídico pertencente a uma rede de 

pesquisa, o PROMEC ainda não é isso. Por enquanto a proposta é que seja o titulo do 

programa entre as instituições acima mencionadas. Na proposta construída neste estudo, 

optou-se por materializar o PROMEC, iniciando como um programa regulado por um 

convênio entre as instituições integrantes.  Esta foi a solução de modelo jurídico-institucional 

mais apropriada para acelerar o início do processo de cooperação. 

Desta maneira o percurso para iniciar as atividades é muito mais simples e flexível. De 

outra forma, face à complexidade da natureza jurídica dos integrantes, demandaria muito mais 

tempo para cumprir com os preceitos legais envolvendo essas instituições. Sendo assim, a 

simples celebração de um convênio para operacionalizar um programa setorial, onde os 
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integrantes podem perfeitamente assumir responsabilidades formais, sem nenhum risco à 

estabilidade institucional dos entes envolvidos, foi o melhor caminho encontrado para 

percorrer a primeira fase experimental. 

Por se tratar de um programa e não de uma unidade jurídica e também considerando 

que tem como sustentação legal o convênio celebrado entre as partes. Apenas para 

caracterizar o arranjo institucional e facilitar o entendimento da ligação entre as instituições 

integrantes do PROMEC como mostra a Figura 11. 

 Figura 11- Modelo do arranjo institucional do PROMEC 

 Fonte: Elaborado pelo autor(2014) 

 

Este arranjo institucional proposto, para constituição do PROMEC,  foi formado pelas 

instituições identificadas com ações  propostas e projetos de interface como o setor metal mecânico. 

Se faz desnecessário o detalhamento do que fazem essas instituições e quais suas ações e projetos 

para o setor metal mecânico porque isso foi objeto de apresentação nos capítulos anteriores. Neste 

modelo de arranjo institucional para composição do PROMEC, o instrumento legal que regulará as 

ações das instituições integrantes desse programa será o convênio estabelecido entre as partes. 

c) Finalidades do PROMEC: promover, gerir e executar projetos de P&D&I; 

constituir-se numa plataforma „experimental‟ de cooperação entre SENAI, UFES, IFES e 
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CDMEC para desenvolvimento de projetos conjuntos de P&D&I; ser um programa  "piloto"  

para integração de projetos de P&D&I; fortalecer a representatividade institucional do setor 

metal mecânico junto aos organismos públicos e privados de fomento para P&D&I; viabilizar 

a implementação de projetos de P&D&I, mediante o compartilhamento de riscos e benefícios.  

Ainda são suas finalidades: compartilhar recursos financeiros, econômicos e humanos 

para desenvolvimento de projetos cooperativos; difundir informações, experiências e 

conhecimentos à sociedade; promover programas de especialização profissional de alto valor 

agregado; organizar e manter um centro de documentação para coleta, sistematização, 

produção e disseminação de informações; contribuir para geração de trabalho, emprego e 

renda no E.S; fortalecer o Sistema Estadual de Inovação. 

5.3 Estrutura de governança do PROMEC. 

A estrutura de governança do PROMEC é organizada em três níveis de gestão:  

Comitê Gestor, Secretaria Executiva e Coordenadoria de projetos; além disso possui dois 

órgãos um consultivo: o Conselho Técnico Consultivo; e outro de assessoramento: o 

Escritório de Projetos. Esta estrutura está representada na Figura 12.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Estrutura organizacional do PROMEC 

Fonte: Elaborado pelo autor(2014) 
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O Comitê Gestor do PROMEC é composto pelo Presidente da FINDES, Diretor 

Regional do SENAI-ES, Reitor da UFES, Reitor do IFES, Presidente do CDMEC, Secretário 

de Ciência e Tecnologia do Governo Estadual, Secretário de Desenvolvimento Econômico do 

Governo Estadual e Presidente da FAPES. 

Atribuições Principais do Comitê Gestor consistem em:  negociar e estabelecer cooperação 

por meio de instrumentos legais; homologar convênios e contratos; estabelecer as estratégias de 

desenvolvimento; determinar as diretrizes de gestão e aprovar a carteira anual de projetos; definir os 

indicadores de desempenho; aprovar o orçamento anual e as fontes de recursos; designar o 

secretário executivo; apreciar e aprovar contas anuais e seu plano de ação; aprovar as operações de 

créditos e financeiras e aprovar a contratação de expertizes externas. 

