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RESUMO

o presente projeto tem como foco identificar se a partir do discurso dos atores

empresariais há um campo para inovação no Sul Fluminense e se realidades são

produzidas por conseqüência desse discurso. A inovação tem acompanhado uma

tendência mundial que associa a utilização de conhecimento e de novas tecnologias

na indústria como gerador de demanda, como fonte de melhoria dos processos

produtivos e consequentemente como fonte de riquezas. Há certa literatura que

afirma que para os países e regiões, as inovações possibilitam o aumento do nível de

emprego e renda, além da sua inclusão ao mundo globalizado. O objetivo do

trabalho é identificar como entidades empresariais influentes sobre a região Sul

Fluminense (como Firjan, Sebrae e Metalsul) vêm se apropriando da noção de

inovação. Esse estudo permitirá conhecer o discurso de alguns representantes das

entidades e também conhecer algumas ações das entidades para a inserção da

inovação na região Sul Fluminense por meio de uma análise do discurso dessas

entidades, além de identificar se há articulações entre as entidades e o poder público

voltadas para a agenda da inovação.

Este projeto privilegiará uma metodologia qualitativa para a análise dos

interesses que orientam as entidades empresarias. Serão analisados documentos

como informativos, jornais, sites, palavra do presidente das entidades e outros tipos

de divulgação.

Com a pesquisa observamos a importância que as entidades estudadas dão ao

tema, reconhecendo a importância da inovação para a legitimação das empresas e

para inserção das mesmas no mundo globalizado. Ao analisarmos as agendas

empresariais podemos evidenciar que o tema é muito discutido pelas entidades e

observamos também a predisposição do Governo em fazer parcerias com esses
, ,..,orgaos.

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional; Entidades Empresariais; Inovação;

Coordenação Econômica.



VII

ABSTRACT

This project focuses on identifying whether there is opportunity for innovation

on business entities' agenda in the Sul Fluminense area for its development. The

innovation has followed a global trend that combines the use of knowledge and new

technologies in the industry as generator of demand as a source of improvement of

production processes and therefore as a source of wealth. For countries and regions, the

innovations make it possible to increase the leveI of employment and income, in

addition to their inclusion in the globalized world. The objective is to identify the

historicallegacy of standpoints of incentives and investments in the Sul Fluminense and

identify the contribution that local actors such as FIRJAN, SEBRAE and Metalsul have

given to the development of innovation in this region This study will reveal the actions

of entities for the inclusion of innovation in the Sul Fluminense through a discourse's

analysis of these entities, in addition to identifying whether there are linkages between

the entities and the public power focused on the innovation agenda.

This project inside a qualitative methodology for the analysis of the interests that

drive the business entities. Documents such as newsletters, newspapers, websites, word

of the President of the entities and other types of disclosure will be analyzed.

The research points the importance that the entities studied give to the issue,

recognizing the importance of innovation for business growth and it's insertion in the

globalized world. Analyzing the company' s agendas show that the subject is well

discussed by entities and also the Govemment's willingness to partner these agencies.

Key-words: Regional development; Business entities; Innovation; Economic

coordenation
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1. Introdução

o presente estudo busca estudar como as estratégias . .regIonaIs de

desenvolvimento, publicamente apresentadas por entidades empresariais da região

Sul Fluminense, vêm se apropriando a da noção de inovação.

Como se sabe, a menção à inovação tem acompanhado uma tendência mundial

que associa a utilização de conhecimento e de novas tecnologias na indústria como

gerador de demanda, como fonte de melhoria dos processos produtivos e

consequentemente como fonte de riquezas. Para os países e regiões, as inovações

possibilitariam o aumento do nível de emprego e renda, além da sua inclusão ao

mundo globalizado.

A construção de um espaço direcionador para a inovação em uma sociedade

globalizada e do conhecimento tem sido essencial, segundo certa literatura, para a

inserção e competitividade das empresas no mercado. Isso tem despertado a atenção

de Governos, Pesquisadores, e entidades empresariais como a do Sul Fluminense.

Sob influência de tal argumento, no ano de 2009 o investimento em inovação no

Brasil atingiu o equivalente a 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), maior

investimento dos últimos 11 anos. Além disso, o governo brasileiro criou leis e

políticas de incentivos à inovação como: a Lei de Inovação, o CNI (Políticas

Publicas de Inovação no Brasil), o Pappe (Programa de Apoio a Pesquisa em

Pequenas Empresas), a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), Prime ( Primeira

empresa inovadora), entre outras. Em entrevista para o Jornal Valor Econômico,

Sergio Rezende, Ministro da Ciência e Tecnologia, diz que, a estabilização da

economia e a abertura comercial do Brasil nos últimos anos forçaram as empresas a

investir mais em P&D, porém esse investimento continua sendo pouco em relação a

outros países e economias. Isso acontece por causa da falta de cultura do país em

investir nessa área. Assim, o desafio seria criar um ambiente favorável e

impulsionador de investimentos em Inovação para que venha ocorrer um processo

de mudança da cultura das empresas brasileiras.

A necessidade de Inovação vem sendo afirmada internacionalmente, porém as

respostas têm sido dadas localmente. Sendo assim, o desenvolvimento regional e a

integração e cooperação entre os atores sociais (Política, Empresa e Universidade)

estariam assumindo grande importância para a promoção da inovação (ROESE,

2007). A . "'"Inovaçao também estaria estimulando a descentralização do
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desenvolvimento econômico fazendo com que as empresas prefiram investir em

cidades localizadas fora das grandes metrópoles (FERREIRA, AMARAL,

TEODORO E LEOPOLDI, 2010).

Dados do Cadastro Industrial do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2007)

evidenciam que a região Sul Fluminense tem como característica empresarial

predominante os setores metalúrgico e automotivo. Os setores de Construção Civil e

Montagem industrial também têm espaço significativo nessa região, além do setor

lojista que tem crescido expressivamente. Entidades como Metalsul, Sebrae e

FIRJAN, têm influencias nas decisões dos empresários e no desenvolvimento das
.'"empresas nessa reglao.

O Sebrae, pelo fato de ser um órgão presente em grande parte dos municípios

atua como um interiorizador do desenvolvimento. Inovação e Desenvolvimento,

geração de trabalho e renda, formação e capacitação de empreendedores são

algumas das visões que o Sebrae evidencia em seu discurso. Percebemos também a

preocupação e a importância que essa entidade dá para a necessidade da mudança

cultural e institucional que as empresas precisariam passar.

Já a FIRJAN é um órgão que monitora os fatores que condicionam

desenvolvimento tecnológico empresarial nos níveis federais, estaduais e municipais

formulando e conduzindo propostas de aperfeiçoamento de instrumentos de políticas

tecnológicas com o objetivo de aumentar a competitividade dos empreendimentos.

