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Resumo
No Brasil grande parte dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento são oriunda do
governo, como também a maior parte dos recursos humanos e de infraestrutura destinados a
P&D estão alocados em Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) públicas. Neste cenário, a
maioria das empresas, principalmente micro e pequena, tem pouca ou nenhuma estrutura
dedicada ao desenvolvimento de novos produtos e processos, impactando diretamente em sua
capacidade de inovação. Portanto, para que as empresas possam alavancar sua capacidade
inovadora, devem se relacionar com uma rede de parceiros que agreguem recursos humanos,
financeiros e tecnológicos, tais como centros de pesquisa ou mesmo empresas concorrentes,
implementando estratégias colaborativas que promovam a inovação. O governo tem
incentivado a interação ICT-Empresa, com o objetivo de aproveitar melhor todo o
conhecimento e infraestrutura de uma ICT para o desenvolvimento de pesquisas que agreguem
valor as empresas, porém esta prática ainda não é muito difundida no Brasil. Neste contexto, o
presente trabalho propõe o modelo, denominado E-SPIN (Estímulo e Suporte à Prototipação de
Ideias e Negócios), que visa contribuir com o processo de inovação aberta de empresas de base
tecnológica (EBT), por meio da disponibilização de acesso ao capital intelectual (CI) e a
infraestrutura das ICTs. O modelo apresenta quatro estágios de evolução (ideia, protótipo,
tecnologia e produto), onde as empresas têm todo suporte para um crescimento estruturado do
nível de maturidade tecnológica e de gestão, ao longo do processo de inovação. Qualquer
empresa, independente do porte, setor ou estágio de maturidade da tecnologia pode beneficiarse da dinâmica do modelo, possibilitando a geração de novos produtos e empresas, como
também a diminuição de tempo e custo de desenvolvimento de projetos. A operacionalização
do modelo é baseada no conceito de Laboratório Aberto, que disponibiliza o acesso de
empreendedores aos equipamentos do laboratório, sob demanda, pagando apenas o que utilizar
e consumir, para desenvolvimento das ideias e projetos. Para analisar a aplicabilidade do
modelo, foi realizado um teste piloto no Instituto SENAI de Tecnologia em Automação e TIC.
Para isso, foi definido o capital intelectual do Instituto, como também foi estratificado a
contribuição de cada fator do CI em todos os estágios do modelo. O resultado do teste piloto
apontou haver um satisfatório CI no Instituto analisado, demonstrando a sua capacidade para
contribuir e estimular a inovação em empresas de base tecnológicas por meio do modelo.
Palavras-chave: Capital Intelectual; Inovação Aberta; Laboratório Aberto; Interação ICTEmpresa.
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Abstract
In Brazil, much of the research and development investments come from the government, as
well as most of the human resources and infrastructure for R & D are allocated in Public Science
and Technology Institutions (STIs). In this scenario, most companies, particularly micro and
small ones, have little or no structure dedicated to developing new products and processes,
impacting directly on its capacity for innovation. Therefore, to enable companies to increase
their innovative capacity, it must relate and connect to a network of partners that add human
resources, finance and technology, such as research centers or even competitors by
implementing collaborative strategies that foster innovation. The government has encouraged
the STIs-Industry interaction, in order to better harness the knowledge and infrastructure of
STIs for the development of research companies that add value, but this practice is not yet
widespread in Brazil. In this context, this paper proposes the model, called E-SPIB
(Encouragement and Support Prototyping Ideas and Business), which aims to contribute to the
open innovation process of technology-based companies (TBCs), through the provision of
access the intellectual capital (IC) and the infrastructure of STIs. The model has four stages of
evolution (idea, prototype, technology and product), where throughout the innovation process,
companies have access to features and full support for a structured growth of the level of
technological maturity and management. Any company, regardless of size, sector or
technological maturity stage may benefit from the dynamic model, allowing the generation of
new products and companies, as well as the reduction of time and project development cost.
The operationalization of the model is based on the concept of Open Laboratory, which
provides entrepreneurs access to lab equipment, on demand, paying only for what they use and
consume, in developing their ideas and projects. To analyze the applicability of the model, it
conducted a pilot test at SENAI Institute of Technology in Automation and STI. For this, the
intellectual capital of the Institute was set, it was also stratified the contribution of each IC
factor at all stages of the model. The pilot test results showed there a satisfactory IC in the
analyzed Institute, demonstrating their ability to contribute and stimulate technological
innovation-based companies (TBCs) through the model.
Keywords: Intellectual Capital; Open Innovation; Open Lab; Interaction STI-Company.
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1.

Introdução
A economia mundial está em um grande processo de evolução. O século passado foi

conhecido com a era da sociedade industrial, onde os principais ativos das empresas estavam
relacionados apenas aos recursos vinculados ao processo produtivo (infraestrutura e capital
financeiro). Porém na atual era da sociedade do conhecimento, não apenas os recursos
industriais propriamente ditos, os ativos tangíveis, são reconhecidos como importantes. Nesta
era, ganham mais relevância as capacidades que os recursos humanos, físicos e organizacionais
têm para gerar valor ou diferencial competitivo para as empresas. Na era do conhecimento, o
capital intelectual é evidenciado como o principal recurso das empresas para gerar
conhecimento que agreguem valor ao desenvolvimento de novos produtos e processos,
contribuindo para uma diferenciação de mercado das empresas (MARQUES; GOMES, 2011).
Atualmente, um produto pode ser desenvolvido em poucos meses em um país, fabricado
em outro, que tenha viabilidade financeira melhor, para depois ser lançado em escala mundial.
Esta facilidade da globalização abriu novas oportunidades mercadológicas internacionais,
aumentando também o fluxo de informação e diminuindo o ciclo de vida dos produtos. Alguns
pesquisadores enfatizam que estes fatos estão levando ao início da transição da era do
conhecimento para a era da criação. Neste contexto as empresas necessitam desenvolver e criar
novos produtos, com ciclos de vida mais curtos, para continuarem crescendo ou apenas para
sobreviver no mercado (NUSSBAUM, 2005).
O desafio de promover o desenvolvimento de inovações tecnológicas é próprio da
cultura de cada nação, no caso do Brasil, a maior parte dos investimentos em pesquisa &
desenvolvimento são oriundos do governo, como também a maioria dos recursos humanos e
infraestrutura destinada a P&D estão alocados em universidades ou institutos de pesquisa
públicos. Em comparação com alguns países desenvolvidos, tais como Japão, Alemanha e
Estados Unidos, este cenário se inverte totalmente. Nestes países, muitos dos investimentos,
equipe e infraestrutura dedicados a P&D estão alocadas nas empresas ou institutos privados de
pesquisa. Apesar de atualmente, nos países desenvolvidos, as empresas terem setores orientados
ao desenvolvimento de inovações, estes têm ainda a prática, desde a década de 70, de utilizarem
o capital intelectual presente em Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), através de acordos
de cooperação, para aumentar a sua capacidade de inovação.
No Brasil a cultura ou prática da gestão da inovação não é tão difundida nas empresas,
principalmente micros e pequenas. Muitas pesquisas são desenvolvidas dentro das
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universidades e institutos de pesquisa, porém poucas são realizadas em parceria com o setor
produtivo ou transferidas para o mesmo. O governo tem promovido muitas políticas de
incentivo para alavancar a inovação dentro das empresas, como também vem estimulando o
desenvolvimento tecnológico por meio da parceria entre uma universidade e uma empresa.
Embora o governo venha desenvolvendo estas políticas, o nível de interação entre ICT-Empresa
no Brasil ainda é muito baixo comparado com os países desenvolvidos. Esta baixa intensidade
de interação, entre o setor acadêmico e produtivo, tem sido apontado como um dos principais
fatores para o baixo índice de desenvolvimento tecnológico do país (NOVELI; SEGATTO,
2012).
Conforme o modelo da hélice tripla enfatiza, é muito importante haver uma grande
interação entre o setor governamental, empresarial e acadêmico, desenvolvendo ações e
mecanismos, para promover e viabilizar o desenvolvimento tecnológico e econômico de uma
região. Assim, uma possível solução para alavancar o crescimento das empresas, é através da
construção de processos, mecanismos e modelos que facilitem, motivem e diminuam as
dificuldades de interação entre os atores do Sistema Nacional e Regional de Inovação,
alinhando a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, beneficiando o processo de criação/melhoria
de produtos e processos, como também a geração de startups. Este contexto está alinhado ao
modelo de Inovação Aberta, onde as empresas interagem dentro de uma rede de
relacionamento, intercambiando conhecimento, experiência, recursos e capital intelectual, que
podem ser úteis para gerar novas tecnologias, modelos de negócios, como também novas
empresas. Além disso, o modelo propicia o compartilhamento dos riscos e o aumento da
capacidade inovativa do sistema nacional, regional ou local (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF,
2000; NOVELI; SEGATTO, 2012).
É neste contexto que o presente estudo propõe um modelo que possibilita as Instituições
de Ciência e Tecnologia (ICTs) estimularem e darem suporte ao processo de inovação de
empresas de base tecnológica, sem prioritariamente haver um fluxo financeiro da ICT para as
empresas. A proposta do modelo preconiza a entrada e saída de projetos em diferentes estágios
de maturidade, o compartilhamento de informação, a exploração de derivativos ao longo do
processo de inovação, como também a melhoria da viabilidade de desenvolvimento de projetos.
A operacionalização do modelo é baseada no conceito de Laboratório Aberto, onde é
disponibilizado, aos empreendedores, acesso aos equipamentos da infraestrutura da ICT, sob
demanda, pagando apenas o que utilizar e consumir, para desenvolvimento das ideias e projetos.
Para testar o modelo proposto, será apresentada a aplicação e análise do modelo no Instituto
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SENAI de Tecnologia em Automação e TIC, que é pertencente ao Sistema Regional de
Inovação de Florianópolis em Santa Catarina.

1.1 Motivação
Um dos principais fatores que fomentam o crescimento de uma nação são os investimentos
em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I). O desenvolvimento de políticas que
contribuam com o avanço tecnológico das empresas, é de extrema importância para o
preenchimento das lacunas históricas e recorrentes no sistema de inovação do Brasil (BNDES,
2014).
Segundo um estudo contratado pelo BNDES, “O Brasil ainda não possui uma forte
tradição de inovação”. O estudo mostra que entre 2005 e 2012, os dispêndios em P&D
cresceram 11,6%, do qual a maioria dos recursos é oriunda de fontes públicas, 55%. Fazendo
uma comparação mundial, os gastos com P&D no Brasil representam 1,9% do total mundial,
participando também com 2,6% das publicações científicas, porém a participação em patentes
é apenas 0,14%. Isto mostra que o Brasil não está conseguindo converter seus investimentos
em P&D em conhecimento e tecnologias passiveis de serem patenteados. (BNDES, 2014).
Estes dados podem ser vistos na Figura 1.1.

FIGURA 1.1: Participação brasileira nas publicações (BNDES, 2014).

Conforme o relatório do Global Innovation Index 2014, o Brasil ocupa a 61º colocação
no ranking mundial de inovação, ficando atrás de EUA (6ºlugar), Coreia do Sul (16º lugar) e
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China (29º), fazendo um comparativo de 2012 a 2014 o Brasil caiu três posições. Analisando
outro relatório, The Global Competitiveness Report 2013-2014, que avalia os fatores tais como
qualidade dos institutos científicos, proteção à propriedade intelectual, gastos com P&D,
colaboração público-privada, entre outros, o Brasil caiu 10 posições no ranking desde 2011,
passando de 46º para 56º lugar. Isso mostra que os fatores que estão causando a redução da
posição do Brasil no ranking da inovação, estão impactando diretamente na redução da posição
do Brasil no ranking competitividade mundial. Alguns estudiosos enfatizam uma correlação
direta, do aumento ou diminuição, da posição de um pais nestes dois relatórios. Segundo The
Global Innovation Index 2013, existem alguns parâmetros de grande semelhança entre as
nações mais inovadoras. Como verificado no relatório, ações bem sucedidas e com foco em
inovação, levam ao surgimento de um círculo virtuoso: “uma vez que investimento atrai
investimento, talento atrai talento e inovação gera mais inovação” (DUTTA; LANVIN;
WUNSCH-VICENT, 2014; BNDES, 2014; GASPARINDO, 2014).
Apesar das políticas públicas para incentivar as empresas a investirem em P&D, através
de concessão de financiamento facilitado, ambientes regulatórios a interação ICT-Empresa e
benefícios fiscais, o setor privado investe apenas 45% dos gastos com P&D. Já em países
desenvolvidos esta participação é, na média, de 70%, conforme a Figura 1.2. Isto mostra que as
empresas no Brasil não estão confortáveis e dispostas a investirem diretamente em P&D, sem
a existência de uma melhor estrutura e ambiente para desenvolvimento de inovações (DUTTA;
LANVIN; WUNSCH-VICENT, 2014; BNDES, 2014).

FIGURA 1.2: Gastos com P&D em 2011 (BNDES, 2014).
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Conforme o relatório do BNDES, especialistas de grandes empresas apontam que no
Brasil “A parceria entre Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) e empresas privadas têm
muitos entraves”. Alguns dos principais mecanismos ou instrumentos para a interação ICTEmpresa, são relacionados às encomendas tecnológicas e à pesquisa conjunta. As encomendas
tecnológicas dizem respeito ao mecanismo que uma instituição pública contrata um projeto de
produto de uma empresa, com a garantia que a instituição pública comprará alguns lotes do
produto no futuro. Este tipo de instrumento foi regulamentado pela Lei da Inovação (Lei
10.973/2004). A outra forma de interação, é por meio de um projeto de desenvolvimento
tecnológico, onde uma universidade e uma empresa realizam a execução em parceria.
Geralmente, estes projetos são fomentados por editais públicos que incentivam a cooperação
ICT-Empresa. (BNDES, 2014).
Os melhores exemplos de ecossistemas de inovação de sucesso, são o Vale do Silício
(EUA) e o Daedeok Innopolis (KOR). Inúmeras estratégias de inovação têm sido direcionadas
para estabelecer modelos parecidos com Estados Unidos e da Coreia do Sul. A tentativa de
“copiar” estes ecossistemas não é nada fácil, pois o estímulo à inovação é totalmente
dependente da cultura e dos atores presentes em cada região. Assim a construção deste ambiente
propício para geração de inovações, demanda estratégias que fomentem o intercâmbio de
informações entre os atores dos Sistemas Regionais e Locais de Inovação (Governo, ICT,
Empresas, Órgãos de Classe etc.), resultando em um incremento do conhecimento e geração de
empresas de base tecnológicas. (DUTTA; LANVIN, 2013).
Na atual era do conhecimento, onde as inovações são geradas cada vez mais rápidas, as
empresas estão mudando a forma como gerenciam seus processos de inovação. O processo de
inovação tradicional, onde as empresas desenvolvem projetos contanto apenas com as estruturas
e competências internas, evolui para um processo de inovação aberta, onde são instituídas redes
de cooperação que têm objetivos em comum. A inovação aberta permite que ideias sejam
criadas, avaliadas, aperfeiçoadas e testadas em ambientes compartilhados e virtuais. Este
modelo permite que diferentes especialistas (internos ou externos as empresas), fornecedores e
clientes participem do processo de desenvolvimento dos projetos, propiciando a construção de
produtos que sejam factíveis e que tenham seu valor agregado percebido pelo mercado.
(DUTTA; LANVIN, 2013; PIRES, 2014).
Nos países em desenvolvimento, é comum que as micro e pequenas empresas (MPEs)
não tenham atividades internas de P&D estruturadas. No Brasil, segundo o relatório do
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SEBRAE de 2011, as MPEs somam um total de nove milhões de instituições formalizadas,
juntas elas representam 27% do PIB, movimentando cerca de R$ 599 bilhões e gerando mais
da metade dos postos de trabalho. Conforme estes dados, as MPEs têm uma importante
representatividade na economia nacional, mobilizando o desenvolvimento de políticas públicas
e privadas com o objetivo de apoiar o seu crescimento. As MPEs de base tecnológica, raramente
dispõem ou têm acesso a uma infraestrutura técnica e equipe multidisciplinar dedicada ao
desenvolvimento de novos produtos e processos, dificultando o processo de inovação.
(BENEDETTI; TORKOMIAN, 2009; PIRES, 2014; SANTOS, 2012).
A inovação está diretamente associada à capacidade de uma empresa de identificar uma
necessidade de mercado e rapidamente desenvolver produtos e processos de forma a atender
essa demanda. Com isso, as fases de provas de conceito, prototipagem e testes em campo, entre
outras atividades para desenvolvimento de produtos, tornasse muito custosas para as MPEs de
base tecnológica ou nascentes. Tal fato gera a necessidade de recorrerem a fontes externas,
dentre as quais estão às universidades, para conseguirem ampliar sua capacidade de inovação.
As universidades e institutos de pesquisa têm um grande estoque de capital intelectual
(conhecimento, informação, relacionamento, propriedade intelectual, experiência, estrutura de
pesquisa), estes elementos somados aos desafios e a capacidade do setor produtivo, são um
poderoso combustível para desenvolvimento de inovações tecnológicas que geram diferencial
competitivo para as empresas e riqueza para o país. (BENEDETTI; TORKOMIAN, 2009)
Esta nova tendência de desenvolvimento tecnológico, no conceito de inovação aberta,
demanda a construção de modelos e sistemáticas adequadas a esta nova realidade. Intensificar
e facilitar o acesso do setor produtivo ao grande capital intelectual e infraestrutura presentes em
Instituições de Ciência e Tecnologia, é uma grande necessidade das empresas no Brasil,
principalmente as MPEs que tem menores estruturas e recursos para investirem em inovação.
Para isso, demanda a construção de modelos e mecanismos que potencialize uma maior
interação das empresas com os diferentes atores de um Sistema Regional de Inovação,
permitindo aumento da capacidade de conversão de conhecimento em inovações, possibilitando
também a geração ou crescimento das empresas.

1.2 Objetivos
A seguir serão apresentados os objetivos gerais e específicos.
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1.2.1

Objetivo Geral
Propor um modelo para dar suporte à inovação aberta de empresas de base tecnológica,

por meio do acesso ao capital intelectual e infraestrutura de Instituições de Ciência e Tecnologia
(ICTs).
1.2.2

Objetivos Específicos



Identificar os principais atores de um Sistema Regional de Inovação;



Verificar as principais motivações e barreiras para cooperação ICT-Empresa;



Identificar as atividades relacionadas ao processo de inovação de empresas de base
tecnológicas;



Identificar quais os principais componentes do capital intelectual de uma ICT;



Definir a atuação do capital intelectual de uma ICT no modelo proposto, de forma que
este possa contribuir com o processo de inovação de EBTs;



Analisar a aplicabilidade do modelo proposto no Instituto SENAI de Tecnologia de
Automação e TIC por meio da definição e avaliação do Capital Intelectual.