Por se configurar como um órgão de assessoramento técnico científico ao comitê 

gestor e ao corpo funcional do PROMEC. O  Conselho Técnico Consultivo,  tem a seguinte 

composição :  

- Cinco especialistas, sendo um representante de cada instituição integrante do comitê 

gestor (CDMEC; SENAI-ES; IFES; UFES; Governo Estadual) 

Suas principais atribuições são: prestar assessoramento técnico na formulação, 

implementação e avaliação das estratégias de ação e dos projetos de pesquisas tecnológicas, 

sendo obrigatória sua manifestação sobre os projetos fomentados pelo PROMEC. 

A Secretaria Executiva, órgão de operacionalização do PROMEC, onde as estratégias 

e ações definidas pelo Comitê Gestor são desdobradas e implementadas é composta pelos 

seguintes representantes: um gerente executivo, coordenadoria administrativa financeira e um 

coordenador técnico especialista e um apoio administrativo. Tem como principais atribuições:  

- implementar as diretrizes do programa; 

- Gerir o convênio de cooperação técnica econômica;  

- Coordenar a carteira de projetos e designar seus coordenadores;  
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- Coordenar as ações do Escritório de projetos;  

- Elaborar o orçamento anual; Indicar fontes de recursos;  

- Propor e revisar indicadores de desempenho;  

- Validar,priorizar,acompanhar e avaliar a carteira de projetos;  

- Designar os coordenadores de projetos;  

- Aprovar o cumprimento de metas dos projetos. 

O Escritório de Projetos tem sua equipe de trabalho estruturada pelo gerente executivo 

conforme seu planejamento tático operacional para gestão do portfólio de projetos. E sua 

atribuição principal é assessorar a secretaria executiva na gestão do portfólio de projetos. 

A Coordenadoria de Projetos (CP) foi idealizada para ter um coordenador responsável 

por cada projeto. Suas atribuições principais são: 

-  planejar recursos e atividades do(s) projeto(s) sob sua responsabilidade;  

- coordenar a execução de projetos; coordenar as atividades técnicas do projeto;  

- prover informações ao escritório de projetos e a secretaria executiva. 

5.4 Requisitos para operacionalização do PROMEC 

A definição estratégica de operacionalizar o PROMEC por projetos significa que o 

mesmo tem como necessidade fundamental um forte sistema de gestão de portfólio que 

contemple todas as etapas da prospecção ao encerramento.  

Sendo assim apenas em caráter propositivo foi concebido um modelo conceitual de 

suporte ao PROMEC, cujas ferramentas serão apresentadas em seguida.  

O modelo está esquematicamente apresentado na Figura 13. 
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Figura 13 - Representação esquemática da estrutura de suporte à operacionalização do PROMEC. 

Fonte: Elaborado pelo autor(2014) 

 

Não há necessidade de aprofundar o entendimento conceitual sobre essas ferramentas 

de apoio, uma vez que na condição de ferramentas de apoio o que realmente tem significância 

são suas funcionalidades práticas e isso será mostrado juntamente com as recomendações para 

incorporação das mesmas. 

5.4.1 Portfólio de projetos 

 O objeto central do PROMEC é o seu Portfólio de projetos, conforme apresentado na 

Figura 13. Sem ele não haveria outra finalidade para o PROMEC, sendo assim esse portfólio 

é seu maior ativo, pois em torno dele é que deve girar todo funcionamento do programa. 

A gestão do portfólio compreende todas as atividades de planejamento, organização, 

direção, coordenação, controle e ajustes dos recursos técnicos e humanos que deverão ser 

alocados pelas instituições parceiras do PROMEC. Uma consistente gestão desse portfólio de 

projetos visa concretizar determinado objetivo a curto prazo e garantir que tudo que foi 

previsto seja efetivamente realizado. 
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5.4.2 Portal PROMEC 

Com o volume intenso de informações, dados e conhecimentos que serão gerados e/ou 

difundidos no âmbito do PROMEC é imprescindível o uso de uma ferramenta para 

gerenciamento e compartilhamento dessas informações. Atualmente a ferramenta mais 

adequada para esse tipo atividade é o portal corporativo.  