O sistema FIRJAN tem um núcleo de atendimento a projetos de inovação e

tecnologia que auxiliam empresas que desejam investir em novos processos

garantindo assim sistema direcionado para a inovação.

O Sindicato das Industrias Metalúrgicas, Mecânicas, Automotivas, de

Informação e de Materiais Eletrodomésticos do Médio Paraíba e Sul Fluminense,

Metalsul tem como missão "promover o desenvolvimento sustentável da cadeia

produtiva do setor metal mecânico do Médio Paraíba Fluminense de forma

participativa e integrada"(METALSUL, 2010)1. O Metalsul também procura atrelar

as organizações sociais para desempenharem um trabalho de cooperação e

integração entre as mesmas a fim de explorar ao máximo as potencialidades que a
.'" .regtao pOSsUI.

IDisponível em: <www.metalsu1.org.br/missao>. Acesso em: 26 abr 2010 às 11:30
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Esta pesquisa mobiliza a Sociologia Econômica e o debate contemporâneo sobre

planejamento territorial para compreender o papel do sentido do uso da noção de

"inovação" pelas entidades empresariais.

A literatura sobre o assunto afirma que um sistema de Inovação engloba

instituições diretamente envolvidas com a produção e a inovação. Inclui também

aspectos da estrutura econômica e da configuração institucional que afetam a

aprendizagem, envolvendo política, econômica e social, pontos específicos da

política fiscal, financeira, salarial, previdenciária, educacional, de saúde, que

influenciam o ambiente onde se desenvolve a produção e a inovação (LUNDV AL,

1993, p.2 e 12-15).

A teoria da sociologia econômica analisa a maneira pela quais as instituições

moldam a divisão do trabalho e a dinâmica do mercado além de avaliar as

características históricas e sociais do local. O institucionalismo, por sua vez, como

explica (STEINER, 2006), procura entender a relação entre política, economia e

sociedade. Essa abordagem coliga características sociais e históricas que estão

enraizadas no território, preso a tradições de uma região. Tendo por base os

princípios dessas duas vertentes sociológicas acredita-se que o desenvolvimento e

crescimento são algo distinto para cada região e território. (MULS, 2008)

Os autores institucionalistas têm destacado que as entidades empresariais fazem

parte deste conjunto de instituições que podem contribuir para a Inovação para o

crescimento e desenvolvimento de uma região. Assim, seria importante que na

Agenda dessas Entidades o assunto inovação e P&D fossem contemplados com

freqüência.

A presente monografia tem como principal objetivo identificar se há espaço para

a inovação na agenda das entidades que atuam na Região Sul Fluminense e observar

se essas entidades adotam conforme a trajetória do mercado e da sociedade do

conhecimento. Para que os objetivos acima sejam atingidos, desdobraremos nossa

pesquisa em três etapas. A principio mapearemos as Políticas Publicas e Leis de

fomento à inovação. Em seguida identificaremos o discurso das entidades e de seus

representantes a respeito da inovação. E finalmente analisaremos práticas que

afirmam estar voltadas ao fomento de inovação no território do Sul-fluminense.

Será realizada uma análise exploratória, de natureza qualitativa, para a análise

dos interesses que orientam as entidades empresariais.



12

2. Revisão Bibliográfica

2.1. Perspectiva Histórica

Os anos 30, 70 e 90 são considerados marcos importantes no curso da história da

economia, da política e do desenvolvimento brasileiro.

Do período dos anos 30 aos anos 70, conforme ressalta Diniz (2002), houve um

longo ciclo de modernização econômica. O Brasil deixou de ser agrário para se tomar

industrial e sob o comando do Estado foram criadas políticas industriais. Assim o país

desenvolveu um ritmo acelerado de crescimento. Seu ápice foi na década de 70 com o

chamado milagre econômico, aumentando consideravelmente a industrialização e

consequentemente o PIB do país. Nesse período a produção industrial chegou a crescer

em media 9% ao ano, atingindo o auge do crescimento. A inovação nesse contexto

passa a ser praticada pelas indústrias de ponta e a ampliação e fortalecimento de

associações e corporações civis setoriais se ampliam notavelmente, fruto também do

período getulista e a ascensão do sindicalismo dos anos 30.

Porém esse período desenvolvimentista entra em declínio na década de 80,

considerada a "década perdida". Conforme Gremaud; Vasconcellos & Toneto (2002)

nesse período, o mundo reagiu recessivamente ao rompimento do acordo internacional

firmado desde a 11 Guerra Mundial que procurava estabilizar as taxas de câmbio

internacionais. O rompimento desse acordo trouxe alterações no cenário mundial. O

choque do petróleo, a alteração da política norte americana e a moratória mexicana

foram situações marcantes nesse cenário. Nesse contexto o Brasil praticou uma política

de ajustamento que levou o país a uma profunda recessão (baixo crescimento, queda na

renda per capita).

O Brasil sentindo a crise da dívida externa e da inflação abandona as políticas

de desenvolvimento praticadas no período passado dando abertura a uma nova fase, a

chamada fase neoliberal (DINIZ, 2002). Em 1994, o plano Real, resolve a crise

monetária, porém permaneceu o problema do baixo crescimento que afligia a década

anterior (GREMAUD; VASCONCELLOS & TONETO, 2002). Nesse momento, o país

era acusado de gerar uma indústria artificial incapaz de competir num mercado cada vez

mais exigente. O Brasil passa então a abrir sua economia dando ênfase nas reformas

econômicas (privatização, liberalização comercial e abertura externa).
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Desde os anos 1980, as bases do modelo desenvolvimentista haviam começado a

ruir: as abordagens convencionais que eram firmadas em um Estado Nacional como o

principal agente causador de desenvolvimento e em um mercado facilitador da

economia estavam em colapso dando abertura para que um novo modelo de

desenvolvimento surgisse (MULS, 2008). Segundo Santos (1985), no Brasil a matriz

estadocêntrica vinha sofrendo um processo de desgaste lento e gradual desde meados

dos anos 70 em decorrência do projeto desenvolvimentista praticado na ditadura militar.

Segundo Monteiro (2009) somente com a ascensão de Fernando Collor, no início dos

anos 90, que esse plano passa a ser prioridade e definitivamente há o corte com o

passado. Sob o governo FHC, o Estado começa a se responsabilizar apenas em

proporcionar um ambiente macroeconômico controlado e equilibrado às empresas e

investidores privados para que o mercado ficasse mais propenso ao investimento

(MONTEIRO, 2009).

Já nos anos 2000, juntamente com a subida ao poder do presidente Lula. Dá-se

lugar então ao período chamado neodesenvolvimentista e aos debates das desigualdades

sociais gerados pelas políticas neoliberais.