1.3 Recursos e Métodos
Um trabalho de pesquisa pode ser distinguido quanto a sua natureza, abordagem,
objetivos de estudo e procedimentos (GIL, 1994). O presente trabalho pode ser classificado,
quanto à finalidade, como sendo do tipo "aplicado" por utilizar conhecimentos teóricos para
estudos empíricos sobre algum fato a ser estudado, além de objetivar testar hipóteses que podem
resultar em soluções de problemas concretos da vida moderna (SILVA; MENEZES, 2001).
Quanto à abordagem, segundo Gil (1994), é subdivida em qualitativa e quantitativa. Na
pesquisa em questão foi utilizada a abordagem qualitativa, devido à necessidade de observação
de fatos reais, considerando que há uma relação entre o ambiente e o sujeito, sendo difícil sua
interpretação em números. De acordo com Richardson (1999), os estudos qualitativos
caracterizam-se pela não utilização de instrumentos estatísticos no processo de análise de um
problema.
De acordo com os objetivos da pesquisa, pode ser caracterizado como exploratório e
descritivo. Exploratório, devido à necessidade de obter uma maior familiaridade com o
problema (GIL, 2008). E descritivo, por objetivar encontrar e caracterizar acontecimentos,
procurando classificá-los, descrevê-los e interpretá-los.
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Quanto aos procedimentos e meios que o autor adota na dissertação, trata-se de um
estudo de caso, com levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. Segundo Yin (2003, p.
21) “estudo de caso é uma investigação para se preservar as características holísticas e
significativas dos eventos da vida real”. No levantamento bibliográfico, foram pesquisadas
informações referentes ao tema da pesquisa, em diversos tipos de publicações, tais como livros,
artigos, periódicos, Internet, etc., com objetivo de tornar o assunto mais explícito. A pesquisa
de campo foi adotada para a coleta de dados primários. Este procedimento teve o objetivo de
levar os fatos, informações e características da população estudada. Para Richardson (1999), os
dados primários de uma pesquisa são aqueles obtidos diretamente em campo, por meio da
aplicação de questionário ou entrevistas. Contudo foi necessária a utilização de dados
secundários, oriundos de outras fontes de pesquisas como obras bibliográficas e relatórios de
pesquisas anteriores sobre o tema, com o objetivo de complementar esta pesquisa e comparar
os resultados.
Para coleta dos dados primários em campo, foi utilizado um questionário
semiestruturado. As vantagens do uso deste modelo em relação à entrevista são: demanda
menos pessoas e tempo para ser aplicado, resultando em uma economia de custo, além de não
sofrer a influência do entrevistador, possibilita a obtenção de uma amostra maior. Dentre as
desvantagens podem ser citadas: baixo índice de respondentes, grande quantidade de perguntas
em branco; dificuldade de conferir a confiabilidade das respostas; demora na devolução do
questionário e a impossibilidade do respondente tirar dúvidas sobre as questões, o que pode
levar a respostas equivocadas (MARCONI; LAKATOS, 1996; MATTAR, 2008).
Para analisar a aplicabilidade do modelo proposto no Instituto SENAI de Tecnologia em
Automação e TIC, foi utilizada uma pesquisa de campo com as empresas de base tecnológica
de Santa Catarina do setor de máquinas e equipamentos eletrônicos. A pesquisa foi realizada
em formulário semiestruturado, onde se questionava “Quais são os fatores mais importantes do
capital intelectual, de uma ICT, para contribuir com o desenvolvimento de tecnologias
inovadoras em parceria”. Como também foi analisado através da ferramenta QQS (“Quantity,
Quality, Systematic”), a qualidade e a quantidade do capital intelectual do Instituto. A pesquisa
de campo juntamente com a avaliação QQS, serviram de base para análise dos resultados e do
modelo E-SPIN no IST em Automação e TIC.
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1.3.1

Detalhamento da Pesquisa de Campo
Para desenvolvimento da pesquisa de campo, primeiramente foi realizado um

levantamento na literatura sobre os possíveis enquadramentos de coleta de dados, para a seleção
da melhor opção que atenderia aos objetivos deste estudo. Para realização da pesquisa de
campo, foi necessário o desenvolvimento de um questionário, o planejamento da melhor forma
de aplicá-lo, a definição da população e amostra a ser pesquisada, como também a forma de
tabulação dos dados.
A pesquisa de campo pode ser encontrada como um levantamento descritivo, cuja
amostragem é não probabilística, porém realizada por voluntários (GIL, 2008). Ainda nesta
etapa, houve a elaboração e aplicação de um questionário quantitativo, com perguntas de
múltiplas escolhas, referentes ao grau de importância de cada fator do capital intelectual.
Definiu-se por fazer a pesquisa via questionário, que é uma técnica de coleta de dados
primários vinculada à aplicação de um conjunto de perguntas (BARQUETTE; CHAOUBAH,
2007). Este instrumento, segundo Gil (2008), é o meio mais rápido e barato de obtenção de
informações, não necessitando de treinamento prévio de pessoal, como também a presença do
entrevistador para executá-lo. Segundo Boyd e Wetfall (1964), um questionário pode ser
qualificado como semiestruturado não disfarçado, onde o entrevistado conhece o contexto e o
objetivo da pesquisa, sendo de forma padronizada, devido ao fato de ser formado por questões
fechadas em sua maioria. Esta estrutura de questionário foi escolhida para facilitar e simplificar
para os respondentes. Uma das premissas do questionário foi que o respondente conseguisse
respondê-lo tranquilamente em um tempo máximo de cinco minutos. Assim, todo o formato,
redação e layout foram planejados para que o mesmo fosse de fácil entendimento e
compreensão, demandando a utilização de termos técnicos de conhecimento geral.
A seleção do tipo de questões seguiu o formato, principalmente, fechadas tricotômicas
ou de múltipla escolha. Na questão tricotômica, a pessoa seleciona a reposta entre um conjunto
de três alternativas, por exemplo, “Muito Importante”, “Importante” e “Pouco Importante”
(MATTAR, 2008). Segundo o mesmo autor, dentre as principais vantagens deste tipo de
questão, pode-se destacar: o rápido preenchimento, a fácil tabulação e análise dos dados.
Antes da aplicação do questionário em campo, o mesmo foi testado, sendo enviado para
um grupo de pessoas da equipe técnica do IST de Automação e TIC, com o objetivo de verificar
sua clareza, facilidade e o tempo para respondê-lo. O resultado final de uma parte do
questionário pode ser visto na Figura 1.3, onde se apresenta um recorte do mesmo. O
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questionário apresenta no início uma breve explicação do contexto e objetivo da sua aplicação,
além de 11 questões de múltipla escolha e uma aberta.

FIGURA 1.3: Questionário para analisar os fatores do capital intelectual.

A amostra foi definida como não probabilística e a escolha dos elementos não foi feita
aleatoriamente (CARNEVALLI; MIGUEL, 2001). A amostragem foi vinculada a empresas de
base tecnológica de Santa Catarina que realizam atividades de desenvolvimento tecnológico.
Assim foram definidas como amostra, todas as empresas que têm o benefício fiscal da Lei da
Informática cadastradas no MCTI até a data de 20 de abril de 2015 (77 empresas), como também
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todas as empresas subvencionadas pela FAPESC no período de 2013 e 2014, cerca de 190
empresas. Deste modo a amostragem não é aleatória e a mesma foi definida em linha com o
contexto da pesquisa.
Para aplicação do questionário, o mesmo foi encaminhado por e-mail para todas as
empresas que estavam dentro dos parâmetros da amostra, no dia 20 de abril de 2015. Para
facilitar o envio, recebimento e posterior tabulação dos dados no formato de tabelas, foi usada
a plataforma do Google Forms.
Após o envio e retorno dos questionários, ocorreu a verificação dos dados e a tabulação
dos mesmos, para depois ser realizada a análise dos resultados. Segundo Mattar (2008), a
verificação consiste em analisar se todas as perguntas foram respondidas, além do correto
preenchimento. Já a tabulação significa organizar os dados de forma que possam ser analisados
tanto qualitativa e quantitativamente. Neste trabalho foi realizada uma tabulação eletrônica,
onde os dados foram colocados em planilhas do Excel® e elaborados gráficos, para facilitar a
organização e a análise dos resultados.
1.3.2

Aplicação da Ferramenta QQS
Para complementar a avaliação dos resultados da aplicação do modelo proposto no IST,

foi utilizada uma ferramenta que avalia a quantidade, qualidade e sistemática de gestão de cada
fator do capital intelectual de uma organização. Esta ferramenta faz parte do método InCaS, e
a mesma é definida como QQS (“Quantity, Quality, Systematic”) sendo importante para avaliar
as forças e fraquezas do Capital Intelectual de uma organização. Para interpretar e identificar
quais fatores do capital intelectual são considerados pontos forte ou fraco, são definidos como
parâmetros o valor médio das notas e a diferença entre este valor e 100%, representa o potencial
de melhoria de cada fator do CI. (MERTINS; WILL, 2008)
Para aplicação da ferramenta QQS foi realizado um workshop com a equipe do IST. Para
facilitar a avaliação e aplicação da ferramenta, foram avaliados apenas a qualidade e a
quantidade de cada fator do capital intelectual, não sendo avaliada a sistemática de gestão. Esta
adaptação foi realizada, em função do interesse em analisar apenas se o status atual do capital
intelectual do IST estaria adequado e aderente à aplicação do modelo proposto no presente
trabalho. Um maior detalhamento da aplicação da ferramenta QQS, será realizado
posteriormente. No Quadro 1.1 é apresentado o resumo dos recursos e modelos utilizados para
consecução dos objetivos específicos.
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QUADRO 1.1: Recursos e métodos.

Objetivos Específicos
Identificar os principais atores de um Sistema Regional de
Inovação
Verificar as principais motivações e barreiras para
cooperação ICT-Empresa
Identificar as atividades relacionadas ao processo de
inovação de empresas de base tecnológicas
Identificar quais os principais componentes do capital
intelectual de uma ICT
Definir a atuação do capital intelectual de uma ICT no
método proposto, de forma que este possa contribuir com
o processo de inovação de EBTs
Analisar a aplicabilidade do método proposto no Instituto
SENAI de Tecnologia de Automação e TIC por meio da
definição e avaliação do Capital Intelectual

Recursos
Livros, revistas,
artigos e relatórios
de associações
Livros, revistas,
artigos e relatórios
de associações
Livros, revistas,
artigos e relatórios
de associações
Livros, revistas,
artigos, relatórios
de associações e
pesquisa de campo
Livros, revistas,
artigos e relatórios
de associações
Dados da pesquisa
de campo e
ferramenta QQS

Métodos
Pesquisa
exploratória
Pesquisa
exploratória
Pesquisa
exploratória
Pesquisa
descritiva
Pesquisa
descritiva
Estudo de
Caso

1.4 Estrutura da Dissertação
O presente trabalho é constituído por seis capítulos. No primeiro Capítulo é feita a
introdução do trabalho, apresentando dados relevantes à situação da inovação no Brasil,
comparando-a com outros países do mundo. O Capítulo finaliza com a apresentação da proposta
do trabalho definindo os materiais e modelos utilizados para o alcance dos objetivos
apresentados.
O segundo Capítulo apresenta os conceitos teóricos utilizados para o desenvolvimento
do trabalho. São apresentados os conceitos e definições de Sistema Regional de Inovação,
Capital Intelectual e Inovação aberta, estes conceitos formam a base para a construção e análise
do modelo proposto neste trabalho.
O Capítulo 3 apresenta a proposta do modelo para aumentar a capacidade de inovação
das empresas de base tecnológicas por meio da disponibilização do acesso ao capital intelectual
e a Infraestrutura de ICTs. O modelo é denominado E-SPIN (Estímulo e Suporte a Prototipação
de Ideias e Negócios), e preconiza que o capital intelectual e infraestrutura laboratorial de uma
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ICT são disponibilizados às empresas de base tecnológica no conceito de Laboratório Aberto,
onde as empresas recebem todo o suporte para evoluir nos quatro estágios do modelo (ideia,
protótipo, tecnologia e produto).
No capítulo 4, é realizada a aplicação do modelo no Instituto SENAI de Tecnologia
(IST) em Automação e TIC, onde é mapeado e identificado o capital intelectual do Instituto,
utilizando o método InCaS. São identificados os atores presentes no Sistema Regional de
Inovação de Florianópolis e por último é avaliado o capital intelectual do Instituto, por meio da
ferramenta QQS, analisando a aderência do modelo e comparando com os parâmetros da
literatura.
O Capitulo 5 expõe os resultados obtidos e a discussão vinculada a aplicação do modelo
no IST, mostrando toda a configuração e detalhamento do capital intelectual do instituto para
implantação do modelo proposto. O Capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho, onde são
enfatizados os objetivos, os dados do estudo de caso, os pontos que poderiam ser mais
explorados e também sugestões para futuros trabalhos. Por fim, é listada as referências
bibliográficas utilizadas para basear, desenvolver e analisar o presente trabalho.
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2 Referencial Teórico
Na atual era do conhecimento, as nações precisam desenvolver suas bases tecnológicas
para se manterem competitivas no mercado, sendo o seu desenvolvimento econômico
diretamente correlacionado ao desenvolvimento tecnológico das empresas deste pais. O grau
de desenvolvimento de um país é derivado do acúmulo de capital intelectual proveniente do
aprendizado e das novas tecnologias geradas pela sociedade nos anos anteriores. Uma das bases
para que exista um crescimento da capacidade de inovação das empresas, é a presença de
instituições na esfera pública e privada, que desenvolvam políticas, mecanismos e ações que
contribuição para geração, desenvolvimento e difusão de conhecimentos que sejam convertidos
em inovação. (SCHUMPETER, 1961; ALBUQUERQUE, 2004; FREEMAN; SOETE, 2008).
Alguns pesquisadores evidenciam que a formação de redes no processo inovativo
iniciou a partir da década de 80, depois de se iniciar a estruturação da profissionalização do
P&D nas empresas ou até mesmo a criação de instituições públicas ou privadas focadas para
este fim. Além disso, na época, estas estruturas de P&D começaram a ter uma maior interação
com instituições externas e com o mercado propriamente dito, com o objetivo de complementar
conhecimento e validar se as pesquisas estavam em linha com as demandas da sociedade. Esta
tendência colaborativa para o desenvolvimento se evoluiu, dando origem ao chamado sistemas
de inovação em redes, impulsionados principalmente pela grande complexidade das mudanças
tecnológicas e a natureza sistêmica de muitas inovações da área da tecnologia da informação e
comunicação que demandavam múltiplos conhecimentos tecnológicos na década de 80. Assim
as competências dos indivíduos ganharam ainda mais relevância que o próprio capital
financeiro. Freeman destaca que, já no século XIX, Frederic List enfatizava que não apenas o
capital financeiro e recursos materiais de uma firma são dito como importante para que uma
empresa prospere, mas também as aptidões intelectuais e físicas dos indivíduos que dela fazem
parte (FREEMAN; SOETE, 2008)
Assim, para aprofundar os estudos e pesquisas sobre os aspectos, fatores e modelos que
contribuem e dão suporte para o desenvolvimento de inovações, foi realizada uma extensa
pesquisa exploratória relacionada a Sistema Regional de Inovação, Capital Intelectual e
Inovação Aberta.
Na primeira seção são apresentados os conceitos e definições de Sistema Regional de
Inovação (SRI), buscando identificar os principais atores presentes em um SRI, verificar as

31

motivações e barreiras do processo de interação entre ICT-Empresa e identificar as principais
políticas governamentais de estímulo à inovação no Brasil.
Na segunda seção são apresentados os diferentes conceitos e definições de capital
intelectual existentes na literatura, como também modelos, ferramentas para identificação e
quantificação do capital intelectual nas instituições.
Na última seção são apresentados alguns estudos referentes à inovação aberta, onde são
destacados os seus benefícios e formas de utilização. Além disso, nesta seção é apresentado o
conceito de Laboratório Aberto, onde é exposto a sua origem e o seu funcionamento. Ao final
é apresentado um trabalho de pesquisa que propôs um modelo de apoio à inovação para
empresas, onde o mesmo foi estruturado como base nos fatores do capital intelectual dos atores
do Sistema Nacional de Inovação.

2.1 Sistema Regional de Inovação
A evolução tecnológica das últimas décadas pode ser analisada e compreendida através
da análise das três principais teorias da firma: neoclássica, organização industrial e
evolucionista. A teoria neoclássica refere-se à firma como um “organismo fechado”, onde sua
única função é a transformação de matéria-prima e recursos em produtos. A teoria da
organização industrial, iniciada na década de 30, é caracterizada por grandes mudanças na
organização interna da empresa, o processo de inovação começa a ser mais influenciando pelo
mercado, puxando as demandas tecnológicas e gerando um grande volume de inovações
incrementais, além do surgimento de novas organizações. Na teoria evolucionista, os atores e
conhecimentos externos à empresa tornam-se peças fundamentais no processo de inovação,
demandando uma grande e constante interação com o ambiente externo, em todas as etapas do
processo de desenvolvimento. Este fato é justificado pela diminuição do ciclo de vida dos
produtos e uma maior velocidade do surgimento de tecnologias em uma economia globalizada.
(FREEMAN, 2008; CALDERAN; OLIVEIRA, 2013).
Com o desenvolvimento das teorias evolucionista, surge a concepção do Modelo
Sistêmico de Inovação (MSI), com foco em expandir o entendimento do processo inovativo,
onde as organizações inovam por meio de interações com outras empresas, das mais diferentes
esferas (pública e privada) e portes, contribuindo para o crescimento da capacidade de inovação
e geração de conhecimento da nação, região, setor e/ou localidade. Este mesmo modelo pode
ser delimitado por uma área geográfica e por políticas que propiciem o aumento de ações que
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alavanque a geração de ideias e inovações em uma região, contribuindo para a diminuição das
lacunas presentes em um setor específico (CASSIOLATO; LASTRES, 2005).
Já Cooke (2002) destacou as influências dos fatores regionais no processo de inovação
e da competitividade das empresas, desenvolvendo o conceito de Sistema Regional de Inovação
(SRI). O Sistema Regional de Inovação é diretamente influenciado pelos fatores relacionados
ao contexto econômico, político e social da região ou localidade, o que explica como algumas
regiões têm desenvolvimentos tecnológicos diferentes. Quanto menor for à abrangência do
sistema de inovação, melhor poderão ser os resultados das ações e estratégia para atender as
necessidades especificas da região (CALDERAN; OLIVEIRA, 2013; MARCANTONIO;
ANTUNES JÚNIOR; PLONSKI, 2013). Em 2010, Casali; Silva e Carvalho enfatizaram que
“as diversas regiões que constituem um país possuem suas próprias características históricas,
culturais e políticas de inovação”.
Segundo Cooke (2002), em um Sistema Regional de Inovação pode haver a formação
de redes formais, que geralmente ficam restritas às fronteiras estabelecidas de uma região ou
setor. Porém, como podem ser observadas na Figura 2.1, essas redes, às vezes, extrapolam para
além da abrangência delimitada inicialmente, devido aos fornecedores, clientes, ICTs ou órgãos
governamentais estarem fora desta área. Conforme ilustrado na figura, são caracterizados dois
blocos de interação, o interno e externo ao SRI. O caracterizado pela letra “A” é formado pelo
ambiente onde geralmente o conhecimento é gerado e difundido para o mercado, neste bloco
os principais atores são as universidades e institutos de pesquisa. O caraterizado pela letra “B”
é formado pelo subsistema onde o conhecimento é convertido em inovação, onde o ambiente
das empresas ganha mais evidência, sendo composto por: fornecedores, clientes, concorrentes,
etc. Em um SRI bem constituído existe uma grande interação entre os dois blocos, havendo o
intercâmbio de conhecimento e recursos. Os dois subsistemas (A e B) interagem e são
influenciados pelo subsistema “C”, caracterizado pelas políticas e ações do SNI ou de outros
SRIs, como também organizações e políticas de outros países.
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FIGURA 2.1: Esquema ilustrativo do sistema regional de inovação (MARCANTONIO; ANTUNES
JÚNIOR; PLONSKI, 2013).