Ao lançar mão da contribuição de Dias (2001) o portal PROMEC deve atender aos 

seguintes requisitos: 

- fácil para usuários eventuais: localização e acesso às informações corretas, momo 

mínimo de treinamento, não importando o local de armazenamento; 

- classificação e pesquisa intuitiva: indexação e organização das informações do 

programa, com capacidade de refinar e filtrar por palavras-chave e operadores booleanos, 

apresentando os resultados de maneira facilmente compreensível; 

- compartilhamento cooperativo: permissão de publicação, compartilhamento e 

recepção de informações de outros usuários, com a possibilidade de especificar quais grupos e 

usuários podem ter acesso às informações; 

- conectividade universal aos recursos informacionais:amplo acesso a todo e qualquer 

recurso de informação, suportando conexão com sistemas heterogêneos e tendo a capacidade, 

para isso, de gerenciar vários formatos de dados estruturados e não estruturados; 

- acesso dinâmico aos recursos informacionais, roteamento inteligente e ferramenta de 

inteligência de negócios integrada; 

- arquitetura baseada em servidor: arquitetura cliente-servidor de modo a suportar 

grande número de usuários e grande volume de informações, serviços e sessões concorrentes; 

- serviços distribuídos utilizando vários computadores ou servidores para permitir 

melhor balanceamento da carga de processamento; 
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- definição flexível das permissões de acesso: para comportar os diversos tipos de 

usuários, por meio de perfis de usuário; 

- interfaces externas com capacidade de comunicação com outros aplicativos e 

sistemas; 

- interfaces programáveis: capacidade de ser "chamado" por outros aplicativos 

tornando pública sua interface programável; 

- segurança para salvaguardar informações e prevenir acessos não autorizados; 

- fácil administração: fácil instalação, configuração e manutenção, permitindo o 

funcionamento de forma centralizada e dinâmica; 

- personalização: de acordo com as políticas e expectativas da organização e também 

para facilitar e agilizar o acesso às informações de acordo com o que cada usuário considerar 

relevante (DIAS, 2001). 

5.4.3 Banco de especialistas 

O cadastro dos especialistas das instituições que integram o PROMEC, tem como 

funcionalidade estabelecer uma rede que tornará mais dinâmica a troca de experiências entre esses 

atores. A medida que os projetos forem se avolumando, nomes, expertises , consultas técnicas, 

disponibilidade vão sendo demandados. É muito importante para o PROMEC ter uma ferramenta 

de mapeamento do conhecimento contido na rede. 

Sendo assim recomenda-se que esse cadastro tenha as seguintes características:  seja 

automatizado; tenha filtros para impedir adulteração de dados; contenha campos para inclusão das 

informações mais relevantes; permita cruzamento com outros bancos de dados onde os especialista 

também tem cadastro; seja organizado por área de atuação; contenha os dados curriculares e as 

competências dos indivíduos com indicação de como contatá-los; tenha link com as publicações e 

trabalhos postados pelo indivíduo e funcione via Web. 
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5.4.4 Fundo PROMEC de tecnologia 

O fundo PROMEC de tecnologia é um fundo de P&D&I a ser criado no âmbito do 

convênio para operar recursos do programa oriundo das diversas fontes, por exemplo, editais 

de subvenção,  venda de serviços  e aporte de patrocinadores. É importante esclarecer que esta 

ideia ainda está em fase de amadurecimento, portanto apesar de ser um instrumento com 

grande potencial para se consolidar ainda está em fase preliminar de concepção. 

5.4.5 Rede Laboratorial 

A rede laboratorial é composta por todos os laboratórios do SENA-ES, UFES e IFES 

contemplados no escopo do convênio de cooperação estabelecido entre essas instituições. Os 

laboratórios da UFES e do SENAI foram apresentados nas seções anteriores deste trabalho, 

dispensando, portanto uma reapresentação. 