Segundo Diniz (2007), Lula, a principio, adotou um estilo moderado mantendo

uma transição gradual para o novo modelo, buscando a confiabilidade das instituições

financeiras credoras e conquistando a confiança do setor privado. Para enfrentar as

pressões externas e o desequilíbrio dos governos passados, Lula seguiu uma política de

continuidade em relação aos fundamentos da política macroeconômica, porém seguiu

uma linha de mudança em suas políticas externas (inserção no quadro nacional), em sua

política industrial, além de suas políticas sociais que se consolidaram expressivamente

tendo um alcance amplo.

Ao contrário do governo antecessor, Lula fortaleceu canais de diálogo com o

setor produtivo. O resultado dessa política foi a aproximação do Governo com os

empresários. Para evidenciar essa ligação entre o Estado e os empresários o governo

apresentou como representantes da equipe ministerial José Alencar, Roberto Rodrigues

e Luis Fernando Furlan, três grandes empresários do Brasil (DINIZ 2007).

Diniz (2007) afirma que quando Lula, juntamente com o PT, tomou posse da

presidência algumas providências foram tomadas, entre elas estão:

- Criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES): órgão que
,

abre espaço de negociação entre Estado e sociedade civil. E importante destacar que

vários empresários foram convidados para integrar esse órgão.
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,
- Criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI): Orgão

responsável por criar diretrizes da política de desenvolvimento industrial brasileira.

- Criação da Agência Brasileira de Desenvolvimento (ABDI): O foco desse órgão é

criar estratégias para a indústria para o processo de inovação e fomento à

competitividade. Para composição dessa Agência, há integração de diversos ministérios

como: Ministério do Planejamento, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do

Desenvolvimento, entre outros.

A massa empresarial apoiou as medidas do Estado e tomou uma postura de

aproximação. Já o governo, nessa fase neodesenvolvimentista veio "recuperar a idéia do

empresariado nacional e seu papel no desenvolvimento do capitalismo industrial

brasileiro" (DINIZ, 2007 p. 74).

A partir da ascensão de Lula ao governo a relação Estado-Empresa passou a ser

mais positiva, grandes empresários começaram a fazer parte do Governo e as políticas

voltadas para esse publico tomaram força. A preocupação com o desenvolvimento e o

fomento à pesquisa passaram a ser uma das prioridades do Estado. Passou-se a investir

mais em Tecnologia e Inovação revelando uma postura diferente dos governos

anteriores a este acompanhando assim uma tendência mundial ao desenvolvimento.

2.2. Sociologia econômica

A Sociologia Econômica apresenta análises relacionadas ao entendimento das

relações entre as empresas, pois acreditam que os atores sociais são influenciados por

outros atores e pela sociedade também. Com isso, a Sociologia Econômica permite

compreender a complexidade dos sistemas inter-organizacionais. (TRUZZI, 2009).

A Sociologia Econômica pode auxiliar no processo de inovação. A Sociologia

Econômica surgiu com os estudos de Max Weber e sua preocupação com a polarização

entre as análises históricas e analíticas da economia. Esse movimento tomou força com

a adesão de outros sociólogos como Durkheim e Marx (TRUZZI, 2009). Marx e

Durkheim criticavam pressupostos teóricos de uma ciência social que não consideravam

o ambiente e outras variáveis existentes no contexto da pesquisa e consideravam

somente o objeto principal do estudo. Em seus estudos os autores aplicavam aos

fenômenos econômicos e de mercado a estrutura social para assim obterem uma visão
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ampla do problema de pesquisas (MATTEDI, 2005) ao contrário de outros autores

clássicos e neoclássicos que ignoram a força da estrutura social.

Weber define o mercado sucintamente. Para ele havia duas formas de interação

social conflituosas que caracterizavam o mercado:

-A luta indireta: Orientada para os concorrentes;

- A luta direta: lutas sobre os preços entre cliente e vendedor.

Então nos é constituído por Weber a visão de luta, ou poder, o que insere a

dimensão política no fenômeno econômico. No mercado há conflitos e por esse motivo

os preços demonstram a relação de poder entre os atores sociais. Faz-se uma análise do

mercado como interação social e introduz-se o fator tempo acreditando que uma relação

social não deve considerar apenas o comportamento de outros atores econômicos, mas

também o contexto social e político, excluído de muitos trabalhos econômicos

(MATTEDI, 2005). No processo de troca os atores não levam apenas em consideração

os seus interesses, mas também o contexto institucional. Daí a necessidade de estudar e

entender as instituições, suas regras formais ou informais e seus valores.

Durkheim não define "mercado", porém não deixa de considerar esse fenômeno.

Para ele a sociedade moderna seria basicamente uma sociedade contratual, que contrai

laços de compra e venda no mercado. Chama atenção no autor o caráter crítico com que

trata tal característica contemporânea. Durkheim acreditava que uma sociedade em crise

moral era incapaz de exercer o papel de freio moral sobre os indivíduos. O autor propõe

que àmedida que o mercado se amplia caberia ás corporações fazer o mesmo e

acompanhar o crescimento para se consolidar e se transformar em um órgão regulador, a

fim de manter no coração dos trabalhadores um sentimento mais vivo de solidariedade e

impedindo que a lei do mais forte se aplique tão brutamente sobre os indivíduos.

Durkheim acredita que o intenso crescimento do mercado reduz o contato moral entre as

partes e os resultados são as crises de "anomia". Ao separar o patrão do empregado, a

indústria teria modificado as relações de trabalho e, se a divisão do trabalho falha,

haveria ameaça para todo o corpo social.

Para Weber o ideal seria o Estado não influenciar diretamente a realidade

econômica e somente garantir a estabilidade (MATTEDI, 2005). Durkheim, em

contraste, valorizava que o Estado viesse assumir varias funções sejam elas nas áreas

da educação, comunicação, transporte, infra-estrutura, entre outras mostrando que é um

órgão que representa a coletividade.



16

A sociologia econômica em si defende que os fenômenos devem ser estudados

de forma unificada, diferente das abordagens sociológicas e econômicas que apresentam

aspectos isolados do comportamento social (SWEDBERG, 2003). Em seus estudos,

Steiner (2006) explana que a sociologia econômica considera a forma que a dinâmica do

mercado e as divisões de trabalho são inseridas no espaço. Então é necessário saber as

características sociais e históricas do ambiente.

A sociologia econômica é fundamental para o estudo das relações SOCIaIS,

enriquecendo o debate de como essas relações condicionam o comportamento

econômico dos atores e das instituições. Evidencia-se que os atores sociais não se

movem por apenas seus interesses, mas também pela estrutura social que o rodeia

(TRUZZI,2009).

Steiner (2006) acredita que a nova sociologia econômica se preocupa com as

condições de funcionamento do mercado e não somente com o preço praticado.

Segundo Roese (2007), a Sociologia Econômica estuda a construção social das

instituições econômicas, sobretudo o mercado, enfocando diversos aspectos da vida

econômica a partir da sua estreita relação com os processos sociais. A partir dessa

questão, mecanismos sociais como cooperação, competição e confiança surgem para

serem debatidos (TRUZZI, 2009). A relação da inovação com a Sociologia Econômica

faz sentido, visto que analisamos aquela em termos da interação social entre os atores

envolvidos.