Esta interação com atores presentes fora do sistema regional é muito bem vista na visão
de um Sistema Nacional de Inovação (SNI). No contexto de um SNI e Inovação Aberta, é
importante o máximo de interação entre os diferentes atores, quanto mais houver intercâmbio
de conhecimento e experiência, dentro e entre os Sistemas de Inovação, melhor para o aumento
da capacidade inovativa da nação (Cooke, 2002).
2.1.1

Atores Presentes no Sistema Regional de Inovação
O desenvolvimento científico e tecnológico de um país pode ser promovido através de

uma grande interação entre os atores econômicos, sociais e políticos. A inovação pode ser
gerada e difundida com a troca de informação e conhecimento entre uma rede de instituições
públicas e privadas. O caminho percorrido pela inovação, da geração do conhecimento ao
desenvolvimento da tecnologia, torna-se dependente de uma boa interação entre os atores e
fatores característicos de uma região, denotando o caráter sistêmico da inovação (NELSON;
WINTER, 2005).
O Modelo da Hélice Tripla, desenvolvido por Etzkovitz e Leydesdorff na década de 90
é um dos modelos mais aceitos sobre a definição dos principais atores e o nível de interação

34

que os mesmos deveriam ter para se obter um ecossistema que promova e gere inovação. A
representação do modelo da Hélice Tripla foi se alterando, ao longo dos anos, conforme a
necessidade de haver uma maior sinergia entre os atores, com o objetivo de impactar no
desenvolvimento econômico de um SNI. Nas suas últimas definições, como mostra a Figura
2.2, é salientado que para se criar uma sociedade do conhecimento e inovação é necessária à
interação constante entre o Governo, Universidade e Indústria.
As Universidades ou ICTs tem um papel importante na formação de pessoas e
conhecimento, como também no desenvolvimento de pesquisa de base e pesquisa aplicada que
resolvam os problemas da sociedade ou fortaleçam a cadeia produtiva. O governo ou estado
tem a função de desenvolver políticas e criar mecanismos (leis, regulamentações, benefícios
fiscais, etc.) para induzir e fomentar o desenvolvimento de inovações nas instituições, além de
propiciar a redução dos riscos do processo de desenvolvimento para as instituições. A indústria,
por sua vez, é responsável por aplicar os conhecimentos e inseri-lo no mercado, transformando
a tecnologia em inovação. Além disso, as empresas têm um papel importante de
retroalimentarem as ICTs com novas demandas ou problemas tecnológicos, gerando mais
pesquisa que podem ser convertidas em inovação (STANFORD UNIVERSITY, 2013).
A grande sinergia entre os três elos da corrente pela inovação, como ilustrado na Figura
2.2 do modelo da Hélice Tripla, deriva a criação de estruturas híbridas, com sobreposição e
forte interação entre as entidades, onde cada elo passa a se comprometer e assumir o papel das
demais (CALDERAN; OLIVEIRA, 2013).

FIGURA 2.2: Esquema do modelo hélice tripla (CALDERAN; OLIVEIRA, 2013).
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Neste contexto, o governo tem o papel de indutor e promotor, e não de controlador,
desempenhando políticas e criando mecanismos para fomentar um círculo virtuoso de constante
interação entre as partes, não se esperando que este seja um modelo estável, mas sim em
constante mutação (CALDERAN; OLIVEIRA, 2013). Conforme Etzkovitz e Leydesdorff
(2000), esta grande inter-relação, onde as atuações das entidades e redes são orientadas a
constante reconstrução de novos arranjos institucionais, pode ser representada pela Figura 2.3.

FIGURA 2.3: Metáfora da hélice tripla (Adaptado de ETZKOWITZ; LEYDESDORFF apud PAIS,
2007).

O desenvolvimento de mecanismos e estruturas que potencializem o aumento do fluxo
de conhecimento e interação entre os atores dos SRI, é um importante meio para viabilizar o
desenvolvimento tecnológico e econômico de uma região ou setor. (BRISOLLA; et al, 1997).
Neste contexto, Labiak Junior propôs um modelo para análise do fluxo de conhecimento em
sistemas regionais de inovação. No seu estudo foi realizada uma extensa pesquisa exploratória
sobre os diferentes habitats de inovações, seus atores e atuações. Seu modelo, conforme a
Figura 2.4, contemplou a presença de seis atores, onde as empresas tem um papel central no
modelo. (LABIAK JÚNIOR, 2012).

FIGURA 2.4: Modelo estrela de fluxo de conhecimento em um SRI (LABIAK JUNIOR, 2012).
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Labiak Júnior denominou seu modelo como Estrela, sendo composto pelos seguintes
atores:


Ator de Conhecimento Cientifico: Nesta classificação estão as universidades,
institutos de pesquisas, escolas técnicas, ou seja, todas as instituições que
desenvolvem atividade educacional de nível técnico, superior e pós-graduação
como também promovem o desenvolvimento de pesquisa básica ou aplicada.



Ator empresarial: Estes são as próprias empresas localizadas em um Sistema
Regional ou Local de Inovação. Eles podem ser caracterizados por um ou mais
setores empresariais de uma região que uma ICT pertence.



Ator de Fomento: São representados por instituições que disponibilizam ou
investem recursos financeiros em projetos ou empresas, possibilitando o
compartilhamento dos riscos inerentes à inovação e impulsionando o
desenvolvimento tecnológico e mercadológico envolvidos no processo de
inovação. Podendo ser: investidores anjo, fundos de capital semente, agências
de fomento e até bancos com disponibilizam condições favoráveis para o
investimento em inovação.



Ator Institucional: Estes atores são identificados como possíveis “links” dos
ativos de conhecimento presentes nos diversos atores do sistema, possuindo uma
imparcialidade, neutralidade e ao mesmo tempo a representatividade de vários
setores econômicos regionais.



Ator Público: Estes atores são responsáveis pelo desenvolvimento das políticas
públicas, legislações e programas de suporte ao processo de inovação regional.



Ator Habitat de Inovação: Estes atores são instituições que tem em comum o
objetivo de desenvolvimento da cultura de empreendedorismo e da inovação, em
níveis e estágios diferenciados dependendo do habitat. Os principais estão
vinculados a: pré-incubadoras, incubadoras de empresas e parques tecnológicos.

Neste mesmo contexto, a Anpei (Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
das Empresas Inovadoras) em 2014, desenvolveu um estudo com o objetivo de mapear e
caracterizar as interações entre os atores do Sistema Brasileiro de Inovação. A iniciativa foi
conduzida pelos Comitês Temáticos da Anpei, o Comitê Interação de ICT - Empresa e o Comitê
de Fomento, e contou com o apoio de 237 empresas que responderam uma pesquisa de campo
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para identificar os principais atores do sistema brasileiro de inovação e também o fluxo de
interação entre eles. Ao final do estudo foi possível construir o mapa teórico do sistema
brasileiro de inovação, com a presença de seis atores, principalmente, onde a empresa é o elo
que tem uma interação com todos os atores, como representado também no trabalho de Labiak.
Conforme o estudo da Anpei (2014), tudo começa com as Empresas desenvolvendo suas
atividades econômicas, resultando em impostos que são repassados para o Governo nas esferas
federal, estadual e municipal, sendo destinados e investidos em ações que beneficie a geração
de conhecimento e desenvolvimento tecnológico. As instituições e empresas, por sua vez,
organizam-se em Entidades de Classes com o objetivo de obter maior força política para
articular, junto ao Governo, ações que contribuam com o desenvolvimento de cada classe. Por
seguinte, o governo realiza políticas e repassa recurso às ICTs para que formem profissionais,
desenvolvam conhecimento e tecnologia. Como também os Habitats e Entidades de Suporte
(Incubadoras, Sistema “S” etc.), recebem recursos para criação e manutenção de infraestruturas
para dar apoio ao desenvolvimento das empresas no mercado.
As empresas também recebem do Governo recursos na forma de subsídios fiscais ou de
subvenção econômica para fomentar o desenvolvimento tecnológico dentro das empresas. Estas
interagem com as ICTs com o objetivo buscar profissionais qualificados e conhecimento que
possam ser utilizados para desenvolvimento das suas atividades econômicas e de pesquisa. Os
projetos desenvolvidos em parceria com uma ICT possibilitam a criação de novas patentes,
produtos e até empresas, podendo as mesmas se instalarem em incubadoras que disponibilizam
todo o suporte para uma evolução empresarial. Estes Habitats e Entidades de Suporte
(Incubadora e Sistema “S” etc.) também fazem a ponte com Investidores, com o objetivo de
apresentar tecnologias e empreendimentos que tenham um potencial de crescimento acelerado
no mercado, a receberem aporte financeiro e apoio na gestão. Por fim as empresas geram mais
atividade econômicas resultando em mais impostos, que retroalimenta e criam um círculo
virtuoso para o desenvolvimento e inovação. A Figura 2.5 ilustra o resultado final do estudo
desenvolvido pela Anpei, representando os tipos de fluxos entre os atores, tais como
conhecimento, recursos financeiros etc.
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FIGURA 2.5: Mapa Teórico do Sistema Brasileiro de Inovação (ANPEI, 2014).
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Toda a nação ou SRI busca realmente obter um modelo estruturado, com a perspectiva
de que, principalmente, as empresas tenham um estreito relacionamento com a maioria dos
atores dos sistemas de inovação. Na proposta de modelo do presente trabalho, será utilizada a
segmentação dos atores do SRI conforme proposto no modelo de Labiak Júnior em 2012. A
utilização do modelo do referido autor é justificada pela grande similaridade dos atores que
compõem o SRI de Florianópolis, com o ecossistema onde Labiak Júnior aplicou o seu modelo.
2.1.2

Interação ICT-Empresa
Somente após o século XX que as universidades deixaram de ter como foco apenas

ensinar e transmitir conhecimento, introduzindo geração de conhecimento e atividades de
pesquisa. As universidades e centros de pesquisa, tradicionalmente, são voltados para o
desenvolvimento de capital humano e conhecimento, sendo um potencial parceiro para
contribuir com a geração de ideias e de tecnologias que promovam e potencializem o
desenvolvimento de inovação nas empresas. As universidades têm um importante papel dentro
dos sistemas nacionais e regionais de inovação, onde aos poucos, elas evoluíram na direção de,
cada vez mais, estar presente na economia do conhecimento (ETZKOWITZ; WEBSTER, 1998;
PAIS, 2007; BENEDETTI; TORKOMIAN, 2009).
A universidade e a empresa possuem focos e objetivos diferentes, na primeira a geração
de conhecimento e na segunda a geração de receita. Essas diferenças também podem ser vistas
como oportunidades, devido à complementaridade das atuações. A saída dos resultados das
pesquisas das universidades podem ser as entradas ou insumos para que as empresas possam
melhorar a sua competitividade no mercado (BENEDETTI; TORKOMIAN, 2009).
Calderan e Oliveira (2013) ressaltam em seu trabalho que a universidade precisa assumir
seu papel de agente de desenvolvimento econômico, local e regional, combinando ensino e
pesquisa em cooperação com a indústria. Mostra também que, em geral, o início da interação é
através de contatos informais de pesquisadores com as empresas, onde pode se derivar alguma
consultoria ou serviço técnico especializado, como também cursos, treinamentos e programas
de capacitação, com período de duração curto. Conforme a qualidade e o nível de interação
entre as partes, na primeira interação, o relacionamento pode evoluir para outras formas, com
maiores desafios resultando em um tempo mais longo de interação.
Conforme estudos realizados por Bonaccorsi e Piccaluga (1994), podem ser realizados
diversos tipos de interação entre o setor produtivo e a academia. Na análise dos autores,
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detalhada no Quadro 2.1, existem seis modalidades de cooperação, nos quais diferem conforme
o grau de comprometimento de recursos organizacionais acordados entre as partes (humanos,
infraestruturas e recursos financeiros), o tempo de cooperação e o grau de formalização da
cooperação.
QUADRO 2.1: Modalidades de relacionamento universidade – empresa (CALDERAN; OLIVEIRA,
2013).

Como verificado, existe pelo menos seis tipos de mecanismos que podem ser utilizados
para firmar uma interação. Neste trabalho, foi utilizado como base para desenvolvimento do
modelo proposto, o tipo de relação VI (criação de estruturas próprias para interação), devido o
objetivo de disponibilizar aos empreendedores, acesso a uma infraestrutura tecnológica para ser
utilizada na materialização de ideias e projetos.
Cassiolato e Lastres (2005) ressaltam que a cooperação ICT-Empresa envolve distintos
atores, em condições diversas para a criação e desenvolvimento de conhecimento científico e
tecnológico. Segundo Segatto-Mendes e Sbragia (2002) a escolha do tipo de interação é
diretamente influenciada pelo papel e pelos objetivos de cada parceiro, sendo importante a sua
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flexibilidade e adequação para estabelecimento do processo de cooperação. Calderan e Oliveira
(2013) evidenciam que estas parcerias têm no mínimo três etapas:
–

A primeira é caracterizada pela manifestação de interesse entre as partes por algum dos
tipos de interação;

–

Na segunda etapa, há a predominância de uma grande troca de informações, dados,
estabelecimento de expectativas e condições de negociação, como também propostas e
ideias preliminares sobre o escopo da cooperação;

–

Na terceira, as partes ajustam e adequam o escopo de trabalho, com as condições de
negociação da cooperação.
Referente aos fatores ou características das ICTs, destaca-se o trabalho realizado por

Matei (2009). O autor realizou uma pesquisa de campo junto às empresas que desenvolveram
projetos em parceria com a UFRGS, com o objetivo de mapear as principais qualidades
demandadas por uma ICT. Ao final desta pesquisa Matei (2009) congregou os itens por
afinidades, conforme apresentado no Quadro 2.2.
QUADRO 2.2: Diagrama de afinidades da qualidade demandada (MATEI, 2009).

Conforme o resultado da pesquisa de Matei (2009) ficou evidenciado que as principais
características demandadas pelas empresas estão relacionadas à estrutura, equipe e aos
processos transacionais, como também a qualidade da execução e transferência de tecnologia
do projeto.

42

Sobre o processo de cooperação ICT-Empresa, Segatto (1996) apresentou os pontos
mais importantes relacionados ao sucesso da interação. A Figura 2.6 apresenta o modelo teórico
proposto por Segatto, onde coloca desde as motivações que atraem as empresas a firmar uma
parceria, passando pelo processo de cooperação (onde são influenciados por algumas barreiras
e também facilitadores), até o resultado final onde os parceiros analisam o sucesso ou fracasso
da interação.

FIGURA 2.6: Modelo teórico do processo de cooperação universidade-empresa (SEGATTO, 1996).

O processo de cooperação Universidade-Empresa tem muitas variáveis e fatores para
serem analisados, sendo que o objetivo entre as partes, no final, é o crescimento da base de
conhecimento dos mesmos, através de um processo de transformação de conhecimento em
produtos e serviços.
No modelo de Segatto (1996), existem muitos motivadores para a interação ICTEmpresa, tanto por parte das empresas como das universidades. Calderan; Oliveira (2013)
enfatiza que muitos autores pesquisaram e relacionaram alguns pontos importantes presentes
nas universidades que contribuem para a competitividade das empresas, dos quais podemos
destacar: o acesso aos conhecimentos desenvolvidos, tecnologias e patentes geradas,
possibilidade de recrutamento de estudantes com grande conhecimento tecnológico em áreas
específicas, contato com tecnologias de ponta, ampliação da capacidade de inovação da
empresa e o prestígio gerado pela vinculação da empresa a uma instituição de pesquisa com
renome.
Segatto (1996), em seu estudo, compila os principais motivadores à cooperação, tanto
na visão da empresa quanto da universidade. O Quadro 2.3 evidencia a importância que a
interação ICT-Empresa tem para o desenvolvimento e atualização tecnológica para uma
empresa e até para a nação, principalmente para um país em desenvolvimento como o Brasil.
Como Calderan e Oliveira (2013) salientam, a globalização econômica gera um aumento cada
vez maior da concorrência, levando as empresas a adotarem três possíveis estratégias para se
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manterem competitivas: “[...] comprar tecnologia estrangeira, desenvolver capacidade de P&D
doméstica ou estabelecer parcerias com universidades para obter, em médio prazo, sua própria
capacidade de P&D”.
QUADRO 2.3: Fatores motivacionais para empresas e universidades (CALDERAN; OLIVEIRA, 2013).

Porém, nem tudo são motivações na interação ICT-Empresa. Existem algumas
dificuldades e barreiras nesta relação, geralmente vinculadas às diferenças nos valores,
expectativas, objetivos, culturas e estruturas das instituições, refletindo, às vezes, em
expectativas divergentes (CALDERAN; OLIVENTA, 2013).
Existem grandes diferenças entre as universidades e empresas, que são influenciadas
pela própria razão de existir das mesmas. Como consequência, apesar de existir motivações à
interação entre estas instituições, há também fatores que dificultam o andamento do processo
de interação, influenciando no atraso e até mesmo na concretização da interação entre as partes
(SEGATTO, 1996). Conforme apresentado no estudo de Ipiranga, Freitas e Paiva (2010), o
Quadro 2.4 mostra algumas barreiras encontradas no processo de cooperação UniversidadeEmpresa:
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QUADRO 2.4: Barreiras à cooperação universidade-empresa (CALDERAN; OLIVEIRA, 2013).

É importante colocar que, às vezes, uma barreira pode ser vista também como
facilitadora, sendo esta influenciada pelas características que a instituição ou o projeto se
encontra. As barreiras são aspectos que dificultam a cooperação ICT-Empresa, já os
facilitadores propiciam uma maior atratividade e/ou simplicidade ao processo de interação.
Dessa forma, um processo pode tanto ser impulsionado por facilitadores, quanto prejudicado
pela existência de barreiras (SEGATTO, 1996) (NOVELI; SEGATTO, 2012).
Para colaborar com este processo de interação entre universidades e empresas, o
governo tem um papel muito importante como regulamentador desta cooperação, como próprio
promotor e fomentador. Desta forma, o governo, a universidade e a indústria se unem em prol
do desenvolvimento tecnológico nacional, formando a Hélice Tripla (ETZKOWITZ;
LEYDESDORFF, 2000; DAGNINO, 2003).
Como no Brasil a maioria das infraestruturas e recursos humanos dedicados à pesquisa,
está localizada em universidade e instituto de pesquisa pública, é necessário melhorar os
mecanismos para facilitar o acesso das empresas a estas estruturas e a todo o conhecimento
existente nestas ICTs. Neste trabalho é proposto um modelo que facilite a interação e
desenvolvimento de tecnologias entre as empresas e institutos de pesquisa, potencializando o
intercâmbio do capital intelectual entre as instituições envolvidas.
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2.1.3

Políticas e Ações Governamentais de Estímulo à Inovação no Brasil
O tema inovação já faz parte das políticas e estratégias governamentais nacionais para

induzir e promover a competitividade das empresas brasileiras. Um dos grandes feitos,
realizado apenas em 2004, foi à promulgação da Lei de Inovação (Lei 10.973) que regulamenta
a interação entre empresas e ICTs para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa em conjunto
(RONDANI; CHESBROUGH, 2010).
Em qualquer economia, as ações governamentais são direcionadas por políticas públicas
com vistas a promover o atingimento de determinados objetivos e metas estratégicas. Em se
tratando de políticas tecnológicas brasileiras, vêm sendo desenvolvida a criação de uma série
de artifícios para promover e estimular o desenvolvimento socioeconômico, através de um
maior dinamismo na geração de riqueza, visando a melhoria da capacidade tecnológica no país.
(MARTINS; SANTANA, 2009), (MATEI, 2009).
Na última década, o governo tem atuado vigorosamente no desenvolvimento de ações
com a tentativa de fortalecer o sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. Com isso,
têm sido geradas políticas de estímulos à interação entre os setores públicos e privados para
aumentar a capacidade tecnológica das empresas, através de programas de incentivos fiscais
(onde o governo faz uma renúncia fiscal), até financiamentos ou fomentos (editais
reembolsáveis e não reembolsáveis) que promovem a cooperação Universidade-Empresa
(MATEI, 2009).
No Brasil, o governo é o principal promotor do desenvolvimento da ciência, tecnologia
e inovação, investindo grande parte dos recursos do país, pois as empresas não têm uma grande
cultura de investimentos em P&D. O Estado disponibiliza, por meio de editais, recursos para o
fomento à pesquisa e desenvolvimento, onde se deve formar uma parceria entre empresas e
ICTs, visando a geração de conhecimento, tecnologias e inovações, que sejam transformados
em riqueza para o país. Apesar da realização dessas ações e programas de apoio ao
desenvolvimento tecnológico e à inovação, tem sobrado, todos os anos, milhões de recursos
nos cofres do governo, devido à baixa demanda de projetos qualificados (MATEI, 2009).
Os instrumentos e mecanismos para induzir a inovação são de grande importância para
estimular e promover o desenvolvimento de parcerias entre os geradores de conhecimento e
tecnologia, às ICTs e o mercado, empreendedores e empresas. Estes programas de fomento à
inovação, possibilitam um estreitamento do relacionamento entre às academias e os centros de
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pesquisa com as empresas, aumentando a identificação e o aproveitamento das oportunidades
de tecnologias e inovações relevantes para o país. (ANPEI, 2014)
No caso do Brasil, ter o conhecimento dos tipos de mecanismos de fomento à inovação
é fundamental para conseguir alavancar o desenvolvimento exponencial de atividades e projetos
P&D que consigam ter em si uma grande relevância tecnológica para uma empresa. Segundo
a ANPEI (2014), por meio desses mecanismos, muitos recursos são aportados em projetos de
pesquisa, onde podem ter a participação de empresas e ICTs. Os principais tipos de
financiamentos/fomentos são:
–

Subvenção econômica (financiamento não reembolsável);

–

Fomento para cooperação ICT-empresa (não reembolsável);

–

Operações de crédito (reembolsável);

–

Capacitação de recursos humanos para PD&I;

–

Capital de risco;

–

Incentivo fiscal.