5.4.6 Observatório de prospecção tecnológica 

A partir da década de 80 com a reformulação do entendimento do processo inovativo, ficou 

mais evidente que a sua estabilidade já não se refletia na prática. A mudança técnica passou a 

exercer uma influência mais complexa do que se supunha nas mudanças institucionais, das quais 

também era cada vez mais indissociável. A quimera da previsão tecnológica e a utopia normativa 

dos futuristas foram perdendo espaço para abordagens bem mais pragmáticas.  

Nesse contexto emergiu o conceito de prospecção tecnológica como sendo uma 

“tentativa sistemática de olhar para o futuro, longo prazo, da ciência, tecnologia, economia e 

sociedade, com vista a identificar tecnologias genéricas emergentes susceptíveis de produzir 

maiores benefícios econômicos e sociais" (OCDE, 1999). 

Sendo assim, constitui um desafio aos sistemas de inovação identificar as relações causais 

responsáveis pelas novas tecnologias, determinando desta maneira projeções futuras sobre estas 
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tecnologias. É imprescindível que esse processo de prospecção tecnológica seja componente do 

PROMEC, até mesmo para facilitar a tomada de decisão sobre em qual projeto investir. 

Cada vez mais, os estudos sobre o futuro das atividades de C&T deixam de ser 

encarados como encomendas ad hoc para se tornarem atividades perenes e internalizadas nas 

organizações presentes nos sistemas de inovação 

Desta maneira o observatório de prospecção tecnológica deve se valer de ferramentas 

de prospecção para auxiliar a tomada de decisão, cuja estrutura possa permitir  o cumprimento 

dos principais requisitos:  identificar as relações causais responsáveis pelas novas tecnologias; 

permitir projeções sobre o futuro e tendências tecnológicas; facilitar a tomada de decisão para 

equilibrar a alocação de recursos nas demandas de curto prazo com as demandas de pesquisa 

básica; dar sustentabilidade à promoção de ações que levem a um novo patamar de 

entendimento do papel da C&T na sociedade; auxiliar o processo de tomada de decisão para 

alocação de recursos em projetos de pesquisas tecnológicas, e outros. 

Finalmente a título de recomendação o PROMEC tem como de início incorporar as 

ferramentas do Modelo SENAI de Prospecção. 

5.4.7 Sistema de gestão de projetos 

O modelo de funcionamento do PROMEC aqui explicado tem como base principal de 

sustentação o Sistema de Gestão de Projetos. Esse caminho foi escolhido porque a macro 

atividade central da operacionalização do programa PROMEC é a gestão do portfólio de 

projetos.  É importante recorrer ao conceito de gerenciamento de projetos, vejamos: 

[...] aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às 

atividades de projeto a fim de atender às demandas, sendo realizado por meio da 

integração dos seguintes processos: iniciação, planejamento, execução, monitoração, 

controle e encerramento [...] (PMBOK). 
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Sobre esta área, a literatura atual é farta de contribuições. O mercado também dispõe de 

inúmeros sistemas de gestão de projetos, MS-Project, Primavera, CPM, entre outros. Apenas pra 

efeito de simbolizar o processo de gerenciar um projeto temos como referência a Figura 14. 

 

Figura 14 – Processo Esquemático do Gerenciamento de Projetos. 

Fonte: Adaptado do PMBOK (2014). 

 

No gerenciamento de projeto as entradas significam termo de abertura, registro das partes 

interessadas; as ferramentas são entrevistas, Dinâmica de Grupo, Oficinas, Técnicas de criatividade 

em grupo, Técnicas de tomada de decisão em grupo, questionários e pesquisas, observações. As 

saídas fazem referencia à documentação de requisitos, plano de gerenciamento de requisitos, matriz 

de rastreabilidade dos requisitos. Mais importante do que definir qual sistema adotar é identificar os 

principais requisitos que deve atender para permitir um gerenciamento eficaz do PROMEC: 

contemplar módulos que permitam o gerenciamento de todas as áreas da gestão de projetos: (custo, 

qualidade,tempo, risco, recursos humanos , comunicação, integração, escopo, aquisição); permitir o 

gerenciamento automatizado das atividades e rotinas; 

Concluindo esta seção, acredita-se que as recomendações aqui formuladas são 

suficientes para garantir a operacionalização eficaz do PROMEC aqui definido e 

caracterizado. As considerações finais e recomendações para trabalhos futuros serão objeto de 

apresentação na próxima seção, finalizando desta maneira este trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta aqui apresentada do PROMEC vem preencher uma lacuna, até então não 

preenchida no setor metal mecânico capixaba. Como vimos, existem diversas proposições que 

não foram colocadas em prática, porque não havia ainda a criação de um arcabouço que 

pudesse viabilizar a integração de quatro instituições que vem se debatendo isoladamente para 

dar uma resposta ao desenvolvimento tecnológico do setor metal mecânico. 