Uma abordagem que se destaca dentro da Sociologia econômica é a abordagem

Institucionalista de Desenvolvimento Local que busca explicar a homogeneidade das

formas organizacionais (TRUZZI, 2009). Os autores dessa abordagem acreditam em

uma zona intermediaria entre o Estado e o Mercado, que integre capital e trabalho ao

território formando um conjunto de redes sociais e econômicas (MULS, 2008). Há

então uma ruptura dessa visão dicotômica e passa-se a estudar ambos de forma

integrada privilegiando diferentes formas de relação entre eles (BLOCK, 1994). Outro

ponto relevante nessa abordagem é que se percebe que a cooperação entre instituições

locais e empresas facilita o desenvolvimento e crescimento local e por esse motivo as

instituições passam a ser estudadas (MULS, 2008). Ainda Muls destaca, além do Estado

e do Mercado, outras diferentes formas de coordenação e entre elas estão: o poder

público local, a comunidade, as associações e as firmas. Isso demonstra a importância

da cooperação e integração das redes sociais para o desenvolvimento de estratégias de

competitividade e inovação em um determinado território.
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Segundo Cassiolato e Lastres (2000), financeiramente, as novas políticas têm

detenninado menos esforço do Estado, porém exige um maior preparo para decifrar as

modificações geradas pela Era do Conhecimento. Conforme Chris e Perez (1988), o

ajustamento da economia será um processo lento e desgastante se deixado por si só. O

papel das políticas públicas e privadas então seria estimular o processo de aprendizado.

Então, concordando o exposto acima, percebemos que a Sociologia Econômica,

ao invés de estudar sociedade e economia separadamente, estuda a construção social do

mercado. Assim, dá-se importância além do objeto principal de estudo, o ambiente que

o cerca e suas particularidades. Nesse sentido passa a ser relevante estudar os agentes de

inovação e de construção social.

2.3.O novo institucionalismo e as Estratégias Empresariais

As instituições são construções sociais que direcionam as ações dos indivíduos,

mantidas pela interação entre eles. Por meio de negociações os atores sociais criam as

instituições e assim conseguem generalizar os comportamentos (AUSGUSTO, 2006).

O desempenho e a capacidade competitiva das organizações dependem de interações

com clientes, acionistas, fornecedores, instituições publicas e privadas e instituições

governamentais reguladoras. Essa é considerada uma visão institucionalista e uma de

suas premissas é que o individuo e/ou seus grupos desempenham um papel importante

no processo de institucionalização. Segundo Augusto (2006) apud Berger e Luckmann,

(1999) existem três estágios que levam ao institucionalismo, são eles:

- A externização: construção de uma estrutura simbólica por meio das interações

SOCIaIS;

- A objetivação: confronto entre as instituições, com seus objetivos, e os indivíduos,

com seus interesses;

- A internalização: onde, por meio da socialização, o mundo social é intemalizado.

A abordagem cultural, defendida por Augusto (2006) apud Scott (2001) , nos

afinna que os indivíduos se comportam de acordo com suas aspirações e interesses, mas

concordam com as regras e leis externas de conduta. Augusto (2006) acredita que as

organizações são conglomerados de elementos culturais que são regulamentados por

influências institucionais como: agentes reguladores, associações de profissionais, entre
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outros. Esse processo restringe a imaginação dos atores visto que a presença de uma

estrutura formal apresenta padrões preestabelecidos.

Hoje, com a ascensão do novo institucionalismo, os estudos recaem basicamente

no modo como o ambiente acompanha e restringe as ações dos atores e como os atores

sociais constroem esse ambiente (AUGUSTO, 2006). Para que a nova teoria

institucional tenha legitimidade são criadas estratégias isomórficas pelas empresas que

são estratégias de valorização da estrutura nas práticas sociais, diferentemente das

teorias clássicas sobre estratégia tradicional que destacavam a necessidade das

organizações criarem vantagens competitivas para sobreviverem e para se legitimarem

(JOHNSON, MELIN e WHITTINGTON, 2003).

°Novo Institucionalismo considera que as instituições estão inseridas em um

campo com diversas outras organizações parecidas e, com o passar do tempo, elas vão

se tomando cada vez mais parecidas. Isso as toma mais limitadas, porém reduz as

incertezas do ambiente (TRUZZI, 2009)

Essa abordagem tem como estudo principal a relação entre ambiente e

organização e o ajustamento entre eles e esse processo é chamado de isomorfismo

institucional. ° isomorfismo é conseqüência da sobrevalorização da estrutura na

fonnação das práticas sociais. Como dito anteriormente, ele assume um papel

legitimador das organizações dentro um campo organizacional onde as organizações

mais isomórficas têm mais chances de sobrevivência, ou seja, as empresas mais

engajadas com o ambiente tendem ao sucesso (AUGUSTO, 2006).

DiMaggio e Powell (1991) apresentam três tipos de isomorfismo:

- coercitivo: processo que força um grupo de pessoas a se parecerem com outro estejam

em um mesmo tipo de condições ambientais.

- mimético: esforço das empresas copiarem as práticas de outras organizações a fim de

se preparar para as incertezas do ambiente externo;

- normativo: processo de definição de padrões, métodos e práticas profissionais. Nesse

método as entidades são muito importantes no desenvolvimento das práticas.

DiMaggio e Powell (1991) também apresentam as diferenças entre o

isomorfismo institucional e o competitivo explicando que múltiplos fatores são capazes

de esclarecer as práticas organizacionais dentro do campo organizacional. Um exemplo

é que a motivação dos indivíduos para investir em inovação seria, a princípio, para

melhorar seu próprio desempenho, porém, à medida que essa inovação alcança o
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mercado, um limite é preestabelecido e a partir desse limite a adoção dessa inovação

passa ser por outro interesse: o interesse de que a empresa seja legitimada.

Outra característica do estudo do institucionalismo citadas por Augusto (2006) é

em relação ao ambiente institucional. Esse campo é repleto de regras determinadas pelo

Estado, associações profissionais e várias outras inseridas no ambiente organizacional e

essas regras são aceitas como verdadeiras modelos para as organizações. Por determinar

para a organização o que pode ou não fazer tais elementos limitam o horizonte das

ações organizacionais. Porém isso não significa que a noção de estratégia não esteja

incluída no estudo da teoria institucional, mas evidencia que o aspecto social tem sido

negligenciado pelas estratégias organizacionais. Entretanto o que é interessante analisar

nesse contexto é qual o poder que os atores têm no campo organizacional.

As instituições direcionam as ações dos indivíduos e quanto mais isomórficos a

organização for mais ela estará engajada no ambiente e maior será seu desenvolvimento.