De acordo com o estudo realizado pela ANPEI (2014), para identificar o melhor
instrumento de apoio ou financiamento à inovação para cada empresa é preciso levar em
consideração pelo menos seis fatores principais que, dependendo do projeto, podem ser
combinados:
–

Exigências e regras de acesso ao recurso;

–

Risco tecnológico do projeto;

–

Risco de mercado da inovação;

–

Grau de inovação (ruptura tecnológica);

–

Tempo de desenvolvimento do projeto;

–

Custo ponderado de capital.

A Figura 2.7 apresenta uma forma simplificada de avaliar esses fatores. A estrutura é
baseada nas características dos instrumentos vigentes (ANPEI, 2014):
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FIGURA 2.7: Análise de riscos e fontes de recursos (ANPEI, 2014).

Neste contexto, os mecanismos de financiamento e fomento à inovação têm como
objetivo disponibilizar recursos financeiros, de forma a compartilhar o risco, tanto financeiro
quanto tecnológico do projeto, com os atores envolvidos no processo de inovação. No Brasil,
as principais instituições que disponibilizam recursos financeiros para projetos de pesquisa são
o FINEP e BNDES e as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) que, por sua vez, captam
recursos financeiros de diferentes fontes e aplicam em chamadas de inovação, focadas nas
necessidades específicas de cada estado (PIRES, 2014).
Apesar de todas as políticas e mecanismos de incentivos governamentais e as inúmeras
motivações para interação ICT-Empresa, ainda se percebe uma reduzida interação e fluxo de
conhecimentos entre empresas e universidades. O desenvolvimento de formas e mecanismos
que estimulem, facilitem ou minimizem as dificuldades e barreiras, com o objetivo de
intensificar a interação ICT-Empresa, é uma grande demanda para alavancar o desenvolvimento
do país (SEGATTO, 1996).
O modelo proposto neste trabalho vem ao encontro de contribuir com a diminuição dos
entraves da interação ICT-Empresa e facilitar o acesso das empresas ao capital intelectual e
infraestrutura laboratorial das ICTs, além de possibilitar um maior acesso aos mecanismos de
fomento e subsídios fiscais disponibilizados pelo governo.
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2.2 Capital Intelectual
Na última década, o diferencial competitivo das empresas ficou cada vez mais associado
à capacidade de inovação das organizações. Assim, as firmas têm buscado continuamente
reinventar-se, melhorar seus produtos e processos, adequando-se às diferentes situações e
acontecimentos da macroeconomia para se manterem competitivas. Inúmeros estudos têm
enfatizado uma grande correlação entre a capacidade de inovação e o desenvolvimento
organizacional. Do qual os principais insumos para avançar a inovação, são o conhecimento, a
estrutura e a cadeia de relacionamento das empresas (STOECKICHT; SOARES, 2009).
Nos últimos tempos, os três importantes fatos que promoveram grandes movimentos de
mudanças das organizações foram: a gestão da qualidade total, a reengenharia e, por último, a
definição de capital intelectual. Segundo o Stewart (2002, p.15) “o capital intelectual e a gestão
do conhecimento são hoje os tópicos mais quentes em negócios”.
Assim, o sucesso das organizações está baseado na capacidade de cada empresa agregar
inovação em seus produtos, serviços e processos. Segundo o Manual de Oslo (2004), isso é
dependente da estrutura organizacional e financeira das empresas, das competências e
disponibilidades da equipe, das estratégias de mercado e pressões dos concorrentes, da cadeia
de suprimentos e clientes, como também de seus parceiros estratégicos (outras empresas e/ou
universidades).
2.2.1

Definições de Capital Intelectual
Diversos autores salientam que o crescimento das organizações só é possível pelo valor

agregado gerado do Capital Intelectual (CI), que são os ativos intangíveis de uma organização.
O CI é a base para o desenvolvimento da capacidade inovativa das empresas. Sendo, portanto,
a gestão estratégica dos ativos intangíveis um pré-requisito para a competitividade e o sucesso
das empresas. (GRACIOLI; et al., 2012)
Toda a organização tem capital intelectual, geralmente, a maioria das pessoas relacionao apenas com as competências e habilidades dos colaboradores de uma instituição. Esses ativos
intangíveis estão relacionados à cadeia de valor das organizações como um todo, do qual leva
em consideração o relacionamento com o mercado (clientes, fornecedores, parceiros),
processos e estrutura tecnológica interna, como também as competências e habilidades das
pessoas (RODRIGUEZ, 2002). Para Kaplan e Norton (1997), o capital intelectual já pode ser
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considerado o principal ativo que possibilita a geração de inovações em produtos, serviços e
processos de qualquer empresa, indiferente do porte ou setor econômico que a mesma está
inserida.
Segundo as pesquisas de Vaz et al (2014), Skandia Navigator foi o primeiro modelo
dinâmico e holístico do capital intelectual, desenvolvido por Edvinsson em 1997, onde introduz
dentro dos balanços financeiros e econômicos da empresa o capital intelectual. A preocupação
do meio acadêmico com as influências das atividades e ativos intangíveis na valorização de
empresas demandou estudos para a identificação e mensuração desse tipo de ativo. Diferentes
autores buscavam um embasamento explicativo para as grandes diferenças entre o valor de
mercado de uma empresa negociada na bolsa de valores e o valor contábil das empresas (VAZ;
et al., 2014).
Na pesquisa realizada por Bontis (2000), é enfatizado que o ponta pé inicial executado
por Skandia, foi de grande relevância para a maioria dos pesquisadores, devido o mesmo ter
sido o pioneiro no desenvolvimento de uma taxonomia para medir os ativos intangíveis de uma
empresa, motivando outros autores e estudiosos a não só pensarem nos princípios, neoclássicos
da economia publicados a cerca de 200 anos por Adam Smith – A Riqueza das Nações – onde
apenas o capital tangível era a fonte geradora de valor para as organizações.
Assim, a gestão do capital intelectual começou a ser reconhecida como importante
ferramenta para dar suporte às estratégias das empresas, onde o conjunto de ativos ou recursos
intelectuais, combinados com o capital físico ou tangível, em uma forma estruturada é capaz de
gerar vantagens competitivas e riqueza para uma organização no mercado (VAZ et al., 2014).
Fazendo uma retrospectiva sobre as principais definições de capital intelectual, Freire
em seu estudo sobre o tema destacou que os primeiros autores a estudar o tema, foram
Edvinsson e Sullivan, em 1996, que coloca o capital intelectual como sendo composto pelo
capital estrutural e o capital humano. Em seguida Kaplan e Norton, em 1997, divide o CI em
capital humano, capital organizacional e capital informacional. Bontis (1999) acrescenta mais
um componente à definição de Kaplan e Norton, o capital relacional. Em 2003, Bueno et al.
apresentou a estrutura macro do capital intelectual como sendo o capital humano, estrutural e
relacional. Dentro do capital estrutural existe o capital organizacional, enquanto que o capital
relacional é subdividido em capital social e de negócio (FREIRE, 2012). O Quadro 2.5
apresenta um recorte da pesquisa do referido autor:
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QUADRO 2.5: Definição do capital intelectual (FREIRE, 2012).

Autores

Definição

List, 1841

O resultado da acumulação das descobertas, invenções, melhorias e esforços de
todas as gerações que vieram antes de nós (capital intelectual da raça humana).

Karl M. Wiig, 1993

Todos os aspectos do conhecimento tácito e explícito, assim como o capital
estrutural, seja ele explícito ou incorporado em tecnologia, ou em outras formas.

O resultado das invenções e das descobertas e difusão do conhecimento
produtivo.
Bontis, 1996
A relação de causalidade entre o capital humano, relacional e organizacional.
Brooking, 1996
A combinação de ativos intangíveis que permitem à empresa funcionar.
A habilidade de transformar o conhecimento e os ativos intangíveis em recursos
Bradley, 1997
criadores de riqueza para as empresas e para os países.
A posse de conhecimento, experiências aplicadas, tecnologias organizacionais,
Edvinsson e Malone, 1998 relações com os clientes e competências profissionais que proporcionam uma
vantagem competitiva no mercado.
O tecido intelectual que foi formalizado, apreendido e completado para dar um
Stewart, 1997
ativo com valor agregado.
A combinação de ativos intangíveis que geram crescimento, renovação,
Sveiby, 1997
eficiência e estabilidade à organização.
Valor econômico de duas categorias dos ativos intangíveis da empresa: o capital
OCDE, 1999
estrutural ou organizacional e o capital humano.
Kendrick, 1961

Fruto das diferentes abordagens e definições são também as diversas formas dos autores
de subdividir os componentes do capital intelectual, o Quadro 2.6 apresenta um recorte da
compilação das diferentes componentes do CI realizada no estudo de Machado (2013):
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QUADRO 2.6: Diferentes componentes do capital intelectual (MACHADO, 2014).

Componentes do Capital Intelectual
Autores
Capital humano: recursos Humano;
Edvinsson e Sullivan (1996)
Capital estrutural: ativos intelectuais
Capital humano
Edvinsson e Malone (1997), Wiig (1997)
Capital estrutural: capital de clientes e capital
organizacional
Capital humano
Roos e Roos (1997)
Capital organizacional
Capital relacional e do cliente
Capital humano
Francini (2002)
Capital estrutural
Capital humano
Martin de Castro e Garcia Muiña (2003)
Capital tecnológico
Capital organizacional
Capital relacional
Capital humano
Kaplan e Norton (1997, 2004)
Capital organizacional
Capital informacional
Capital humano
Chen, Zhu e Xie (2004)
Capital estrutural
Capital cliente
Capital de inovação

Conforme verificado no Quadro 2.6, diferentes autores classificaram o Capital
Intelectual de diversas formas. Porém, cabe destacar que o Capital Humano, Capital Estrutural
e Capital Relacional, são as componentes do Capital Intelectual que mais estão presentes nas
diferentes formas de representação do Capital Intelectual. (GUBIANI, 2011).
O Capital Humano (CH) está vinculado às competências técnicas e comportamentais de
cada colaborador de uma instituição, tais como: criatividade, formação acadêmica,
conhecimentos, experiências individuais, entre outras. Este ativo intangível representa a
capacidade dos funcionários de realizar os processos internos críticos para o sucesso da
organização, abrangendo as competências e conhecimentos necessários para alcançar os
objetivos da organização (VAZ; et al, 2014).
O Capital Estrutural (CE) engloba toda a estrutura relacionada aos processos,
ferramentas, metodologias, estrutura de gestão do conhecimento e tecnologia, sistemas de
informação, procedimentos e imagem da instituição. Este CI está vinculado ao conhecimento
inserido na estrutura propriamente dita da instituição, mobilizando e apoiando as atividades
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executadas pelos pesquisadores. “Este é o único elemento que pertence de fato à empresa”
(VAZ; et al, 2014, p39).
O Capital Relacional (CR) está vinculado ao relacionamento que uma instituição tem
com o ambiente externo, tais com: empresas privadas e governamentais, instituições públicas e
privadas, organizações de conhecimento e pesquisa, e também instituições na esfera
governamental e privada que fomentam, apoiam e promovem o desenvolvimento de inovação.
Segundo (VAZ; et al., 2014, p40) “o capital relacional é definido como a soma de todos os
recursos associados às relações externas da empresa: consumidores, fornecedores, parceiros e
investidores”.
Os componentes do CI podem ser exemplificados conforme a Figura 2.8 de Demartini
e Paoloni (2011).

FIGURA 2.8: Dimensões do capital intelectual (DEMARTINI; PAOLONI, 2011).

2.2.2

Mensuração e Quantificação do Capital Intelectual
Juntamente com as diferentes abordagens sobre o capital intelectual, também foram

desenvolvidas ferramentas e modelos de gestão e mensuração do capital intelectual. Dentre os
principais autores que contribuíram para pesquisas nesta área podemos citar Sveiby com o
monitor de ativos intangíveis em 1988, como também Kaplan e Norton que em 1992
desenvolveram o conhecido BSC (Balanced ScoredCard) (SVEIBY, 2008), (FREIRE, 2012).
No Quadro 2.7 é apresentado um recorte do levantamento realizado por Sveiby (2008), sobre
inúmeros modelos de avaliação do capital intelectual entre 1950 e 2004.
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QUADRO 2.7: Modelos de avaliação do capital intelectual (SVEIBY, 2008).

Ano
1950
1970
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1995
1999
2000

Modelo
Autor
Tobin'S q
Tobin J.
Human Resource Costing & Accouting (HRCA) Flamholtz (1985)
Human Resource Costing & Accouting (HRCA) Johansson (1996)
The invisible Balance Sheet
Sveiby (ed. 1989)
HR Statement
Ahonen (1998)
Balance Score Card
Kaplan e Norton (1992)
Intangible Asset Monitor
Sveiby (1997)
Skandia Navegator
Edvisson e Malone (1997)
Holist Accounts
Ramboll Group
Receitas do Conhecimento
Baruch Lev (1999)
Criação Total de Valor (TVC)
Anderson e Melean (2000)

Neste contexto, a quantificação e análise do Capital Intelectual (CI) de uma corporação
se julga uma importante ferramenta de avaliação do ambiente interno das organizações. Para
Stewart (2002) o Capital Intelectual pode ser definido como a soma dos ativos intangíveis que
gera competitividade para a empresa, “[...] os ativos do conhecimento que contemplam talentos,
habilidades, know-how, know-what e relacionamentos, assim como as máquinas e redes que os
incorporam – utilizados para criar riqueza [...]”.
Segundo Will, Wuscher e Bodderas (2006) é fundamental que micro e pequenas
empresas (MPEs) utilizem os seus ativos tangíveis e intangíveis de forma eficiente, para
melhorar o seu potencial de inovação e obter vantagem competitiva. Com objetivo de
disponibilizar, as MPEs europeias, uma ferramenta que contribuísse com a análise e
desenvolvimento do capital intelectual, foi cria a metodologia denominada InCaS (Intellectual
Capital Statement). A mesma foi concebida como parte de um programa de investigação
financiado pela Comissão Europeia, e coordenado cientificamente pelo Fraunhofer IPK, na
Alemanha. Esta metodologia contribui para uma empresa definir o seu capital intelectual,
aliando a estratégia da empresa, o ambiente que a empresa está inserida e os processos de
negócio que agregam valor para alcance dos seus objetivos estratégicos. Mertins e Will
realizaram uma pesquisa em 2008 com o objetivo de analisar o grau de importância dos fatores
operacionais críticos do capital intelectual das empresas. Após pesquisa, os autores concluíram
que o capital intelectual é atualmente o principal recurso que difere as empresas, podendo ser o
gerador de valor e de diferencial de mercado para a empresa competirem no acirrado mundo
globalizado.
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O estudo desenvolvido por Mertins e Will (2008), entrevistou um total de 828 empresas
europeias, onde as mesmas foram questionadas sobre qual o grau de importância (0-10) de 15
fatores diferentes para o sucesso do negócio. O Gráfico 2.1 mostra o Ranking com a compilação
da pesquisa realizada sobre quais componentes do capital intelectual e recursos materiais são
mais importantes. De acordo com o resultado, os três principais fatores críticos de sucesso
evidenciados pela pesquisa são: CH- Competência Profissional, seguido pelo CRRelacionamento com Cliente e CH- Motivação do Empregado. Também foram evidenciados
pela pesquisa que os Recursos Materiais são os fatores menos importantes (WILL; MERTINS,
2008).
GRÁFICO 2.1: Ranking dos capitais intelectuais mais importantes (MERTINS; WILL, 2008).

O ponto inicial do processo de análise do capital intelectual é ter a visão e a estratégia
da organização, como também as possibilidades e riscos encontrados no ambiente de negócio.
A Figura 2.9 apresenta que a interação entre os processos de negócio com os processos de
conhecimento, juntamente com os outros recursos tangíveis e financeiros, possibilita a empresa
alcançar o sucesso do negócio. Para isto, é importante ter bem definidos quais recursos
intangíveis que agregam valor aos processos de negócio das instituições. (MERTINS; WILL,
2008).
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FIGURA 2.9: Modelo estrutural do InCaS (MERTINS; WILL, 2008).

Mertins e Will (2008), em sua pesquisa, questionaram empresas de base tecnológica,
sobre quais os principais recursos intangíveis que contribuem para geração de inovação e
aumento da competitividade da empresa, compilando no final os fatores do capital intelectual
que mais foram citados. O Quadro 2.8 apresenta um recorte do resultado da pesquisa com os
principais fatores.
QUADRO 2.8: Principais fatores do capital intelectual (MERTINS; WILL, 2008).
Tipo de Capital Intelectual Fator do Capital Intelectual
Definição
Capital Humano
Competência Profissional
A experiência adquirida na organização ou pela carreira do empregado: formação
profissional, ensino superior, cursos de formação e seminários, bem como experiências
de trabalho práticos adquiridos no dia-a-dia.
Competência Social
A capacidade de se dar bem com as pessoas, comunicar e discutir de forma
construtiva, alimentando o comportamento de reforçar a confiança, a fim de permitir
uma cooperação confortável. Além disso, a capacidade de aprendizagem, a
compreensão da crítica e os riscos, bem como a criatividade e flexibilidade dos
colaboradores individuais.
Motivação do Funcionário
A motivação para desempenhar um papel dentro da organização, para assumir a
responsabilidade, comprometida com a realização das tarefas e da vontade para uma
troca de conhecimento aberto. Subáreas típicos são, por exemplo, satisfação com a
situação do trabalho, a identificação com a organização, o senso e a participação de
realização.
Capacidade de Liderança
A capacidade de administrar e motivar as pessoas e para desenvolver e comunicar
estratégias e visões e sua empatia. Habilidades de negociação, assertividade,
consequência e credibilidade, bem como a capacidade de criar um espaço de
autodesenvolvimento dependente.
Capital Estrutural
Cooperação Interna e Transfe A maneira como os funcionários, unidades organizacionais e diferentes níveis de
hierarquia trocam informações e cooperam entre sí (por exemplo projetos conjuntos).
A transferência de conhecimento entre os funcionáriose entre gerações.
Instrumentos de Gestão
Ferramentas e instrumentos de apoio aos esforços de liderança e, portanto, têm um
impacto sobre a forma como as decisões são tomadas e os caminhos que as
informações estão incorporadas na tomada de decisão do processo.
TI e conhecimento explícito O computador assistindo o ambiente de trabalho, incluindo todos os elementos do
conhecimento explícito. Entre estes estão, por exemplo, técnicas específicas para
aplicações de princípios operacionais, redes, file Server, intra e extranet, bases de
dados, internet e software, incluindo o conteúdo.
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Além do trabalho de Mertins e Will (2008), evidencia-se também o trabalho de Pavim
e Will (2014), que aplica a método InCaS (Intellectual Capital Statement) no âmbito da
implantação de 22 Institutos SENAI de Inovação, por meio de um workshop, com a presença
dos diretores de todos os institutos. O objetivo do trabalho de Pavim e Will foi identificar quais
os principais fatores do capital intelectual dos Institutos que agregam valor as empresas como
um todo. A Figura 2.10 mostra os capitais intelectuais priorizados no workshop:

FIGURA 2.10: Capital intelectual dos Institutos SENAI de Inovação (PAVIM; WILL, 2014).