Agora, com o PROMEC, na condição de coordenador das atividades de PDI e 

articulador da rede colaborativa. O setor metal mecânico do E.S passa a dispor de um 

programa que pode propiciar o seu desenvolvimento tecnológico e inovativo , por meio do 

estabelecimento de uma carteira de projetos que emergirá das necessidades do setor e se 

traduzirá  num portfólio de projetos que serão executados no médio prazo. 

Desta maneira o PROMEC vem se constituir numa plataforma institucional que 

permitirá a constituição da rede colaborativa de PDI, levando em consideração as restrições 

jurídicas e institucionais que vem afetando atualmente as ICTs, e sua experimentação 

permitirá as instituições integrantes amadurecer a prática do trabalho em rede colaborativa, 

podendo se bem sucedido evoluir para um novo arcabouço institucional. 

Tal como posto, o PROMEC conta com uma instância decisória, seu comitê gestor, 

onde a negociação entre os seus titulares, será uma prática constante, que permitirá o 

compartilhamento de riscos e benefícios, tudo dentro das condições legais às quais as 

instituições integrantes estão sujeitas. Para tanto, a representatividade e liderança forte do 

comitê gestor, constituído pelos titulares das instituições integrantes, se constituem nas 

principais forças de alavancagem da PDI no setor metal mecânico. 

Ao prever uma governança com participação efetiva dos principais dirigentes em âmbito 

estadual, a saber: Presidente da FINDES, Diretor Regional do SENAI-ES, Presidente do CDMEC, 
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Reitor da UFES, Reitor do IFES,  Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Presidente da FAPES o PROMEC propõe 

um modelo de governança que reúne todas as condições para prosperar. Afinal estas são as 

principais lideranças envolvidas diretamente com o desenvolvimento econômico do E.S e deles 

acredita-se partir diversos encaminhamentos capazes de fazer decolar o PROMEC. 

É importante ressaltar que o trabalho também estabelece diretrizes sobre os principais 

processos que devem ser organizados, que podem facilitar muito a condução do programa 

pelas lideranças aqui mencionadas. Outro aspectos que merecem ser destacados são a forte 

liderança e representatividade política  reunidas no comitê gestor. Dificilmente o PROMEC 

encontrará barreiras para avançar com seus projetos, se realmente houver o engajamento das 

forças aqui apresentadas. 

Há muito tempo que o setor metal mecânico convivia  com a expectativa de encontrar um 

modelo de arranjo institucional que permitisse as empresas introduzir em sua prática o processo 

inovativo. Até então as iniciativas concebidas com essa finalidade , por razões desconhecidas e que 

não foram investigadas  nesse estudo, não tiveram êxito. Nesse contexto surgiu o PROMEC. Ao ser 

configurado com a participação dos principais atores que conhecem a fundo o setor metal mecânico, 

tendo também como suporte a profunda revisão bibliográfica, dificilmente não cumprirá com seus 

objetivos se forem implementadas as ações recomendadas nesse estudo. 

Ao trabalhar na configuração do PROMEC, o pesquisador teve contato com 

bibliografia trazendo experiências vivenciadas no sistema brasileiro e até mesmo em sistemas 

de outros países. Constatando que não é herança exclusiva do setor metal mecânico capixaba 

a necessidade de encontrar um modelo de arranjo institucional que permita a intensificação do 

processo de inovação nas suas empresas.  Mesmo nos países mais desenvolvidos, onde os 

sistemas nacionais de inovação já amadureceram, as instituições de pesquisa vivem em busca 
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de novos modelos de atuação e as mais destacadas são as que conseguiram se estabelecer em 

arranjos institucionais voltados para cooperação. 