Levando isso em consideração, a construção de um campo que proporciona a inovação

seria uma forma da organização se engajar no mercado, manter suas estratégia e

alcançar sucesso.

2.4 Perspectivas Organizacionais do processo de Inovação

Hoje, em um mundo globalizado e com a pressão pela modernização a inovação

deixaria de ser buscada apenas por indústrias de ponta, abrangendo todas as atividades

econômicas, isso como uma forma de gerar demanda (ROESE, 2007).

Segundo Tigre e Thielmann (2010) a competição pode ser considerada como o

processo que leva as empresas a desenvolverem novos produtos e processos produtivos.

Ela é constantemente influenciada pelas incertezas do mercado, pela complexidade das

atividades, pela dependência de investimentos e pelo conhecimento cientifico e como

funciona a transferência desse conhecimento para as empresas. Outro fator importante é

o ambiente organizacional e sua influência sobre as estratégias.

Nos diversos debates sobre a globalização, formou-se uma vertente que afirma a

necessidade de inovação para a manutenção competitividade de regiões, num contexto

de enfraquecimento do Estado nacional. Segundo tal narrativa, a inovação e o

conhecimento não estão mais às margens da internacionalização dos mercados, mas sim

desempenham um papel central na construção de pré-requisitos de "competitividade"
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para as regiões, setores e organizações. A inovação seria fruto, segundo a vertente

institucionalista da sociologia econômica, de um processo de busca de conhecimento. O

desenvolvimento deste depende, por sua vez, das interações sociais e seria fortemente

influenciado por entidades e instituições. Por isso, seria pertinente dizer que existe

diferença entre sistema de inovações de paises e regiões diversas, pois estes não

compartilham de uma mesma realidade e os seus contextos sociais, políticos e

institucionais são diferentes (CASSIOLATO E LASTRES, 2000).

Ainda conforme Cassiolato e Lastres (2000), com as mudanças das últimas

décadas e com o crescimento da competição internacional criou-se a necessidade de

inserir estratégias de desenvolvimento com capacidade de inovação e que

acompanhassem os avanços tecnológicos e os fluxos de informações cada vez mais

complexos. O tempo necessário para lançar os produtos está cada vez mais curto e o

ciclo de vida do produto esta se reduzindo, isso se deve ao rápido desenvolvimento de

tecnologias de informações. A literatura institucionalista afirma que esse fenômeno

então passa a depender cada vez mais da estrutura social. A cooperação entre as finnas

que participam desse arranjo estaria marcando o processo de inovação e isso viria

gerando integração entre diversas tecnologias entre diferentes disciplinas científicas e

explicaria os crescentes acordos de ampliação de redes industriais.

Essa integração entre os atores faria surgir redes de interação e ofereceria

vantagem às empresas no mundo globalizado. Flexibilidade, interdisciplinaridade,

idéias e conhecimentos seriam exemplos de troca de informações entre os atores

importantes para o sucesso competitivo das empresas.

Afirma-se também que os países mais desenvolvidos estariam acompanhando as

tendências dessas mudanças de uma forma diferenciada, evidenciando a importância da

atuação do Estado no campo das políticas industriais e tecnológicas. O fator inovação

passaria então a gerar uma maior disparidade, acelerando a polaridade entre países

desenvolvidos e países subdesenvolvidos. No Brasil mesmo a política de inovação seria

uma coisa nova em relação ao tempo de implantação dos paises desenvolvidos. As

características do país viriam sendo:

- Níveis de investimento em inovação, em comparação com países de ponta,

extremamente baixos;

- Pesquisa sobre o tema feita por universidades públicas, laboratórios ou institutos de

pesquisas sem muita participação das organizações mercantis;
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Perez (1989) enfatiza que no Brasil

"a maior parte das empresas não foi constituída para evoluir. A maioria
foi para operar tecnologias maduras, supostamente já otimizadas. Não
se esperava que as empresas alcançassem competitividade por elas
próprias. A lucratividade era determinada por fatores exógenos, como a
proteção tarifária, subsídios à exportação e numerosas formas de auxílio
governamental, ao invés da capacidade da própria empresa aumentar a
produtividade ou qualidade. As empresas não são conectadas
(tecnicamente) ... (e tem sido) difícil a geração de sinergias nas redes e
complexos industriais."

Nos anos 90 foram realizadas reformas estruturais no país, porém não se

pnonzou a capacidade de inovação das empresas. Acreditava-se que as estratégias

criadas pelos países desenvolvidos e importadas para o Brasil já eram um arcabouço

suficiente para a modernização das indústrias brasileiras e sua inserção no mundo

globalizado. Contudo "descobriu-se" que a inovação não é efeito mecânico dos fluxos

globais. Ela se apresenta com características locais marcantes.

Hoje, segundo a abordagem institucionalista dos processos de inovação,

podemos observar os seguintes impactos no sistema nacional brasileiro de inovação:

- Já que o Estado não tem uma característica de investimento em financiamento de

atividade de pesquisa esperava-se que os órgãos privados desempenhassem esse papel

de investidor. Porém não observamos um esforço dos órgãos privados nesse sentido;

- Institutos tecnológicos no Brasil têm sido privatizados forçando os setores privados a

investirem mais em pesquisas;

- Máquinas e equipamentos normalmente estão vindo de outros países que já

desenvolveram suas próprias tecnologias. O resultado dessa importação é a limitação

e redução da fabricação dessas máquinas no país, tomando menos usadas as técnicas,

capacitações e engenharia locais;

- O uso de importados tem um impacto negativo na cadeia de produção de produtos

locais.

- As firmas que se desenvolveram com técnicas locais apresentaram pouco crescimento

ou crescimentos nulos. Isso viria ocasionando impactos na manutenção da capacitação e

desmotiva as organizações em tecnologias.

As mudanças constantes nos últimos tempos, derivadas da globalização,

estariam fazendo com que o conhecimento seja valorizado como instrumento para o

desenvolvimento das organizações. Considerando que a inovação consistiria em um
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processo de busca de conhecimento dependente do esforço dos agentes de um dado

território, cada região, pela sua realidade, passaria por processos específicos.

2.5 Empresários e ação política

Conforme discutido na sessão sobre Sociologia Econômica, o enfoque sobre as

interações intra-territoriais que condicionam o comportamento econômico dos atores e

das instituições seria fundamental para o estudo de territórios que buscam se tomar

"campos de inovação". Evidencia-se que os atores sociais não se movem por apenas

seus interesses, mas também pela estrutura social que o rodeia (TRUZZI, 2009). Dentre

o debate sobre os atores sociais e sobre instituições, as entidades empresariais se

destacam.

A teoria do rent seeking defende que as associações empresariais só serviriam

para obter lucros não produtivos. Esta teoria investiga a dissipação de rendas gerada

pela competição dos agentes que detêm o monopólio ou ainda pelas proteções legais.