Além das definições de quais os principais fatores do capital intelectual, é importante
avaliar a quantidade, qualidade e sistemática de gestão de cada fator. Esta metodologia é
definida como QQS (“Quantity, Quality, Systematic”), ela é importante para avaliar as forças
e fraquezas do capital intelectual. Na avaliação QQS, cada fator do CI pode obter nota entre 0
a 120%, para avaliações em que o CI não é suficiente sua nota é de 0%. Para avaliações
parcialmente suficientes o seu grau será de 30%, os que forem suficientes em grande parte, sua
nota será de 60%. Para julgamentos totalmente suficientes sua nota seria 90% e para avaliações
consideradas melhores ou mais do que o necessário, 120%. A Figura 2.11 ilustra a escala de
referência para avaliação QQS.

FIGURA 2.11: Escala de referência da avaliação QQS (Adaptado MERTINS; WILL, 2008).

57

Para interpretar e identificar quais fatores do capital intelectual são pontos fortes ou
fracos, é definido como parâmetro o valor médio e o potencial de melhoria, como representado
no Quadro 2.9. O valor médio é referente às dimensões do QQS e o potencial de melhoria
representa a diferença entre o valor médio e 100%. Com isso, quanto maior o valor médio, mais
baixo potencial de melhoria e também isto indica um ponto forte. Os fatores com menores
valores médios apresentam alto potencial de melhoria e indicam os fatores com pontos fracos
(MERTINS; WILL, 2008).
QUADRO 2.9: Visão geral do QQS (MERTINS; WILL, 2008).

Assim, as empresas que conseguem gerenciar estrategicamente seu Capital Intelectual,
podem gerar vantagens competitivas que promovam o desenvolvimento de inovações e
melhorarias do desempenho organizacional. Chesbrough (2006) evidencia em seu modelo de
gestão da inovação aberta, que a empresa pode buscar recursos para inovar, além das suas
fronteiras internas, dentro da sua rede de valor. Outro autor enfatiza que, a rede de valor é
definida como uma cadeia de relacionamentos, que geram valor econômico ou outros
benefícios. Esta rede pode ser composta por toda a rede de relacionamento e atores que agregam
valor ao negócio da empresa, onde qualquer organização, de caráter privado ou público com o
objetivo de trocar conhecimento ou recursos tangíveis e/ou intangíveis, pode ser considerado
como parte integrante de uma rede de valor (STOECKICHT; SOARES, 2009). Ainda segundo
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Chesbrough (2006), para que as organizações possam alavancar sua capacidade inovadora,
devem se relacionar com sua rede de parceiros para agregar recursos humanos, financeiros e
tecnológicos externos, oriundos desde centros de pesquisa, universidades até empresas
concorrentes, com o objetivo de estabelecer estratégias colaborativas que promovam a inovação
e desenvolvimento tecnológico.
No presente trabalho, será utilizada a subdivisão do capital intelectual como sendo o
capital humano, estrutural e relacional, conforme definido por Mertins e Will (2008). Para o
mapeamento e identificação dos principais fatores do capital intelectual de uma instituição, será
utilizado método InCaS, por ser mais aderente a instituições que desenvolvem tecnologia.
Como também será utilizado à ferramenta QQS para avaliar o capital intelectual da ICT que foi
realizado o estudo de caso.

2.3 Inovação Aberta
Historicamente a maioria das grandes organizações planejam suas estratégias
tecnológicas investindo em grandes laboratórios de P&D capazes de abrigar uma estrutura com
equipe e equipamentos dedicados à pesquisa de novas tecnologias, proporcionando-lhes obter
diferenciação e vantagens competitivas no mercado (BENEDETTI; TORKOMIAN, 2009).
Entre as décadas de 70 a 90 as estratégias dominantes das organizações, para
promoverem a inovação, eram através do fortalecimento do departamento de P&D interno, com
a criação de grandes centros corporativos centralizados. Para Rondani e Chesbrough (2010), as
empresas, naquela época, faziam pesados investimentos em infraestruturas técnicas e políticas
de salários altos para captar e reter talentos, onde para seus rivais conseguirem se sobressair,
teriam que ter maiores investimentos e melhores políticas de atração de talentos. Essas
estratégias, da centralização do P&D, foram sofrendo mudanças durante os anos. O caso da
General Electrics (GE) pode ser citado como um exemplo de laboratório que se reinventou,
decentralizando os seus laboratórios de pesquisas, hoje distribuídos em Nova York, Bangalore,
Xangai e Munique.
No Brasil esse modelo de centralização do P&D também foi seguido, o governo motivou
a criação de centros de pesquisas para concentrar as demandas de P&D de algumas das
empresas públicas, tais como a Petrobrás (com a criação do Cenpes em 1963), a Eletrobrás
(com a criação do Cepel) e Telebras (com a criação da CNPq). Outro instituto de pesquisa que
foi criado com esta finalidade foi o Centro Técnico Aeroespacial (CTA), em 1945. Porém, o
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objetivo era criar um centro de pesquisa para desenvolver uma tecnologia nacional aeronáutica,
impulsionando a geração de empresas neste setor no Brasil. Em 1968 o primeiro protótipo de
avião foi terminado pelo CTA, o Bandeirante, e assim viabilizou a criação da Embraer em 1969
(RONDANI; CHESBROUGH, 2010).
Entretanto, Chesbrough (2003) observa que muitas das oportunidades e ideias surgem
de lugares diversos, com uma grande velocidade de geração e difusão, não estando
necessariamente relacionadas aos setores de P&D das empresas. Kline e Rosenberg, já na
década de 80, realizaram pesquisas com o objetivo de entender melhor os aspectos, fatores e
atores presentes no processo inovativo, no qual deu origem a criação do modelo Interativo de
Inovação. Naquela época este modelo veio ao encontro de contrapor o modelo de Inovação
Linear, que diz que inovação acontece em várias fases sucessivas podendo ser “empurrado pela
tecnologia” (technology-push) ou “puxado pela demanda” (demand-pull). O modelo Interativo
enfatiza que a empresa não inova de forma isolada, e que o setor de P&D da empresa, ao longo
do processo de desenvolvimento, tem uma grande interação com os outros setores da empresa
(produção, marketing, distribuição etc.), com o mercado e instituições de pesquisa. O objetivo
desta interação é ter ciclos de feedbacks retroalimentando o setor de P&D com fatores e
aspectos importantes para o produto (VILLELA, 2013).
Conforme ilustrado na Figura 2.12, o modelo de Kline e Rosenberg (1986) mostra os
caminhos possíveis e mais relevantes que os fluxos de conhecimento e informações técnicas e
econômicas seguem nas empresas. Os autores ressaltam que as setas mostram as interações
entre invenção, conhecimento e pesquisa, sendo que essa interação se repete em todas as etapas
subsequentes e em todos os sentidos. O modelo também permite que um projeto possa retornar
a qualquer um dos estágios anteriores para superar alguma dificuldade tecnológica, não
apresentando limites rígidos e havendo uma permeabilidade entres as etapas (KLINE;
ROSENBERG, 1986).
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FIGURA 2.12: Modelo Interativo (Adaptado de KLINE; ROSENBERG apud CHAMINADE;
ROBERTS, 2002).

Esta prática de interação entre um centro de pesquisa ou universidade com empresas,
tem se difundido conforme a economia globalizada foi se tornando mais presente nas empresas.
Cada vez mais, as firmas se veem mais pressionadas pelos seguintes fatores: aumento da
complexidade, especialização e convergência de tecnologias; diminuição do ciclo de vida dos
produtos e acirramento da competição; maior mobilidade de profissionais qualificados e
crescente distribuição na geração de conhecimento (RONDANI; CHESBROUGH, 2010).
As instituições têm reconhecido que nem sempre as inovações conseguem ser geradas
e desenvolvidas na agilidade que o mercado está demandando, apenas com a utilização de
recursos e estruturas internas das empresas. Isto está motivando e levando as organizações a
adotarem mudanças no seu modelo de inovação, saindo de um modelo fechado, onde a inovação
é totalmente controlada e dependente de recursos internos das empresas e migrando para um
modelo aberto, fluindo através da interação da empresa com fontes externas, onde fazem parte
os fornecedores, clientes, universidades, institutos de pesquisa e até concorrentes (RONDANI;
CHESBROUGH, 2010).
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Segundo Rondani e Chesbrough (2010), a inovação aberta preconiza a abertura do
processo de inovação – da pesquisa técnica e científica e difusão da tecnologia no mercado –
mantendo um fluxo constante de interação entre as empresas, parceiros e o mercado. A prática
da inovação aberta acontece nas empresas por meio da utilização dos recursos internos e
externos (ideias, competências, infraestruturas, tecnologias e capital intelectual) onde se
viabiliza através de três formas, que se diferem conforme a direção do fluxo de recursos entre
a empresa inovadora e os agentes externos:
– De fora para dentro – se caracteriza pela cooperação com fornecedores, clientes e
universidades, onde as formas mais comuns de interação são o licenciamento, a
contratação de P&D externo e aquisições;
– De dentro para fora – se caracterizam pela disponibilização de patentes,
desinvestimentos e criação de spin-outs;
– Acoplada – está relacionada à formação de redes de inovação, tendo como acordos mais
comuns o desenvolvimento em conjunto, o licenciamento cruzado, joint-ventures e spinoffs.
É relevante salientar que o modelo de processo de inovação aberta não tem padrão, cada
organização o molda e customiza conforme as características e modelos de negócios de cada
entidade. O desenvolvimento de um projeto conforme o modelo de inovação aberta, pode ter
várias configurações segundo a Figura 2.13 de Chesbrough (2006). O modelo de inovação
aberta tem três estágios: pesquisa, desenvolvimento e comercialização. Como representado
pelas setas, um projeto pode entrar e sair em qualquer um dos três estágios. Para exemplificar,
um projeto pode ser derivado de uma ideia e dar origem a uma pesquisa, evoluir para o estágio
de desenvolvimento e gerar no final um produto novo, sendo desenvolvido internamente
(semelhante ao modelo fechado); outros projetos podem entrar no contexto de uma ideia e sair
no formato apenas de uma patente, não gerando um produto; outros projetos podem, ainda,
serem direcionados a um possível parceiro externo, devido à falta de recurso ou competência
interna; um projeto no meio do caminho pode ser vendido ou gerar uma nova empresa
derivando em uma spin-off.

62

FIGURA 2.13: Exemplo sobre algumas formas de realizar inovação aberta (CHESBROUGH, 2006).

A inovação aberta pode ter inúmeras configurações, sendo que neste modelo a empresa
consegue aumentar sua capacidade de internalização de tecnologias, competências e
conhecimentos externos. Como também, oportuniza o aumento de receitas derivadas de
projetos, sendo geradas pelo licenciamento de tecnologia, pela venda de projetos ou pela
geração de uma spin-off. Além disso, o modelo viabiliza a redução de investimentos e custos
de desenvolvimento interno, resultantes de uma menor necessidade de estruturação de uma
grande infraestrutura de laboratório, com uma equipe dedicada dentro da empresa.
(CHESBROUGH, 2006). A Figura 2.14 ilustra estas possibilidades de diminuição de custos e
aumento de receita:
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FIGURA 2.14: Receitas e despesas vinculadas a inovação aberta (CHESBROUGH, 2006).

As etapas de criação de uma startup são muito parecidas com as fases do processo de
inovação. O processo de concepção de uma startup inicia quando um empreendedor identifica
uma oportunidade de mercado, esta primeira fase é chamada de Ideia. A segunda fase é a de
Prototipagem, onde a ideia é materializada com o objetivo de mostrar que o dispositivo ou
sistema realiza suas funcionalidades básicas. A próxima fase é a da Tecnologia, nesta fase o
protótipo evolui para muito próximo de um produto final, demandando uma melhor
diferenciação da tecnologia e maiores teste antes de ser inserido no mercado. Esta fase também
demanda um maior planejamento do modelo de negócio da empresa. A quarta fase é
denominada de Empreendimento, nesta fase o produto é finalizado, obtendo todos os padrões
de qualidade necessários para sua comercialização. Como também na última fase é concluído
o plano de negócio do empreendimento, com dados de mercado, investimentos, matéria-prima,
plano de marketing, viabilidade financeira, etc. Com todo o planejamento da empresa e o
produto testado, a startup pode ser criada (DEUTSCHER; RENAULT; ZIVIANI, 2005). A
Figura 2.15 ilustra os princípios de criação de uma startup.
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FIGURA 2.15: Os princípios de criação de uma startup (DEUTSCHER; RENAULT; ZIVIANI, 2005).

Estas fases de criação de uma startup, definidas pelos autores, é derivada de uma
iniciativa do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas
Gerais (DCC/UFMG), para transformar os resultados de pesquisas em produtos e serviços
passiveis de serem inseridos no mercado, por meio da criação de startups. O DCC/UFMG já
deu origem a algumas spin-offs, uma das mais famosas e recentes foi a Akwan. Esta empresa
foi criada em 2000 e em 2005 ela foi comprada pelo Google, se tornando uma das empresas de
desenvolvimento e suporte das soluções do Google na América Latina. (DEUTSCHER;
RENAULT; ZIVIANI, 2005).
O presente trabalho está baseado no modelo de inovação aberta, onde se idealiza
aumentar o volume de interação entre ICTs e empresas, alavancando o intercâmbio e a
utilização de conhecimentos, ativos tangíveis e intangíveis das ICTs, para gerar tecnologias que
agreguem valor e competitividade para as organizações. Para compor os estágios de evolução
do modelo proposto, será utilizado as definições das fases de criação de uma startup, por ser
um modelo mais simples e também aderente a realidade de MPEs de base tecnológicas.
2.3.1

Laboratório Aberto
Na última década com a difusão dos modelos de inovação aberta e open sources, sendo

caracterizados, principalmente, pelo compartilhamento de conhecimento e experiência,
percebeu-se o surgimento de espaços comunitários, onde as pessoas têm acesso a uma
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infraestrutura com equipamentos, softwares e também treinamentos e mentorias para criação e
fabricação de produtos idealizados pelas pessoas. Estes ambientes são conhecidos como
“Laboratórios Abertos”, onde as duas franquias mais conhecidos são TechShop e Fab Lab.
Os Laboratórios Abertos possuem uma infraestrutura com instrumentos para design,
modelação, prototipagem, teste, fabricação e uma biblioteca com inúmeros livros e apostilhas
com conteúdo práticos para os usuários utilizarem no processo de aprendizagem. Nos ambientes
da rede de franquias TechShop ou FabLab os usuários podem desenvolver suas ideias e
aprender como utilizar os equipamentos do laboratório para prototipar seus projetos (MOTA,
2012). “Além disso, os usuários trocam experiências entre si ou com especialistas do
laboratório, planejam uma empresa e podem até conseguir um financiamento ou investimento
para viabilizar a criação da empresa” (MAKERSPACE, 2013).
“Os Laboratórios Abertos surgiram a partir de um movimento chamado Makers”
(PIRES, 2014, p. 39). Este movimento surgiu com necessidade que algumas pessoas tinham de
desenvolver “coisas” ou produtos personalizados. No intuito de atender esta crescente demanda
por “produtos exclusivos”, o mercado foi se modernizando e criando equipamentos e
dispositivos que permitiam o desenvolvimento de produtos customizados a um custo baixo
(MAKERSPACE, 2013).
A franquia Fab Lab teve origem no Massachusetts Institute of Technology (MIT) em
2002, depois do desenvolvimento de um curso prático chamado “Como fazer (quase) tudo”
ministrado pelo professor Neil Gershenfeld. Segundo Gershenfeld (2005), os alunos do curso
tiveram a primeira oportunidade de “dar vida as suas próprias ideias”, com grande motivação e
entusiasmo para produzir algo único. O grande sucesso das primeiras turmas motivou a criação
do primeiro Fab Lab fora das dependências do MIT, com o objetivo de dar asas às ideias e
devaneios de um público maior de pessoas (MOTA, 2012).
Após uma popularização maior do Laboratório Aberto, o MIT criou um modelo de
franquia com padrão de infraestrutura e conhecimento técnico que servisse de base para criação
dos projetos dos usuários, disponibilizando em diversas regiões para criação e experimentação,
acessíveis ao público em geral e não apenas a especialistas. Estes ambientes foram denominados
Laboratórios de Fabricação Digital - Fab Labs. (MOTA, 2012)
Os principais equipamentos disponíveis em um Fab Lab são equipamentos eletrônicos
básicos, máquina de corte à laser, fresadora de pequenas e grades dimensões, máquina para
cortar vinil e impressora 3D, permitindo assim que os usuários possam fazer diversas coisas,
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com o mínimo de conhecimento técnico (EYCHENNE; NEVES, 2013). Além dos
equipamentos básicos, existem outros componentes a adquirir, tais como computadores para
controlar os equipamentos e para desenvolver os projetos, sistema de videoconferência,
software e materiais (vinil, acrílico, madeira, plástico, papel, entre outros) (MOTA, 2012).
Depois de uma grande expansão dos Fab Labs, se observou que, os projetos idealizados
pelos usuários nestes ambientes para “colocar a mão na massa e fazer acontecer”, estavam
dando origem a produtos inovadores e a novas empresas (PIRES, 2014). Com a grande difusão
pelo mundo, estes locais se tornaram ambientes para a prática de inovação aberta, dando a
oportunidade para seus usuários (estudantes, inventores, empresários, pesquisadores, pessoa
comum) desenvolver e testar seus protótipos e produtos, bem como identificar possíveis
parceiros para desenvolvimento e até investidores (MAKERSPACE, 2013).
Atualmente, segundo o website do MIT, existem laboratórios abertos cadastrados em
vários lugares do mundo. Os países com maior concentração desses ambientes são EUA e
Holanda. Na Figura 2.16 está representada a distribuição dos laboratórios abertos cadastrados
na plataforma Makerspace:

FIGURA 2.16: Distribuição dos laboratórios abertos no mundo (FABFOUNDATION, 2013).