Estas instituições convivem com o dilema de ter que sobreviver "espremidas" entre o 

seu modelo jurídico-institucional e a influência política mandatória das instâncias superiores 

as quais estão submetidas. Nesse cenário é necessária muita criatividade para conviver entre 

esses dois "paredões". E ficou constatado que esses limitadores, não impediram as instituições 

mais criativas de prosperar. Para isso tiveram que transformar radicalmente suas práticas de 

gestão e em muitos casos promover profundas mudanças no perfil institucional. 

Vimos também que no Brasil as instituições de pesquisa além de terem que conviver 

com esses mesmos problemas, ainda tem que enfrentar a falta de investimentos privados na 

pesquisa tecnológica e a barreira cultural histórica que separa literalmente quem produz de 

quem usa o conhecimento.  

Estabeleceu-se um vale entre o mundo acadêmico e o mundo produtivo e a  verdade é 

que, de maneira geral, ainda é um mundo estranho para o industrial brasileiro a ambiência de 

pesquisa, de experimentos, de inovação. Sobre esse comportamento, embora não existam 

ainda estudos comprobatórios, é razoável supor que está relacionado com o modelo de 

negócio escolhido pelas empresas. 

É muito fácil perceber que uma vez escolhido o modelo de negócio ancorado em 

exploração e exportação de commodities se torna uma tarefa muito complexa migrar para 

outro modelo que priorize a pesquisa tecnológica e a produção de produtos com alto valor 

agregado. Acredita-se que essa migração só será colocada em prática quando o modelo 

vigente se exaurir, o que pode levar anos em alguns segmentos produtivos. 

O estudo mostrou também que o setor metal mecânico no E.S, tem uma lógica de mercado 

mais complicada ainda, na medida em que o modelo de negócio praticado pela maioria das 

empresas, é a prestação de serviços de fabricação sob encomenda para grandes plantas industriais, 
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que exportam as commodities. Isso significa que uma vez indo bem o desempenho destas empresas, 

indiretamente toda cadeia se beneficia porque as oportunidades ocorrem em efeito cascata ou 

dominó. Mas, se ao contrário as consequências são catastróficas. Acontece que a lógica da cadeia de 

petróleo e gás é diferente, porque ela é altamente demandante tanto de produtos sob encomenda 

para manutenção das instalações como produtos seriados, como por exemplo: tubulações, válvulas, 

bombas, componentes diversos, e outros. 

Portanto um dos aspectos que o estudo realizado mostrou, é que o setor metal 

mecânico capixaba se vê diante de um quadro de futuro promissor, e deve organizar o mais 

rápido possível seu sistema regional de inovação, sendo esta a única maneira dele se 

introduzir nesse jogo altamente competitivo da cadeia global de petróleo e gás. E esta é a 

grande expectativa do pesquisador que formulou a proposta do PROMEC. 

Esse cenário foi altamente provocador e instigante para construir uma proposta que 

envolvesse as principais instituições de ensino e pesquisa tecnológica: UFES, IFES, SENAI e 

o CDMEC. Acredita-se que com este arranjo e com a configuração preconizada no PROMEC, 

dificilmente o setor metal mecânico não sairá da atual inércia tecnológica. 

Apesar de ser uma ideia simples, há grande expectativa que a sua concretização possa  

elevar o setor metal mecânico capixaba a um novo patamar tecnológico. Nesse sentido, as 

expectativas sobre a experimentação de uma nova forma de atuação das instituições de 

pesquisa tecnológica, foram totalmente atendidas com a proposta aqui apresentada. Desta 

maneira essa experiência que começou a ser construída nesse estudo pode servir, no futuro, de 

importante campo de observação para estudo de caso de trabalhos futuros. 

Outro campo que pode ser derivado desse estudo é a experimentação da proposta aqui 

formulada em outros segmentos industriais, ficando assim mais abrangente sua aplicação. 

Finalmente é importante reconhecer que dificilmente uma proposta da natureza do PROMEC 

pode evoluir se não houver o envolvimento e comprometimento das forças políticas regionais 
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aqui mencionadas e que se constitui no núcleo central de decisão do PROMEC. Essa é a 

expectativa dos agentes que cooperaram para a realização dessa pesquisa. 
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