Fiani, por exemplo, afirma que a "ação do Estado na concessão de direitos de

propriedade possui efeitos nocivos do ponto de vista de eficiência econômica" (FIANI,

2003).

Entretanto, com as mudanças ocorridas no cenário político observou-se então

que o comportamento do empresariado é algo mais complexo, pois além da extração de

rendas do Estado, as entidades podem contribuir para o desenvolvimento e podem

também contribuir para bons resultados econômico e para fins coletivo (MONTEIRO,

2010).

No âmbito internacional Steiner (2006) argumenta que as entidades, defendendo

interesses comuns, seriam capazes de superar obstáculos. Porém, variáveis como a

maturidade institucional, a capacidade de mobilização e o perfil do segmento, o

relacionamento do Estado com as entidades e seu diálogo definiriam um padrão de

atuação.

Diniz (2000) afirma que o debate entre a relação Estado e Mercado é o ponto

principal e essencial para o novo cenário de globalização que está surgindo.

Para entendermos o papel do Estado na construção do mercado, precisamos

considerar a influência do campo político sobre a economia. Segundo a sociologia

econômica, na medida em que os atores norteiam seus atos em função do



23

comportamento de outros atores e de outros aspectos sócio-políticos, eles precisam de

maior previsibilidade dos comportamentos dada muitas das vezes pelo Estado.

A trajetória econômica do Brasil e suas tentativas de inserção na globalização

são marcadas por uma lógica notavelmente política (disputa de interesses e negociações,

(MONTEIRO, 2008). Isso caracteriza o peso das ações do Estado sobre a economia do
,pa18.

Com a modernização e o desenvolvimento econômico do Brasil no século XX, a

ação política dos empresariados foi alvo de debates, a pauta era, especificamente, se os

empresários brasileiros tinham a capacidade de serem atores coletivos que influenciam

os outros atores por seus interesses (MANCUSO, 2004). Também, segundo Mancuso,

nessa discussão, ondas de reflexão acerca do comportamento dos empresários foram

criadas:

- 1° onda - Empresários politicamente fortes: Com inicio na década de 60, essa onda

afirmava que empresários de grande porte eram atores suficientemente fortes para

firmar alianças com os trabalhadores organizados em favor das "reformas de base"

(lutas contra os latifúndios, contra o imperialismo e contra o plano interno e externo)

- 2°onda - Empresários politicamente fracos: Com o seu ápice em meados da década de

70, essa linha argumentava que os empresários eram incapazes de se organizar e que,

portanto, eram atores políticos pouco significativos. Acreditava-se que eles eram

coadjuvantes do Estado e do capital internacional, com receio de debaterem certas

opiniões e no final a situação sair do controle tomando uma coisa indesejada para eles.

- 3° onda - A força dos grandes empresários: Sua duração foi entre as décadas de 70, 80

e primeira metade da de 90. Os trabalhos realizados focaram a força dos grandes

empresários que lideraram as campanhas contra a estatização e pela redemocratização.

- 4° onda: Empresariado brasileiro com dificuldades crônicas: Essa onda teve inicio da

metade da década de 90 e seu foco era o estudo sobre as dificuldades crônicas do

empresariado em constituir e manter ações coletivas, tanto intra-setoriais quanto

intersetoriais. Essa deficiência seria a principal causa da fraqueza política do

empresariado brasileiro e os defensores dessa tese são unânimes em atribuir a

responsabilidade dessa deficiência para o sistema corporativista e suas conseqüências.

- 5° onda: Essa, com duração nos dias atuais, afirma que o empresariado brasileiro é

incapaz de promover ações coletivas e o corporativismo é a principal causa desse

problema.
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As questões setoriais e regionais influenciam a relação do empresariado com o

Estado além de suas estratégias fazendo parte da história de ação política dos

empresários (IBIDEM, 2004). Os motivos dessas influências seriam a heranças do

corporativismo marcadas por experiências autoritárias e também por conseqüência da

fragmentação da burocracia. Os empresários passaram a ter uma visão restrita, com

fraca propensão à discussão de questões sociais e com fortes tendências a debater a

maximização de lucros em curto prazo (DINIZ, 2000). Quando o assunto em pauta era o

desenvolvimento nacional para a inserção na globalização, novamente os empresários

permaneceram como coadjuvantes por serem guiados por interesses imediatos.
,
E relevante observarmos as mudanças de natureza econômica que ocorreram nos

anos 90. Surgiram entidades empresariais como o Instituto de Estudos para o

Desenvolvimento Industrial, IEDI, e o Pensamento Empresarial das Bases Empresariais,

PNBE, além dos Institutos liberais com projetos de mais longo prazo e de alcance da

sociedade. Chegaram até a falar de um "novo empresariado", porém, apesar da

aparência inovadora dessa proposta, essas experiências apresentavam uma abrangência

limitada (DINIZ & BOSCHI, 2004).

Contudo, recentemente, percebeu-se uma nova tendência dos empresários

enquanto ator político. Apesar da perda de força das instituições criadas nos anos 90,

outras foram criadas, o PNBE é exemplo de uma dessas. Essas citadas e outras

entidades criaram medidas que amparam as empresas, medidas mais flexíveis e voltadas

para a ação coletiva. Essas instituições atualizam as empresas sobre os setores

Industriais, além de investir em qualificação dos funcionários (DINIZ & BOSCHI,

2004).

Foram criados também movimentos como a Ação Empresarial onde o foco era

expandir o espaço de atuação econômica e por fim chegar ao Congresso Nacional. Essas

novas organizações foram identificadas como flexíveis e capazes de recomposição.

"trata-se de iniciativas inovadoras que tendem a tomar mais dinâmico o
complexo organizacional do empresariado industrial. Representam a
busca de formas de ações capazes de contornar a heterogeneidade, as
clivagens e as divisões internas, mobilizando interesses mais gerais e
procurando articular formas concertadas de atuação" (DINIZ &
BOSCHI, 2004, p. 89).
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A Região Sul Fluminense tem um pólo industrial expressivo para o estado do

Rio de Janeiro e o processo de desenvolvimento dessa região, como afirma Santos

(2006), conta com a participação de atores socialmente legitimados. Representantes

industriais e empresariais têm feito articulações sócio-políticas em prol do

desenvolvimento da região. Há mobilização da sociedade civil organizada e também há

apoio de autoridades políticas para que haja o desenvolvimento dessa região (LIMA,

2005).

Esse esforço de construir esse campo começa a ser vivenciado em meados da

década de 1990 com o Mercado Comum do Vale do Paraíba, MERCOV ALE, que foi

criado para a troca de informações entre os agentes a fim de gerar uma articulação entre

eles. A privatização da CSN também foi um fator alavancador desse processo, além do

investimento do setor automobilístico que nessa década passa a fazer parte da região

(LIMA, 2010).

Em 2008 um ciclo de eventos sobre o desenvolvimento foi realizado na região

como forma de tentar encontrar um espaço de convergência entre os atores dessa região.