Apesar de existir um modelo básico preconizado pela rede de franquias Lab Fab, existe
diferença quanto ao modelo de negócio, gestão e qualificação da equipe. No Quadro 2.10, são
apresentados os três diferentes modelos de negócios de Fab Labs conforme a Organização de
Fab Labs do Brasil.
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FAB LABS
PÚBLICOS

FAB LABS PROFISSIONAIS

FAB LABS ACADÊMICOS

QUADRO 2.10: Diferentes definições dos modelos de FAB LABs (FAB LA BRASIL Adaptado pelo
autor, 2015).
Aqueles que são sustentados por uma universidade ou uma escola. Estes Fab Labs
recebem projetos de estudantes e um número menor de usuários externos. Eles
organizam regularmente workshops e os alunos podem ter acesso às maquinas por um
menor custo, sendo que o valor para usuários externos é superior. Acerca do modelo de
negócios, estes Fab Labs dependem majoritariamente das universidade e contam
geralmente com uma ajuda de autoridades locais e, por vezes, alguns parceiros privados.
A receita não cobre as despesas e este modelo de Fab Lab, geralmente, não é sustentável
financeiramente.
Aqueles que têm por vocação o desenvolvimento de produtos, concebidos
conjuntamente com empresas, startups, profissionais autônomos e makers. Apesar de
precisar se preocupar com a sustentabilidade financeira, devem igualmente permitir pelo
menos uma jornada “Open Lab” por semana. Ou seja, ao menos um dia da semana
precisam abrir suas portas a usuários que irão utilizar o laboratório a custo zero (uso de
máquinas e/ou participação em atividades), pagando somente o material que utilizarem
e, os outros dias serão reservados às atividades pagas. Estes Fab Labs, em sua maioria,
precisam se sustentar financeiramente, visto que não possuem estruturas financiadoras
por período indeterminado. O que geralmente ocorre é de se beneficiarem, nos
primeiros anos, de auxílios públicos ou investimento inicial de associação de indústrias
ou mesmo do governo local. Depois disto, precisam buscar sua sustentabilidade
financeira.
Aqueles que são sustentados por governos, institutos de desenvolvimento e por
comunidades locais. Estes são realmente acessíveis a todos e totalmente gratuitos. Os
workshops e cursos de formação são organizados a fim de permitir um grande número de
acesso pelo mais variado público. Os Open Lab Days, que nos outros modelos aparecem
na menor parte da semana, é o modelo aqui vigente durante todo o tempo

Neste contexto de ambientes de cocriação, foi desenvolvido no Brasil em 2014 um
projeto piloto vinculado à implantação da rede SibratecShop, com o objetivo de disponibilizar
infraestruturas de laboratório aberto em nove diferentes estados, através de uma iniciativa do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas – SEBRAE e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.
Segundo o relatório do projeto piloto do SIBRATECSHOP (2015):
“No Brasil, cujo parque industrial é constituído por mais de 99% de micro e pequenas
empresas, que raramente dispõem ou têm acesso à infraestrutura física e equipe
multidisciplinar para desenvolvimento de seus produtos e processos, a deficiência ou
ausência de unidades tecnológicas que ofertem estas facilidades torna-se ainda mais
críticas. Resultado deste cenário é que o investimento das empresas brasileiras no
desenvolvimento de produtos inovadores tem sido muito aquém do desejado, tendo se
reduzido quando comparado com outros países com perfil semelhante ao nosso,
conforme podemos constatar pela pesquisa de inovação tecnológica PINTEC 2011
realizada pelo IBGE”.

Conforme relatório do projeto piloto, a Figura 2.17 mostra a localização dos nove
Laboratórios Abertos implantados pela rede SibratecShop:
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FIGURA 2.17: Unidades do projeto piloto SibratecShop (UECHI, 2014).

O modelo de operação dos laboratórios da Rede SibratecShop foi constituído para
disponibilizar os recursos à inventores individuais e empresas nascentes, nomeadamente
empreendedores, micro e pequenas empresas, empresas incubadas e startups, para
desenvolvimento de produtos e processos. Dentro do modelo, são disponibilizados desafios
temáticos, desafios de banco de conceitos e patentes e também do mercado em geral.
Neste contexto, Pires (2014) em seu estudo sobre ambientes de cocriação e mecanismo
de estímulo à inovação, desenvolveu um modelo de apoio à inovação, cujo objetivo é dar
suporte à criação e o desenvolvimento de EBTs, desde a geração de ideias até a inserção do
produto ou serviço no mercado. O modelo foi denominado de “5 E” e o nome é justificado pelo
fato do processo de inovação do modelo ter cinco etapas (geração de conceitos, prototipagem,
pesquisa aplicada, produção e certificação). Porém o modelo “5 E” apresenta 4 partes, a
primeira é o processo de Geração de Ideias, que objetiva a definição de oportunidades de
negócios através da interação entre diversos atores do SNI. A segunda parte é o Processo de
Inovação propriamente dito. Para dar suporte tanto ao Processo de Geração de Ideias e de
Inovação, foi concebido o Sistema de Suporte, sendo a terceira parte do modelo, do qual fazem
parte o capital humano, infraestrutura e recursos financeiros dos atores do SNI. A quarta parte
é o Sistema de Aceleração que objetiva reduzir o tempo entre a idealização e a inserção do
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produto no mercado, utilizando principalmente o capital relacional dos atores presentes no SNI.
(PIRES, 2014).
Pires (2014) embasa seu modelo no contexto do Sistema Nacional de Inovação, onde
seus principais atores são segmentados em:


Empresa: Qualquer pessoa jurídica de grande, médio, pequeno e micro portes incluindo
startups e empresas de base tecnológica.



Universidade: Instituição pública ou privada cujo objetivo é realizar pesquisa básica e
criar capital humano.



ICTs: Instituições públicas ou privadas cujo principal objetivo é o desenvolvimento de
pesquisa junto às empresas.



Governo: Organismos governamentais que tem como objetivo regulamentar e apoiar
financeiramente o SNI.



Sociedade: Grupo de pessoas que cercam os demais atores do SNI e que são afetados
positivamente ou negativamente pelos desenvolvimentos gerados.



Investidores: Os investidores são empresas ou indivíduos cujo interesse é apoiar
financeiramente projetos com grande potencial de mercado.



Empreendedores: São pessoas físicas que, em grupo ou individualmente, pretendem
desenvolver suas ideias de forma a inserir um novo produto ou serviço no mercado.
Este mesmo contexto do SNI pode ser estendido para o Sistema Regional de Inovação

(SRI), que é formado pelo conjunto de instituições, atores e mecanismos de uma região que
contribuem para o desenvolvimento e difusão das inovações tecnológicas (FREEMAN;
SOETE, 2008)

A Figura 2.18 ilustra a representação do modelo “5 E”.
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FIGURA 2.18: Modelo 5 E (PIRES, 2014).
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A proposta do presente trabalho está baseada na utilização do modelo de Laboratório
Aberto Profissional, como mecanismo para promover, de forma mais facilitada e sob demanda,
o acesso ao capital intelectual e infraestrutura das ICTs. Similar ao modelo “5 E”, o modelo
proposto propicia a geração de ideias, criação de startups e a geração de produtos e processos,
porém o mesmo será embasado no Sistema Regional de Inovação onde seus principais recursos
para dar suporte ao processo de inovação são apenas o capital intelectual e a infraestrutura de
uma ICT. Já o modelo “5 E” é baseado no capital intelectual dos atores do Sistema Nacional de
Inovação e preconizada, impreterivelmente, um suporte financeiro no modelo. Além disso, o
modelo proposto neste trabalho é mais simplificado, apresentando apenas quatro estágios no
processo de inovação, com suporte para que a empresa ou empreendedor individual tenha um
crescimento estruturado da maturidade tecnológica e empresarial do seu projeto.
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3 Modelo E-SPIN
O objetivo deste capítulo é apresentar uma proposta de modelo que possibilite os
empreendedores e empresas de base tecnológica aumentarem sua capacidade e velocidade de
gerar tecnologias inovadoras, por meio do acesso ao capital intelectual e à infraestrutura
laboratorial presentes nas universidades e institutos de pesquisa públicos e privados.

3.1 Visão Geral
A denominação E-SPIN é derivada do acrônico a “Estímulo e Suporte a Prototipação de
Ideias e Negócios”. O modelo vem ao encontro de atender as motivações das empresas
relacionadas, principalmente, a ter acesso ao conhecimento e infraestrutura laboratorial das
Instituições de Ciência e Tecnologia, e também diminuir as principais barreiras relacionadas ao
processo de interação entre ICT-Empresa para desenvolvimento tecnológico. Para isto, foi
incorporada as melhores práticas e conceitos, de uma extensa pesquisa bibliográfica, em um
único modelo, com o objetivo de apresentar uma proposta que contribua na atuação das ICTs
para desenvolvimento do empreendedorismo inovador, nos SRI que as mesmas estão inseridas.
Para facilitar o acesso das empresas aos recursos e conhecimento existentes nas ICTs,
foi utilizado o modelo de um Laboratório de Fabricação (Fab Lab), do qual um empreendedor
pode utilizar os equipamentos dos laboratórios, sob demanda, pagando apenas o que usar e
consumir para desenvolver suas ideias ou projetos. Aliado a isto foi estruturada a contribuição
de cada fator do capital intelectual, de uma ICT, em cada uma das fases do processo de evolução
tecnológica de um projeto de inovação. Além disso, é preconizado que qualquer empresa,
independente do porte, setor ou estágio de maturidade da tecnologia, pode beneficiar-se da
dinâmica do modelo, sendo assim, baseado no conceito de inovação aberta. O modelo
possibilita a diminuição de tempo e custo de desenvolvimento, além de possibilitar a geração
de novas patentes, modelos de negócios, licenciamento de tecnologia, spin-offs e novos
produtos, ao longo do processo.
O modelo proposto apresenta quatro estágios de evolução, no processo inovação, onde
as empresas e empreendedores têm acesso ao capital intelectual e infraestrutura das ICTs, para
estruturação de suas ideias e oportunidades de negócios até a formatação do produto para ser
inserido no mercado. A Figura 3.1 apresenta o funcionamento resumido do modelo proposto,
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indicando a evolução das empresas nos estágios, acessando o capital intelectual e infraestrutura
da ICT:

FIGURA 3.1: Exemplificação do fluxo do modelo E-SPIN (Adaptado CHESBROUGH; RONDANI,
2011; DEUTSCHER; RENAULT; ZIVIANI, 2005).

A presente proposta possibilita que uma empresa possa acessar o modelo, em qualquer
um dos estágios do processo de inovação, como também sair ou fazer parceria para desenvolver
projetos em conjunto dentro ou fora do ambiente da estrutura do modelo. Na Figura 3.1 o
trapezoide cinza pontilhado representa o aumento da atuação das componentes do capital
intelectual à medida que uma empresa evolui nos estágios de desenvolvimento do produto. As
setas azuis mostram quando uma empresa está saindo ou entrando no modelo proposto e as
setas pretas estão relacionadas ao avanço da empresa nos estágios de desenvolvimento. Assim,
uma startup pode beneficiar-se do modelo entrando no estágio da ideia, evoluir para um
Protótipo e terminar seu processo de inovação com uma patente, como marcado com letra “A”
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na Figura 3.1. Um empreendedor individual pode já ter uma ideia bem estruturada e acessar o
modelo no estágio de Protótipo, evoluir para uma Tecnologia, desenvolver uma parceria com
uma média empresa, cocriar um produto e gerar uma nova empresa para comercializar o
produto, como marcado com letra “B” na Figura 3.1.
O modelo não tem um fluxo rígido, apresenta uma permeabilidade entre os estágios e
tem uma grande interação com o ambiente externo, possibilitando a validação ou a
retroalimentação de melhorias. Na proposta, um projeto pode pivotar ou retornar para o estágio
anterior em qualquer um dos níveis de maturidade tecnológica, conforme proposto por Kline e
Rosenberg (1986). As retroalimentações ou feedbacks tecnológicos são fundamentais no
processo de desenvolvimento, buscando a melhoria do produto, com o objetivo de atender as
demandas mercadológicas.
Os recursos utilizados para promover o desenvolvimento dos projetos ou ideia são os
ativos do capital intelectual juntamente com a infraestrutura laboratorial da ICT. Estes são os
ativos que poderão ser acessados ou utilizados para complementar os recursos demandados
pelas empresas para evoluir por toda a extensão do modelo. O CI é responsável pela capacidade
de identificação de oportunidades de negócios e geração de novas ideias, transformando as
ideias em conhecimento e, posteriormente, convertendo em inovação. Os principais recursos e
tipos de capitais intelectuais utilizados no presente modelo são denominados como Capital
Humano (CH), Capital Estrutural (CE) e Capital Relacional (CR).
O Capital Humano (CH) pode ser definido como o ativo intangível relacionado à
geração do conhecimento, que trata aspectos ligados à pessoa, sendo a parte que “pensa”. O
Capital Estrutural (CE) está relacionado à estrutura organizacional, processos e tecnologia. E o
Capital Relacional (CR) está vinculado à rede de parceiros, clientes, fornecedores etc. A
segmentação do capital relacional do modelo, foi definida conforme a classificação dos atores
do Sistema Regional de Inovação realizada por Labiak Júnior (2012), sendo descrito como:


Ator de Conhecimento Científico;



Ator Empresarial;



Ator de Fomento;



Ator Institucional;



Ator Público;



Ator Habitat de Inovação.
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3.2 Estágios e Atuação do Capital Intelectual
O modelo apresenta quatro estágios de evolução (Ideia, Protótipo, Tecnologia e
Produto), sendo baseados no modelo de criação de uma startup, definidos por Deutscher,
Renault e Ziviani (2005). Cada estágio de evolução do modelo foi idealizado de forma teórica
as entradas e saídas, e a forma de contribuição do capital intelectual e da infraestrutura como
um todo. O modelo não detalha a contribuição de cada fator do capital intelectual
individualmente, pois limitaria a possibilidade de aplicação do mesmo. Cada ICT tem suas
características próprias relacionadas ao capital humano, organizacional, relacional e de
infraestrutura. As características de cada fator do CI são dependentes das competências,
estruturas, áreas de atuação e do próprio Sistema Regional de Inovação que a ICT está inserida.
Os dois principais pré-requisitos para adoção do modelo E-SPIN são a ICT ter mapeado
e identificado quais os fatores do capital intelectual da instituição e quais os principais atores
do Sistema Regional de Inovação que a ICT está inserida. Caso a ICT não tenha ainda definido
seus fatores do capital intelectual, é proposto no presente modelo, a definição segundo o método
InCaS. Assim, a instituição deve por meio de um Workshop com a equipe, analisar o modelo
de criação de valor (principais processos de negócios que agregam valor a organização) e a
estratégia de negócio (principais objetivos estratégicos para alcance do sucesso do negócio)
para conseguir estruturar os principais fatores relacionados ao Capital Intelectual.
No capítulo quatro, será apresentada a aplicação do modelo E-SPIN, no Instituto SENAI
de Tecnologia em Automação e TIC, situado em Santa Catarina. No estudo de caso proposto,
foi definido individualmente a caracterização e contribuição do CH, CE e CR do Instituto nos
diferentes estágios do modelo.
No estágio da ideia, uma empresa ou empreendedor identifica um problema na
sociedade ou uma oportunidade de mercado, podendo esta ser derivada de uma pesquisa
científica ou das próprias necessidades de uma empresa. Assim, nesta etapa a empresa precisa
identificar alternativas de soluções e planejar de forma macro suas atividades, recursos e
tecnologias necessárias para materialização de um primeiro protótipo.
O CI da ICT no estágio da Ideia ambienta e integra a empresa à infraestrutura
laboratorial disponível para ela poder utilizar ao longo do desenvolvimento. Como também a
empresa recebe uma capacitação ou orientação das metodologias e ferramentas que podem ser
empregadas para estruturação do modelo de negócio e do projeto preliminar de uma ideia. Para
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dar suporte e inspiração tecnológica à empresa, a ICT disponibiliza acesso à base de
conhecimento de projetos, metodologias de criação e cases de tecnologias de empresas
inovadoras, com o objetivo de motivar e facilitar a estruturação da ideia. Neste estágio, a ICT
pode induzir e incentivar a cocriação entre diferentes empresas, empreendedores e
pesquisadores que tenham ideias semelhantes e complementares.
Ainda nesta fase, um ambiente de cocriação fomenta a geração de novas oportunidades
e modelos nunca antes idealizados pelos participantes, viabilizado o surgimento de novas ideias
e conceitos. Esta proposta de incentivo a cocriação pode ser desenvolvida em todos os estágios
do presente modelo. A Figura 3.2 esquematiza a representação do modelo neste estágio.

FIGURA 3.2: Entradas e saídas no estágio da ideia.

No estágio de protótipo, a empresa ou empreendedor desenvolve as atividades para
construção e materialização da ideia. Nesta fase um primeiro protótipo, de baixa complexidade
e passível de ser testado em laboratório por um potencial cliente ou usuário, é criado. Um
protótipo ou minimum viable product (MVP), como definido por Maurya (2009), é a menor
representação de um produto, que possibilita a um usuário final analisar e avaliar suas
características, usabilidades e diferenciais. No final deste estágio, deve ser possível testar o
protótipo, analisar a viabilidade tecnológica, além de mapear as possíveis possibilidades para
custear a evolução do projeto. A partir deste estagio é importante o empreendedor analisar a
possibilidade de proteção do conhecimento e da propriedade intelectual (P.I.) do projeto,
blindando-se contra possíveis concorrentes.
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O CI da ICT no estágio do Protótipo tem o objetivo de dar forma aos conceitos
gerados na etapa de Ideia, testar e validar a tecnologia com o usuário final (PIRES, 2014). A
ICT deve disponibilizar, sob demanda, acesso à infraestrutura técnica, às ferramentas e
metodologias de gestão de projetos, como também orientar os empreendedores e complementar
as competências técnicas necessárias para executar os projetos.
Neste estágio a ICT usa seu capital relacional para mapear e conectar a empresa a um
possível cliente ou investidor. Este tipo de interação contribui expressivamente para a melhoria
do protótipo no estágio da Tecnologia, através de feedbacks, críticas e sugestões. A interação
com a rede externa faz parte do modelo interativo de Kline Rosenberg e de inovação aberta de
Chesbrough, onde o cliente ou possíveis interessados contribuem e participam do processo de
inovação. Esta interação com o mercado, além de possibilitar a validação das funcionalidades
do projeto, possibilita a geração de novas oportunidades tecnológicas, fomentando o surgimento
de novas ideias e conceitos que podem ser desenvolvidos no futuro.
Outro ponto importante neste estágio é o suporte para à estruturação de um estudo de
viabilidade técnica e econômica (EVTE) e um plano para desenvolvimento do projeto, esta
primeira análise é muito importante para o futuro planejamento do negócio que pode ser gerado.
Como também neste estágio, a empresa tem um apoio para estruturação da proteção da
propriedade intelectual do projeto, reunindo desenhos, características, funcionalidades e o
conceito dos diferenciais tecnológicos. Além disso, o empreendedor tem um aumento das suas
competências técnicas e de gestão de projeto, estes são resultantes da interação com a equipe
técnica e com as ferramentas e metodologias de gestão de projetos da ICT. A Figura 3.3
esquematiza a representação do modelo nesta etapa.
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FIGURA 3.3: Entradas e saídas no estágio do protótipo.

No estágio da Tecnologia, o protótipo evolui para um patamar mais próximo do
produto final, demandando um maior volume de recursos (humano, físico e financeiro). Neste
estágio são analisados os testes e feedbacks dos pesquisadores ou usuários realizados no estágio
anterior. A empresa precisa planejar as atividades para concretizar a introdução das
características e funcionalidades demandadas pelo mercado, garantindo a evolução do projeto.
Este estágio demanda uma interação mais aprofundada com outras tecnologias e pesquisas
realizadas em outras empresas ou ICTs. Estas outras tecnologias e conhecimentos podem ser
agregados ao projeto ou podem influenciar na mudança de rumo tecnológico, com o objetivo
de obter uma diferenciação de mercado. Neste contexto, aspectos relacionados ao planejamento
do empreendimento ou do negócio em si, ganham mais atenção.
Ainda neste estágio, a tecnologia é submetida a testes, prioritariamente, em campo e em
condições reais de utilização, com o objetivo de analisar seu comportamento e a existência de
falhas e aspectos não identificados anteriormente. Além disso, ao final da fase precisa-se
concretizar um plano de negócio que a empresa consiga executar ou que seja passível de ser
apresentado a um investidor.
O CI da ICT no estágio Tecnologia, juntamente com o da empresa avaliam os
resultados e dados, com o objetivo de, em conjunto, planejar e organizar as atividades que serão
executadas pela equipe da empresa em sinergia com a ICT. Por sua vez, a ICT disponibiliza a
infraestrutura, as competências técnicas, as ferramentas e metodologias necessárias para
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enfrentar as dificuldades tecnológicas. Como também disponibiliza acesso a uma rede de
recursos externos, em outras ICTs parceiras, a fim de facilitar e diminuir o tempo de
desenvolvimento.
A empresa recebe todo o suporte para estruturação do plano de negócio, onde é
evidenciada a demanda de mercado, modelo de negócio, estratégias de marketing e comercial,
além do volume de recursos humanos, físicos e financeiros para continuação da finalização do
produto. Para fomento dos recursos financeiros demandados no plano de negócio, a empresa
pode acessar, através da rede de relacionamento da ICT, investidores, fundos de capital semente
e agentes financeiros com juros subsidiados. A Figura 3.4 esquematiza a representação do
modelo neste estágio.

FIGURA 3.4: Entradas e saídas no estágio da tecnologia.

No estágio de Produto, a tecnologia precisa evoluir e ser finalizada antes que seja
inserida no mercado. No estágio anterior, apesar da tecnologia estar mais próxima do produto
final, ainda necessita de novos testes e ensaios de estresse, para a verificação e refinamento das
funcionalidades, desempenho, padrão de qualidade e design do produto. Além da evolução
tecnológica propriamente dita, a empresa demanda mapear uma rede de fornecedores para
abastecer a produção de seu primeiro lote piloto, como também mapear uma rede de parceiros
para ajudar a empresa a inserir o produto no mercado. Neste estágio a empresa busca concretizar
o processo de inovação, realizando a primeira venda do produto.
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O CI da ICT no estágio de Produto, pode contribuir com os últimos ajustes técnicos
no produto, além de colaborar com pré-qualificação, por meio de ensaios e testes, antes de ser
enviado aos organismos certificadores. Estes ensaios ou pré-certificação podem ocorrer dentro
da ICT ou em uma instituição de sua rede de relacionamento. Caso a empresa não disponha de
toda estrutura para produção de um lote piloto, a ICT pode executá-la internamente ou através
de algum parceiro da sua rede de relacionamento. Além disso, caso for gerado uma nova
empresa, a ICT pode articular a entrada da mesma em alguma incubadora ou parque tecnológico
pertencente ao Sistema Regional de Inovação que a ICT esteja inserida.
Para financiar o capital de giro da empresa, a ICT pode, através da sua rede
relacionamento, contribuir com a identificação das melhores formas ou mecanismos para
fomentar os investimentos, custos e despesas para operacionalizar a produção. A empresa
também pode receber suporte para beneficiar-se de incentivos fiscais, contribuindo para a
diminuição dos custos e o aumento da competitividade no mercado. A Figura 3.5 esquematiza
a representação do modelo neste estágio:

FIGURA 3.5: Entradas e saídas no estágio do produto.

Ao final do processo de inovação do modelo, a empresa terá um produto inovador, com
um planejamento estruturado para inseri-lo no mercado, além de maiores competências técnicas
e comportamentais potencializando a geração de novas ideias e inovações no futuro.
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4 Aplicação do Modelo
Este capítulo apresenta uma aplicação parcial do Modelo E-SPIN no Instituto SENAI
de Tecnologia (IST) em Automação e TIC. A aplicação parcial do modelo é ocasionada por não
ser possível analisar, em um período curto de tempo, diferentes empresas evoluindo no processo
de inovação, partindo de estágios distintos e resultando em diferentes saídas conforme proposto
pelo modelo E-SPIN.
No teste piloto foi realizado a identificação dos principais fatores do Capital Intelectual
do Instituto, por meio do método InCaS. Em seguida, foi configurado e detalhado as ações,
estruturas e mecanismos que o instituto realizaria, vinculando cada uma das ações, estruturas e
mecanismos aos fatores do CI nas quais as mesmas estão relacionadas. Ao final, foi utilizada
uma pesquisa de campo, realizada com empresas do estado de Santa Catariana, e uma
ferramenta, para a avaliação da quantidade e da qualidade de cada fator do capital intelectual
do Instituto, para analisar compatibilidade do CI do Instituto para adotar o modelo proposto.

4.1 Caracterização do IST e o SRI
O Instituto está inserido dentro do Sistema Regional de Inovação de Florianópolis e
conta com uma equipe multidisciplinar de 60 profissionais com formação técnica, MBA,
engenharia, mestrado e doutorado. Além desses profissionais, o IST conta com uma
infraestrutura laboratorial dedicada à prestação de serviços de consultoria e desenvolvimento
de projetos relacionados a cinco plataformas tecnológicas. Apenas em 2014 o IST executou
cerca de 35 mil horas de prestação de serviços, realizando um total de 106 atendimentos no ano.
Segundo dados do IST, até agosto de 2015, o mesmo executou um total de 18 mil horas,
planejando finalizar o ano com 45 mil horas de atendimento. A Figura 4.1 representa as
descrições das plataformas tecnológicas de atuação do Instituto.
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.
FIGURA 4.1: Plataformas tecnológicas do IST de automação e TIC (Adaptado SENAI/SC).

O IST de Automação e TIC, pertencem ao Sistema FIESC e sua atuação está pautada e
alinhada ao mapa estratégico do mesmo. O detalhamento do mapa estratégico do Sistema
FIESC está detalhado da Figura 4.2.

FIGURA 4.2: Mapa estratégico do sistema FIESC (FIESC, 2014).
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A aplicação do modelo E-SPIN no IST, contribui para o cumprimento de sua Missão,
estando diretamente relacionado aos focos de atuação de “Ser o indutor de inovação na indústria
de forma articulada e proativa” e “Apoiar a Indústria no desenvolvimento e na adoção de
soluções tecnológicas e de gestão”. Estes focos de atuação estão destacados com linha
pontilhada na Figura 4.2.
O Sistema Regional de Inovação de Florianópolis fica situado no estado de Santa
Catarina, o qual concentra uma população de cerca de 1,1 milhão de habitantes na região
metropolitana, ocupando a quarta posição de maior PIB do estado. Em um comparativo
nacional, o PIB de Santa Catarina é o sexto do Brasil, somando um total de R$ 177 bilhões em
2012. Deste montante, a atividade do setor Industrial representa 35%, de Serviços 59% e o
Agropecuário 6%. Segundo o relatório da FIESC, a inovação e a tecnologia são elementos
presentes na cultura do estado e este fato ajuda explicar posição de Santa Catarina no quarto
lugar no ranking nacional em inovação. As cidades onde se concentra a maioria das empresas
de base tecnológica do estado são: principalmente Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma
e Joinville (SEBRAE/SC, 2013; IBGE, 2014; FIESC, 2014).
Antes reconhecida apenas pelo turismo e belezas naturais, Florianópolis passou a ganhar
atenção pela tecnologia desenvolvida nas empresas sediadas na cidade na última década. O
município possui mais de 600 empresas do setor de Tecnologia, este setor gera cerca de seis
mil empregos diretos, possuindo uma taxa de crescimento de cerca de 20% ao ano. O setor de
tecnologia da capital catarinense apresenta um cenário propício para o desenvolvimento de
novos negócios, atraindo EBTs de outras cidades e estados, além dos olhares de grandes fundos
de investimentos em inovação, tais como CRIATEC, BZPlan e C-Venture. Em 2012, as
empresas de base tecnologia geraram mais de R$ 1 bilhão em arrecadação para o município,
conforme dados da Prefeitura de Florianópolis. Este bom ecossistema de inovação resultou na
candidatura de Florianópolis em uma disputa para o título de “Vale do Silício brasileiro”, em
2012, concorrendo com Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). (FERREIRA,
2012; NICOLETTI, 2013)
Os principais atores do Sistema Regional de Inovação de Florianópolis foram definidos,
neste trabalho, seguindo a referência de um estudo capitaneado pelo IEL/SC e Fundação CERTI
em 2013, que desenvolveu o Planejamento Integrado do Sistema de Inovação do Estado de
Santa Catarina. O estudo desenvolvido pelos autores teve o objetivo de elaborar um plano de
inovação integrado para sete polos do Estado, contando com a definição e participação dos
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atores das esferas governamental, iniciativa privada e instituições de apoio. Para definição da
abrangência dos Sistemas Regionais de Inovação de cada polo, foram considerados os
municípios no entorno de cada Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de cada SRI. A
Figura 4.3 ilustra a divisão dos polos conforme o estudo realizado (CERTI; IEL/SC, 2013).

FIGURA 4.3: Polos dos SRI de Santa Catarina (CERTI; IEL/SC, 2013).

A definição dos principais atores do SRI de Florianópolis é caracterizada com base no
capital relacional do Instituto. Os principais atores presentes são:


Atores de Conhecimento Científico: UFSC, IFSC, UDESC, Fundação CERTI,
Univali e Rede de Institutos SENAI/SC;



Atores Públicos: Governo do Estado de Santa Catarina, Secretarias de
Desenvolvimento Regional e Prefeitura de Florianópolis;



Atores Institucionais: SEBRAE/SC, Sistema FIESC, ACIF, Endeavor e Anpei



Atores de Fomento: SENAI Nacional, FAPESC, SEBRAE/SC e FINEP;
ANEEL, CRIATEC, BZPlan, C-Venture e Floripa Angel;



Atores Habitats de Inovação: CELTA, Midi Tecnológico, Sapiens Park, Parque
Tech Alfa, Incubadora Pedra Branca e Parque Corporate Acate;



Atores Empresariais: Empresas de Base Tecnológica do setor de Máquinas e
Equipamentos Eletrônicos;
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4.2 Definição dos Fatores do CI do IST
Para a definição do capital intelectual do IST em Automação e TIC foi desenvolvido,
primeiramente, uma estruturação das definições dos fatores do capital intelectual, tomando
como referência principalmente o trabalho de Mertins e Will (2008). Como também foi se
baseado nas principais referências vinculadas aos fatores de qualidade de uma ICT, do qual
podemos enfatizar o trabalho de Matei (2009). Toda esta estruturação foi apresentada a equipe
do Instituto, em um workshop, com o objetivo de alinhar o conhecimento dos participantes para
a definição do capital intelectual do IST.
4.2.1

Workshop de Aplicação do InCaS
Conforme o método InCaS orienta, foi realizado um Workshop, com membros da

instituição, com o objetivo de identificar quais parâmetros do capital intelectual do Instituto
SENAI de Tecnologia em Automação e TIC são mais importantes para alcance dos objetivos
estratégicos da Organização. Para se obter uma melhor priorização dos fatores do capital
intelectual, foi preconizado que os membros do workshop seriam formados por um grupo
heterogêneo, com diferentes visões e experiências sobre as etapas do processo de
desenvolvimento de tecnologia em parceria, desde a negociação até transferência de tecnologia.
No Quadro 4.1 a seguir, são apresentados os capitais intelectuais definidos pelo grupo de
trabalho no Workshop:
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QUADRO 4.1: Principais fatores do capital intelectual do IST em Automação e TIC.

Capital Relacional

Capital Estrutural

Capital Humano

CI

Fatores do Capital Intelectual
CH1
CH2
CH3
CE1

CE2
CE3

CR1

CR2

CR3

Definição dos Fatores do Capital Intelectual
Equipe técnica com formação acadêmica adequada para o desenvolvimento de pesquisa (doutores,
Formação acadêmica
Mestres, Engenheiros e técnicos).
Competências Técnicas
Os membros da equipe não são apenas especialistas em uma determina área, possuem competências
Multidisciplinar
técnicas e conhecimentos em diversos campos.
Capacidade de gerar ideias e desenvolver soluções criativas para problemas de projetos, como também
Capacidade Inovadora
de idealizar oportunidades e tendências tecnológicas.
Estrutura de gestão de recursos humanos dedicados (CLT) diretamente para execução de atividades
Estrutura e Recursos Tecnológicos
de P&D, sendo apenas 25% bolsistas ou terceiros. Tecnologias e infraestrutura laboratorial da ICT
Dedicados à Pesquisa
adequada às demandas de desenvolvimento de pesquisa.
Direcionamento estratégico para desenvolvimento de protótipo ou pesquisa aplicada. Metodologia de
Organização & Gestão para Projetos
gestão de projetos utilizada para definir o planejamento, execução e controle dos projetos.
Processo Transacional Flexível e Ágil
Estrutura flexível e ágil para negociação dos projetos (escopo, prazo, custos e fluxo de caixa), como
(negociação do contrato, PI e fluxo de
também aspectos normativos (clausulas contratuais, propriedade intelectual e sigilo das informações).
caixa etc)
Proximidade e/ou interação da ICT com empresas e intituições públicas de diferentes portes para
Relacionamento com Empresas
desenvolvimento de produto ou outro que demanda uma grande competência técnica (ex: pesquisa
Privadas e Públicas
aplicada, protótipo, consultoria, serviço técnico).
Rede de parcerias com outras ICTs nacionais e internacionais com o objetivo de agregar competências
Relacionamento com outras ICTs e
tecnológicas para desenvolvimento de projetos cooperativos. Como também estreita interação com
Habitats de Inovação
habitats de Inovação
Relacionamento e Acesso á Agentes,
Acesso a um grande número de instituições de fomento à inovação estadual, nacional e internacional,
Mecanismos e Benefícios de Fomento
como também a formas de fomento a inovação através de benefícios fiscais.
a Inovação
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4.3 Detalhamento da Atuação do Capital Intelectual do IST
Com a definição dos principais fatores do capital intelectual do IST, o próximo passo é
identificar o cruzamento e a caracterização do capital intelectual do Instituto, seguindo as
orientações das entradas e saídas de cada estágio do processo de inovação (Ideia, Protótipo,
Tecnologia e Produto) do modelo E-SPIN. A Figura 4.4 resume as divisões das ações,
mecanismos e estruturas vinculadas as componentes do capital intelectual (capital humano,
estrutural e relacional) nos quatros estágios do modelo proposto, do qual teve como base a
organização, competência e rede de relacionamento do IST em Automação e TIC.

FIGURA 4.4: Detalhamento das ações, fatores e interações do capital intelectual.

No estágio da ideia a empresa ou o empreendedor recebe todo o apoio do IST para
analisar o potencial da ideia e planejar de forma macro suas atividades, recursos e tecnologias
necessárias para materialização de uma prova de conceito. Além disso, são disponibilizadas
oficinas técnicas para ambientar o empreendedor à infraestrutura do instituto. É articulado com
a rede de parceiros do IST o fomento para prototipação da ideia, como também a
disponibilização de uma orientação empreendedora. A Figura 4.5 detalha a configuração de
cada fator do capital intelectual do instituto, para contribuir com a evolução de uma empresa
no estágio da Ideia.
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FIGURA 4.5: Configuração do capital intelectual do IST no estágio da ideia.

Os principais atores, presentes no SRI de Florianópolis, que contribuem neste estágio,
são o SEBRAE/SC podendo colaborar na “Capacitação Empreendedora”, como no “Fomento
a Prototipação”. A Endeavor também é outra parceria que contribuiria com o aspecto de
desenvolvimento empreendedor, contando com uma grande plataforma web com conteúdo
ligados ao empreendedorismo. Ainda relacionado a fomento, a FAPESC, por meio de
programas como SINAPSE, colabora com o desenvolvimento de ideias inovadoras.
No estágio de protótipo é disponibilizado à empresa ou empreendedor o acesso, sob
demanda e por agendamento, a toda infraestrutura técnica, além de orientações e consultorias
da equipe do IST. Todo suporte é realizado com o objetivo de fomentar a construção de uma
prova de conceito da ideia, possibilitando ainda testar em laboratório e validar o protótipo com
um potencial cliente ou investidor. Para isso o empreendedor tem acesso às ferramentas de
gestão de projeto, de análise de viabilidade tecnológica, além de oficinas técnicas básicas para
aumentar o conhecimento em algumas tecnologias que o protótipo demande. Além disso, são
disponibilizadas ferramentas para facilitar a organização e gestão das atividades, como também
o empreendedor já tem acesso às metodologias e mecanismos para estruturação da proteção da
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propriedade intelectual do projeto. A Figura 4.6 detalha a configuração de cada fator do capital
intelectual do Instituto, para contribuir com a evolução de uma empresa no estágio de Protótipo.

FIGURA 4.6: Configuração do capital intelectual do IST no estágio de protótipo.

Os principais atores, presentes no SRI de Florianópolis, que contribuem neste estágio,
são a FIESC e ACIF que tem uma grande rede de contatos com a maioria das empresas do
estado, facilitando o acesso a um potencial cliente de um projeto. Para facilitar a interação com
possíveis investidores, o instituto utilizaria sua rede de contatos vinculados a fundos de
investimentos presentes no estado, tais como CRIATEC, BZPlan, C-Venture e Floripa Angel.
No estágio da Tecnologia o protótipo precisa evoluir para uma versão mais robusta,
demandando um maior nível de competências e recursos para avançar no processo de inovação.
Para isso, são disponibilizadas à infraestrutura, competências técnicas, ferramentas e
metodologias do IST para dar suporte à evolução técnica do projeto. Também é realizada a
articulação com outras instituições (ICTs e empresas), com o objetivo de mapear outros
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conhecimentos ou tecnologias que possam ser agregadas ao projeto ou que o mesmo demande
se diferenciar. A interação com outras instituições também está focada em aumentar a rede de
relacionamento dos empreendedores, possibilitando o empreendedor ter um grande empresário
como mentor ou orientador, impactando em uma melhor estruturação do seu futuro negócio. A
Figura 4.7 detalha a configuração de cada fator do capital intelectual do instituto, para contribuir
com a evolução de uma empresa no estágio de Tecnologia.

FIGURA 4.7: Configuração do capital intelectual do IST no estágio de tecnologia.

Os principais atores, presentes no SRI de Florianópolis, que contribuem neste estágio
são a Endeavor, que complementa as demandas de “Mentoria de Mercado”, às universidades e
institutos de pesquisa (UFSC, IFSC e outros ISTs e ISIs) vinculados a rede de relacionamento
do IST, que colaboram com a complementação de conhecimento e tecnologia para
desenvolvimento dos projetos. Para contribuir com o fomento e crescimento das empresas, o
instituto utilizaria sua rede de contatos vinculada a fundos de investimentos, tais como
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CRIATEC e C-Venture, como também a articulação com instituições de fomento
governamentais tais como FAPESC, FINEP e SENAI Nacional.
No estágio de Produto a tecnologia precisa ser refinada e melhorada antes de ser
inserida no mercado. Para isso o IST disponibiliza infraestrutura e equipe de especialistas para
contribuir com o desenvolvimento de novos testes e ensaios, melhoria da qualidade e design do
produto. Além disso, a empresa tem acesso a metodologias e ferramentas para a estruturação
de um lote piloto e pré-certificação do produto. Neste estágio o instituto também tem acesso a
uma grande rede de parceiros e fornecedores, contribuindo com a articulação com um possível
primeiro cliente ou investidor, como também habitats de inovação, facilitando o processo de
incubação. A Figura 4.8 detalha a configuração de cada fator do capital intelectual do instituto,
para contribuir com a evolução de uma empresa no estágio de Produto.