Esse esforço mobilizou órgãos de grande importância na região como o Metalsul, o

Pólo Universitário da Universidade Federal Fluminense, a Caixa Econômica Federal,

entre outros.

Relativamente à contribuição dos agentes locais para as empresas, observa-se

que a maior vantagem percebida pelas empresas do sul fluminense refere-se à oferta de

cursos que capacitam os funcionários, aumentando a qualificação da mão de obra no

mercado local. Além dessa vantagem outra seria a divulgação de empregos e estágios

para indivíduos formados nas instituições (Sebrae, Metalsul, FIRJAN), ficando mais

fácil a procura de funcionários melhor preparados no desempenho de certa função (DE

PAULA, 2009).

Atualmente, ao contrário da teoria do rent seeking, as associações têm criado

forças. Acredita-se que elas são agentes de mudanças e influenciadoras de opiniões.

Porém, em se tratando das empresas, a 5° onda por Mancuso (2007) que vivemos

atualmente, indica que há um esforço das empresas em se promover ações coletivas. Na

região Sul Fluminense especificamente os estudos de Lima (2005) e Santos (2006)

revelam que há um esforço dos agentes empresariais em promover o desenvolvimento a

partir de arranjos locais, embora já se tenha identificado o impacto limitado dos

mesmos, na medida em que as pequenas e médias empresas permanecem se orientando
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por "uma visão tradicional de que cada um deve competir individualmente" (DE

PAULA, 2009, p. 39).
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA

o presente trabalho procura responder o seguinte problema de pesquisa: como as

estratégias regionais de desenvolvimento, publicamente apresentadas por entidades

empresariais da região Sul Fluminense, vêm se apropriando a da noção de inovação?

Conforme (Smelser & Swedberg, 1994) um estudo voltado para a Sociologia

Econômica propõe a exploração dos contextos históricos, culturais e sociais da região

estudada a fim de conhecer nos atores "sujeitos" e não só "objetos" da pesquisa,

diferente das análises econômicas que utilizam como prioridade modelos matemáticos

que desconsideram essas particularidades.

Gil (1999) diz que a pesquisa exploratória toma o problema da pesquisa mais

explícito a fim de proporcionar maior familiaridade com este. No nosso trabalho foi

realizada uma análise exploratória, de natureza qualitativa, para a análise das estratégias

que orientam as entidades empresariais. A avaliação da pesquisa foi baseada na

interpretação dos discursos contidos nos materiais examinados.

Serão analisados documentos como informativos, jornais, sites, "palavra do

presidente" das entidades outros tipos de divulgação das seguintes entidades: Sebrae,

Metalsul e FIRJAN.
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4. Resultado da pesquisa

Nossa pesquisa baseou-se na análise de três entidades de grande influência da

região Sul Fluminense. O objetivo do trabalho é perceber se os agentes locais

particularmente o Metalsul têm assumido uma postura ativa no sentido de fomentarem a

inovação e o desenvolvimento na região estudada. Pretende-se ver se eles fazem

parcerias com o Governo e divulgam as políticas e leis de inovação que são criadas ..

4.1 Políticas Governamentais

Em 2000, com a ascensão de Lula à presidência a preocupação com o

desenvolvimento e o fomento à pesquisa passaram a ser uma das prioridades do Estado.

Passou-se a investir mais em Tecnologia e Inovação, revelando uma postura diferente

dos governos anteriores, acompanhando assim uma tendência mundial ao

desenvolvimento.

Nesse sentido é interessante mapearmos as Políticas Públicas e Leis de Inovação

criadas pelo Governo e estimuladas pelas Entidades estudadas, a fim de perceber se há

uma integração entre Governo e Entidades com o objetivo de promover um ambiente
,

propício à Inovação e Desenvolvimento. E importante também identificar se as

empresas interessadas em investir em Inovação têm um suporte desses órgãos, qual o

apoio e estímulo que o Governo e entidades proporcionam às empresas e, se por meio

das entidades, esse apoio é realmente conhecido pelas empresas.

O Pró-Inova (Programa nacional de sensibilização e mobilização para inovação):

"é um dos programas realizado pelo Governo e tem como objetivo estimular as
empresas a se estruturarem e a se prepararem para crescer e competir por meio
da inovação. O Pró Inova envolve entidades públicas e privadas e tem como
objetivos principais: mobilizar os empresários e a sociedade para a importância
da inovação; sensibilizar as empresas para a utilização dos instrumentos de
apoio às atividades inovativas; divulgar programas e instrumentos de apoio à
inovação,,2.

Tanto o Sebrae quanto a FIRJAN e o Metalsul divulgam e utilizam o Pró-Inova

do Governo para estimularem as empresas a investir em inovação e tecnologia.

2 Disponível em: www.anpei.org.br/projetos/pro-inova/

http://www.anpei.org.br/projetos/pro-inova/
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Além desta acima, o governo, através do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística, lançou uma pesquisa sobre Inovação tecnológica (PINTEC) que seria uma

coletânea de informações sobre atividades inovativas realizadas ou planejadas por

empresas de diversos setores e região, isso com o intuito de entender o processo e as

dificuldades das empresas que buscam inovação tecnológica. O Sebrae e a FIRJAN,

parceiros do Governo, propagaram esse material em seus sites. No material divulgado

pela FIRJAN sobre os resultados dessa iniciativa do Governo evidenciou que:

Os dados indicam ainda que o financiamento é realizado, basicamente, com
recursos próprios, posto que os estímulos governamentais às empresas têm sido,
desde sempre, muito pequenos e de baixa eficiência porém os dados confirmam,
mais uma vez, a influencia do ambiente macroeconômico na decisão final da
empresa de investir ou não na inovaçã03•

Evidenciamos também no material encontrado no site do Sebrae o "Guia Prático

de Apoio a Inovação", material de apoio às atividades inovadoras criado pela Anpei

(Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras)

juntamente com o Pró-Inova e coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O

objetivo do material é sensibilizar os empresários para a importância das práticas de

inovação gerando diferencial competitivo, aumentando a produtividade, fortalecendo a

marca, fidelizando seus clientes e auxiliar as empresas na utilização dos mecanismos de

incentivo e fomento à inovação.

Esse guia é dividido em duas partes:

- grupo de apoio tecnológico financeiro: Estrutura de apoio direto e indireto para as

empresas como: Incentivos Fiscais, Financiamentos, entre outros.

- grupo de apoio tecnológico e gerencial: Estruturas que auxiliam os empresários nas

atividades de gestão da inovação.