FIGURA 4.8: Configuração do capital intelectual do IST no estágio de produto.
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Os principais atores presentes no SRI de Florianópolis que contribuem neste estágio são
a FIESC, que tem uma rede de contatos onde estão presentes a maioria das empresas do estado,
facilitando o acesso a uma “Rede de Fornecedores”. A interação com habitats de inovação
(CELTA, ACATE e SAPIENS PARK), contribui com as demandas das empresas por
infraestrutura física e apoio na gestão, a um custo acessível, para se instalarem e desenvolverem
suas atividades. Por fim a interação com atores que aportam recursos financeiros em empresa,
tais como CRIATEC e C-Venture, potencializam a estruturação da linha de produção e
operação comercial da empresa, resultando em um crescimento acelerado das mesmas.
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5 Análise dos Resultados
Para analisar a aplicabilidade do modelo E-SPIN no Instituto SENAI de Tecnologia em
Automação e TIC, foi realizada uma pesquisa de campo com as empresas de base tecnológica
de Santa Catarina, onde se questionava quais são os fatores mais importantes do capital
intelectual de uma ICT, para contribuir com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras em
parceria. A pesquisa foi encaminhada para 267 empresas, dos quais 19 e-mails retornaram por
erro. O período de coleta de respostas durou 30 dias obtendo um total de 75 respondentes, 28%
do total enviado. Nesta pesquisa de campo, não se teve objetivo de obter uma amostra
probabilística, devido à mesma não ser aleatória e ser direcionada a um público qualificado
(CARNEVALLI; MIGUEL, 2001). No Gráfico 5.1 é apresentado o resultado da compilação
das respostas vinculadas ao porte das empresas que responderam à pesquisa.
GRÁFICO 5.1: Numero de empresas que responderam as pesquisas por porte.

Como pode ser observado no Gráfico 5.1, 62 micros e pequenas empresas de base
tecnológica, mais de 80%, responderam à pesquisa, apresentando uma boa representatividade,
pois segundo o estudo, Santa Catarina em Números, realizado pelo SEBRAE/SC em 2013,
cerca de 90% das empresas do estado são de micro e pequeno portes. No Gráfico 5.2 é
apresentado o resultado da compilação da pesquisa, onde os respondentes analisaram os nove
fatores do capital intelectual de uma ICT, definindo-os como “Muito Importante” (nota 10,0),
“Importante” (nota 5,0) ou “Pouco Importante” (nota 1,0).
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GRÁFICO 5.2: Ranking dos principais fatores do capital intelectual de uma ICT (na visão das empresas).
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Dos nove fatores do capital intelectual analisados pelas empresas de base tecnológica
de Santa Catarina, conforme o Gráfico 6.2, cinco tiveram média maior que seis na pesquisa,
representando os fatores mais importantes para as empresas. A “Capacidade Inovadora” e o
“Relacionamento com Empresas Privadas e Públicas” foram respectivamente, os fatores
salientados com maior e menor importância.
Os capitais intelectuais que foram salientados como mais importantes pela pesquisa de
campo foi primeiro o capital humano, que obteve o somatório do CH1, CH2 e CH3 de 20,2. A
segunda componente do CI mais importante foi o capital estrutural, que obteve o somatório do
CE1, CE2 e CE3 de 19,4. E a última a componente foi o capital relacional, que obteve
somatórios do CR1, CR2 e CR3 de 15,4. Um resultando parecido foi obtido por Mertins e Will
(2013), quando realizaram uma pesquisa de campo com 828 empresas europeias, onde foram
analisados quais os fatores do capital intelectual de empresas de base tecnológica são mais
importantes para contribuir com os objetivos estratégicos. Nesta pesquisa os fatores do capital
intelectual salientados como mais importantes, foram primeiro o capital humano, depois o
capital estrutural e por último o capital relacional.
Para complementar a avaliação dos resultados da aplicação do modelo no IST, foi
utilizada a ferramenta QQS para analisar a quantidade e qualidade de cada fator do capital
intelectual do IST. Conforme a ferramenta preconiza, todos os avaliadores na análise QQS,
devem dar suas notas e depois entrar em um consenso para a nota final. Quando houver uma
grande diferença entre as avaliações, seus respectivos avaliadores devem defender ou justificar
a nota para o grupo, do qual os mesmos analisam qual ponto de vista está mais coerente. A
Tabela 5.1 mostra os resultados de todos os julgamentos, as notas destacadas em amarelo
representam os fatores onde houve maior discordância.
Conforme observado na Tabela 5.1, cinco dos nove fatores do capital intelectual
apresentaram grande discrepância nas avaliações. O primeiro neste quadro foi “CH1-Formação
Acadêmica”, que obteve uma discordância na quantidade deste fator. O “Avaliador 3” salientou
que a equipe não tem muitos doutores e seria muito bom ter mais profissionais com esta
titulação. Porém foi enfatizado pela equipe do workshop que o objetivo da análise é verificar
se a quantidade deste fator é suficiente para alcançar o objetivo estratégico de desenvolvimento
tecnológico em parceria. Por conseguinte, o “Avaliador 3” concordou que a quantidade do fator
estava satisfatória para atender as demandas dos atuais projetos que o IST tem, chegando ao
consenso da nota em 70%.
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TABELA 5.1: Avaliação QQS do Capital Intelectual do IST em automação e TIC.

Quantidade
Capital
Capital
Capital
Relacional Estrutural Humano

Tipo

Qualidade

Item Aval. 1 Aval. 2 Aval. 3 Aval. 4 Aval. 5 Consenso
CH1
60% 80% 45% 80% 60% 70%
CH2
70%
80%
60% 60% 70% 65%
60% 60% 60% 65%
CH3
60%
80%

Item Aval. 1 Aval. 2 Aval. 3 Aval. 4 Aval. 5 Consenso
CH1 70% 80%
60% 70% 70% 75%
CH2 50% 80% 60% 70% 50% 60%
CH3 50% 80% 45% 70% 50% 65%

CE1

70%

70%

60%

60%

70%

65%

CE1

60%

70%

60%

70%

70%

65%

CE2

50%

60%

60%

60%

60%

60%

CE2

60%

70%

30%

40%

70%

55%

CE3

80%

70%

75%

85%

70%

75%

CE3

60%

60%

60%

60%

60%

60%

CR1

50%

70%

60%

20%

70%

60%

CR1

60%

60%

50%

50%

60%

55%

CR2

50%

40%

40%

50%

45%

CR2

60%

60%

50%

50%

60%

50%

CR3

50%

30%

40%

80%

50%

CR3

60%

80%

60%

60%

80%

60%

50%
80%
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O fator “CH3 - Capacidade Inovadora”, obteve uma discordância na qualidade deste
fator. O “Avaliador 3" enfatizou que apesar da equipe ter muitas ideias inovadoras, poucas têm
viabilidade técnica de ser aplicada. Assim o grupo entrou em consenso que a nota deveria ter
um viés mais baixo, fechando em 65%. O fator “CE2- Organização & Sistema de Gestão para
Projetos” obteve discrepância na qualidade deste fator. Foi destacado pelo “Avaliador 3” que a
maioria dos projetos de pesquisa aplicada tem certo atraso na execução. Porém foi salientado
pelo grupo, que apesar de ter um pouco de atraso, o mesmo não tem frustrado as expectativas
das empresas, além dos custos dos projetos ficarem dentro do previsto. Ao final da discussão
deste fator, o grupo entrou no consenso que a nota deveria ficar em 55%.
O fator “CR1- Interação com empresas privadas e públicas” obteve discordância na
quantidade deste fator. Foi enfatizado pelo “Avaliador 4” que são poucas empresas que
conhecem as competências do IST nas áreas de pesquisa aplicada e consultoria, dependendo de
um grande esforço do IST para prospectar demandas de projetos. O grupo concordou com o
fato, porém destacou que as ações para prospecção de projetos e o nível de interação com as
empresas, estão sendo suficientes para preencher a atual capacidade de execução do IST. Assim
o consenso da avaliação deste fator foi de 60%.
Por último o fator “CR3- Relacionamento e Acesso à Agentes, Mecanismos e Benefícios
de Fomento a Inovação” obteve discrepância na qualidade e na quantidade deste fator.
Referente à quantidade, foi salientado que a maioria dos mecanismos de fomento a inovação é
oriundo do Edital SESI SENAI de INOVAÇÃO, e seria muito importante ter acesso e interação
com outros órgãos de fomento. Referente à qualidade, foi destacado que precisa melhorar o
nível de interação com alguns órgãos de fomento, com o objetivo de obter um maior volume de
recursos financeiros para inovação oriundo destas instituições. No final da discussão, a
avaliação da quantidade e qualidade do fator CR3 ficou respectivamente 50% e 60%.
Segundo os dados resultantes da avaliação final da analise QQS, é observado que três
fatores obtiveram a média das notas menores que 60%, representando os pontos fracos do
capital intelectual. E cinco fatores ficaram na faixa entre 60% e 70%, sendo considerado
satisfatório o desempenho. Apenas o capital humano relacionado à “Formação Acadêmica”,
pode ser considerado como ponte forte, devido o mesmo ter obtido média maior que 70%. Estas
informações podem ser observadas na Tabela 5.2.
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TABELA 5.2: Avaliação QQS do Capital Intelectual do IST.

Avaliações
ITEM

FATOR

CH-3 Capacidade Inovadora
CE-1

CR-3

CH-2
CE-2

CE-3
CH-1

CR-2

CR-1

Estrutura e recursos
tecnológicos dedicados a
pesquisa
Relacionamento e acesso a
agentes e mecanismos de
fomento à inovação
Competências técnicas
multidisciplinares
Organização & Gestão para
projetos
Processo transacional e
normativo flexível (contrato,
PI, fluxo de caixa)
Formação acadêmica
Relacionamento com outras
ICT nacionais e Internacionais
como tambem habitats de
Inovação
Relacionamento com Empresas
Privadas e Públicas

MÉDIA

POT. DE
MELHORIA

GRAU DE
IMPORTÂCIA
PESQUISA DE
CAMPO

QUANTIDADE

QUALIDADE

65%

65%

65,0%

35,0%

8,0

65%

65%

65,0%

35,0%

7,7

50%

60%

55,0% 45,0%

7,4

65%

60%

62,5%

37,5%

7,3

60%

55%

57,5% 42,5%

6,1

75%

60%

67,5%

32,5%

5,6

75%

70%

72,5% 27,5%

4,9

45%

50%

47,5% 52,5%

4,6

60%

55%

57,5% 42,5%

3,4

Média Geral 61,1%

Analisando de forma global cada componente do CI, é constatado que o Instituto tem
competências técnicas e comportamentais (capital humano), como também processos,
ferramentas, metodologias, estrutura de gestão do conhecimento e tecnologia (capital
estrutural), compatíveis com as necessidades para adotar o modelo proposto. Porém, pode ser
verificado que o capital relacional está um pouco abaixo do adequado. Apesar do instituto ter
acesso a mecanismos de fomento, o mesmo precisa ampliar as interações com órgãos tais como
FAPESC, SEBRAE/SC, FINEP e ANEEL. Atualmente a sua maior interação (80%) está
vinculada ao SENAI Nacional, que opera o Edital SENAI INOVAÇÃO. Além disso, o Instituto
também demanda ter uma maior interação com outras ICTs presentes no Sistema Regional de
Inovação de Florianópolis, como por exemplo, Fundação CERTI, UFSC e IFSC.
Embora não tenha sido realizado a avaliação QQS, dos fatores do capital intelectual em
cada um dos quatro estágios do processo de inovação, pode-se verificar que o capital intelectual
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do IST tem a capacidade de suprir a maioria das demandas dos estágios do modelo E-SPIN.
Porém é bom salientar que o baixo grau de interação vinculado a outras ICTs (CR-2) como
também com outros órgãos de fomento ou investimento (CR-3), tem um impacto maior nos
estágios da Tecnologia e Produto. No estágio da Tecnologia, as empresas precisam melhorar e
diferenciar as suas funcionalidades para conseguir destacar seu produto no mercado,
demandando, às vezes, uma interação com outras ICTs que desenvolveram tecnologias que
possam ser agregadas ao projeto da empresa. Além disso, esta evolução tanto no estágio da
Tecnologia quanto do Produto necessita de um maior volume de recursos financeiro para
fomentar o desenvolvimento.
Fazendo uma análise conjunta da pesquisa de campo e avaliação QQS, pode-se salientar
que três (CH-2, CH-3 e CE-1), dos cinco principais fatores do capital intelectual, apesar de
terem sido considerados como satisfatórios, apresentam um grande potencial de melhoria,
ficando entre 35% e 40%. O CR-3 “Relacionamento e Acesso a Agentes e Mecanismos de
Fomento a Inovação”, foi o terceiro fator mais importante do CI identificado pelas empresas,
porém na avaliação QQS foi caracterizado como ponto franco, devido a média de 55%. Como
também o fator CE-2, “Competências técnicas multidisciplinares”, obteve média de 57,5%,
resultando em um potencial de melhoria de 42,5%. Isto sinaliza que existem algumas possíveis
melhorias no CI do IST, e seria recomendado priorizar o desenvolvimento de melhorias nos
fatores do capital intelectual que têm maior grau de importância para as empresas e maior
potencial de melhoria, como por exemplo CH-2, CH-3 e CR-3.
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6 Conclusão e Proposta de Trabalhos Futuros
Como principal meta deste trabalho tem-se o desenvolvimento de um modelo que
propicie às Instituições de Ciência e Tecnologia fomentar o desenvolvimento da inovação em
empresas de base tecnológica, sem necessariamente haver um fluxo financeiro das instituições
de pesquisa para as empresas. Nesse contexto, uma extensa pesquisa exploratória foi realizada,
aprofundando-se nos assuntos relacionados à sistema regional de inovação, inovação aberta e
capital intelectual. O aprofundamento nestes assuntos teve o objetivo de entender o contexto de
um sistema regional de inovação, buscando identificar os principais atores de um SRI e
desmitificar o processo de interação ICT-Empresa. Aliado a isto, foram analisados os diferentes
estudos e trabalhos relacionados a modelos e mecanismos que contribuem com o
desenvolvimento de inovação nas empresas, como também foi identificado os principais ativos
tangíveis e intangíveis que propiciam as empresas inovar.
Ao final da pesquisa exploratória, desenvolveu-se o modelo denominado E-SPIN
(Estímulo e Suporte a Prototipação de Ideias e Negócios) que tem como base a disponibilização
do acesso ao capital intelectual e infraestrutura laboratorial de Instituições de Ciência e
Tecnologia, com o objetivo de contribuir com o aumento da capacidade de inovação das
empresas de base tecnológica. Este modelo idealizou facilitar o acesso do setor produtivo ao
grande volume de recursos, tangíveis e intangíveis, de instituições de pesquisa pública e
privada, além de potencializar o aumento do fluxo de informação e conhecimento dentro do
Sistema Regional de Inovação que as ICTs estão inseridas.
O modelo possibilita que qualquer Instituição de Pesquisa possa se configurar e modelar
para adotar o modelo E-SPIN, devido o mesmo não fixar a contribuição de cada fator do capital
intelectual individualmente. Cada Instituto tem suas características próprias relacionadas ao
capital humano, estrutural e relacional, devido às mesmas serem dependentes das competências,
estrutura, áreas de atuação e do próprio Sistema Regional de Inovação que a ICT pertence. O
modelo apresenta quatro estágios no processo de evolução (Ideia, protótipo, tecnologia e
produto), do qual uma empresa ou empreendedor pode acessar o modelo em qualquer um dos
estágios, não importando o porte ou nível de maturidade técnica do seu projeto. O modelo de
interação com as empresas foi baseando no conceito de Fab Lab, onde a empresa tem acesso a
uma infraestrutura laboratorial e competências técnicas, sob demanda, e pagando apenas o que
utilizar e consumir para materializar suas ideias e projetos.
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Para testar o modelo E-SPIN foi realizada uma aplicação parcial no Instituto SENAI de
Tecnologia em Automação e TIC, do qual é pertencente do Sistema Regional de Inovação de
Florianópolis. A aplicação apenas de forma parcial foi ocasionada pela impossibilidade de se
analisar várias empresas evoluindo no processo de inovação, conforme o modelo proposto,
partindo de estágios distintos e resultando em diferentes saídas em um período curto de tempo
(alguns meses). Neste contexto, foi analisado apenas a compatibilidade (quantidade e
qualidade) e configuração do capital humano, estrutural e relacional do IST para implantar o
modelo proposto. Para isso, foi utilizado um método denominado InCaS, para ajudar no
mapeamento e identificação do capital intelectual do IST, resultando na definição de nove
principais fatores do capital intelectual que agregam valor aos processos de negócio relacionado
ao desenvolvimento tecnológico em parceria com uma empresa.
Para dar suporte a análise dos resultados, foi realizada uma pesquisa de campo com
empresas de base tecnológica do estado de Santa Catarina. Esta pesquisa questionava as
empresas sobre: “Quais os fatores do capital intelectual de uma ICT são mais importantes para
o desenvolvimento tecnológico em parceria com uma empresa?”. Para complementar a pesquisa
de campo, foi utilizada a ferramenta QQS, do método InCaS, para analisar a qualidade e
quantidade de cada fator do capital intelectual do Instituto, onde foi realizado um workshop
com membros da equipe do IST.
Conforme os resultados da aplicação do modelo, o IST obteve média geral na avaliação
QQS de 61,1%, apresentando um nível satisfatório de capital intelectual, segundo os parâmetros
de classificação definidos pelo método InCaS. Assim, verifica-se que seria factível um ICT
desenvolver mecanismos e ações para estimular o empreendedorismo e dar suporte,
diretamente, no processo de inovação das empresas de base tecnológica. Um dos pontos mais
importantes para adoção do modelo, é uma ICT apresentar um bom capital relacional, sendo
este derivado do nível de interação com os atores do Sistema Regional de Inovação que a mesma
pertence.
Desta forma, conclui-se que o objetivo do trabalho foi atingido, colaborando com a
construção de um modelo que estimule a inovação das empresas, a geração de novas startups,
patentes e novos produtos/processos, contribuindo para o fortalecimento dos Sistemas
Regionais de Inovação. Espera-se que o modelo E-SPIN possa ser implantado em um Instituto
e que o mesmo sirva de inspiração para a criação de outras ferramentas ou modelos que de
suporte ao desenvolvimento de inovação nas empresas, contribuindo para a difusão do
empreendedorismo inovador e aumento da competitividade da indústria brasileira.
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6.1 Sugestão de Trabalhos Futuros
Durante a elaboração do presente trabalho foi possível identificar alguns pontos que
poderão ser futuramente estudados e explorados:


A aplicação mais ampla do Modelo E-SPIN, analisando a evolução do nível de
maturidade técnica e de gestão das empresas em todos os estágios do processo
de inovação. Esta análise possibilita avaliar os pontos positivos do modelo e os
gargalos, identificando as oportunidades de melhoria.



O aprofundamento e detalhamento de indicadores e métricas do capital humano,
estrutural e relacional de Instituições de Ciência e Tecnologia, de forma a
desenvolver uma ferramenta que possibilite o gerenciamento do capital
intelectual de uma ICT.



O estudo relacionado ao desenvolvimento de ferramentas e modelos que
contribuam com a análise do nível de interação entre atores de um sistema
regional de inovação, podendo o mesmo ser medido e gerenciado de forma
sistemática.



Estudo sobre a sustentabilidade financeira de modelo E-SPIN, como outros
modelos e ferramentas que preconizam a disponibilização e acesso a
infraestrutura e conhecimento de Institutos de Pesquisa por empreendedores ou
empresas.
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esta prática ainda não é muito difundida no Brasil. Neste contexto, o presente trabalho propõe o modelo,
denominado E-SPIN (Estímulo e Suporte à Prototipação de Ideias e Negócios), que visa contribuir com o
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