Em se tratando da FIRJAN foi criado no ano de 2006 pela entidade um material

chamado Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro com intuito de

elaborar uma visão estratégica de modo que no ano de 2015 o estado seja reconhecido

como um local melhor de se viver, trabalhar e investir. Pretende-se, com esse material,

promover e fomentar junto ao Governo Estadual e Federal estímulos à inovação

tecnológica no Estado. Nesse sentido, com o apoio do Governo, a instituição pretende

3 Disponível em: Firjan, Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro
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atuar junto à FINEP e FAPERJ. O material também revela como uma atividade prevista

ate 2015:

"O objetivo é criar uma proposta do Sistema Firjan ao Governo do Estado,
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) e Ministério de Desenvolvimento, industrial e comercio
exterior para o desenvolvimento de programas mobilizadores no Rio de Janeiro
como forma objetiva de trabalho envolvendo Instituições Cientificas e
Tecnológicas, empresas e Governo,,4.

Outros materiais e Leis de incentivos criados pelo Governo que privilegiam a

inovação também são expostos no site da FIRJAN. Alguns deles são:

- Lei da inovação: Criada em 2004, esta Lei tem como objetivo promover a integração

entre universidades, centro de pesquisas e empresas com o propósito de melhorar a

competência produtiva no Brasil para que o país fique apto a entrar na competição

internacional. Outra novidade é a facilitação de licenciamento de patentes para o setor

produtivo para que os pesquisadores estejam com seus direitos protegidos.

- Lei dos fundos setoriais: Tem o propósito de gerar desenvolvimento de pesquisas

tecnológicas no país em setores específicos da indústria. Outras propostas também são

evidenciadas como as leis dos fundos transversais que rege a interação entre

universidade-empresa e leis do fundo Verde e Amarelo que gera recursos para a

melhoria da infra-estrutura nos Institutos de Ciências e Tecnologias.

- Lei do bem: Essa Lei assegura incentivos fiscais a pessoas jurídicas que investem em

pesquisa e desenvolvimento de Inovação Tecnológica. Esses incentivos podem vir em

forma de redução do Imposto de Renda, reduções na Contribuição Social sobre Lucro

Líquido ou Imposto sobre Produtos Industrializados. As empresas que comprovem

investimento em pesquisa poderão, com a ajuda do Governo, contratar pesquisadores

com mestrado ou doutorada para trabalhar nessas pesquisas.

4.2 Discursos dos atores locais

Para a presente pesquisa, identificar o discurso das entidades estudadas e de seus

representantes em relação à inovação passa a ser necessário para percebemos em que

medida os discursos estariam estruturando o surgimento de práticas de fomento ao

progresso técnico na região.

4 Disponível em: Firjan, Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.
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o site do Sebrae, ainda que não seja específico do Sul-Fluminense, nos mostra um

extenso material sobre a inovação. Observamos que o discurso da entidade é voltado

para estimular os empresários brasileiros a pensarem como empresas globalizadas, com

preocupação com o futuro e engajadas no sistema de inovação. Pequenas notas são

postadas diariamente sobre experiências que são consideradas e inovadoras bem-

sucedidas pela entidade nas diferentes regiões do Brasil.

Citamos o exemplo da experiência de alguns jovens que, com o apoio da entidade

desenvolveram um carro ecológico, montaram uma empresa de entregas com bicicletas

para competir com os poluentes e perigosos motoboys e pensam em muitos outros

projetos. Temos outro exemplo classificado como "inovador" que é o projeto, apoiado

pelo Sebraetec, que cria a primeira empresa brasileira de robótica, que explora a paixão

pelo futebol para popularizar a tecnologia e disseminá-la nas áreas de pesquisa,

educação e entretenimento.

Para evidenciar realmente esse discurso, a entidade tem um link exclusivo para esse

assunto. Nele, a entidade trata com mais profundidade dos temas inovação e tecnologia.

No mesmo site, a entidade nos apresenta os conceitos de tecnologia e inovação, mostra-

nos experiências de inovação que obtiveram sucesso, além de argumentar sobre a

importância de inovar, os beneficios que as práticas de inovação reverteriam para as

empresas, as vantagens competitivas que isso acarreta, entre outros beneficios. Em uma

das pautas do site a entidade argumenta:

"A inovação está diretamente relacionada à sociedade e economia. Há uma forte
relação entre investimento em inovação e crescimento de receitas.
Empresas que inovam conseguem crescer mais e as MPEs têm um ambiente
muito favorável para a geração e introdução de inovações, uma vez que não têm
regras rígidas, possuem pouca hierarquia, são flexíveis e mais propensas às
mudanças. A gestão da inovação é um processo que gera fluxo contínuo de
oportunidades de negócios. Por meio dele, novas ideias são captadas, avaliadas,
escolhidas e implementadas. O objetivo é fazer com que a empresa desenvolva
novas oportunidades, incentive competências existentes e não fique presa a
regras pré-estabelecidas5.

Em outro momento, o Sebrae também afirma a importância de se investir em

inovação em um mundo globalizado:

"Num mercado globalizado, a inovação ocupa lugar de destaque. Por este
motivo, as empresas precisam avaliar constantemente o seu desempenho nesta

5 Disponível em: www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/inovacao/inove-na -sua -empresa

http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/inovacao/inove-na
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área e compará-lo aos concorrentes. A expressiva concorrência no âmbito das
pequenas empresas deve servir de estímulo à criação e lançamento de
novidades. Nesse ambiente competitivo, as empresas podem ter na inovação um
dos seus alicerces para o sucesso. Compete ao empresário aproveitar as
oportunidades e fazer da gestão da inovação uma parte integrante da cultura da
empresa em busca da competitividade."

Com relação à Firjan, percebeu-se que esse órgão expõe bastante informação

sobre a inovação e o discurso explícito no site da instituição é de uma visão voltada para

o processo de inovação para um crescimento das empresas. Em seu site a entidade

prestigia o tema inovação e tecnologia em sua página inicial e em sua agenda

observamos sempre o tema como objeto de palestras e eventos.

Observamos também que a Firjan tem um Núcleo de atendimentos a Projetos de

Inovação Tecnológica. O objetivo desse núcleo é dar orientações técnicas de

especialistas às empresas além de orientar os empresários quanto às linhas de ,créditos

(BNDES, a FINEP e a FAPERJ, entre outros).

Além deste, como dito anteriormente, foi criado uma Mapa de Desenvolvimento

do Estado do Rio de Janeiro e esse material privilegia também a Inovação:

"A inovação, em particular, a tecnologia, é um dos motores fundamentais para o
desenvolvimento econômico e social. As empresas que inovam e diferenciam
seus produtos, apesar de representarem 1,7% da industria brasileira, são
responsáveis por 25,9% do faturamento industrial e por 13,2% do emprego
gerado6."

Em se tratando do Metalsul a entidade garante que o ano de 2011 será o ano da

infra-estrutura e da inovação e para que isso ocorra foi elaborado pela entidade, em

2007, um planejamento estratégico que tinha como objetivo traçar metas para 2010.

Foram constituídos quatro focos estratégicos pelo Metalsul: o fortalecimento do

Sindicato, a ação política empresarial, a Criação de uma Cultura de Participação e

também o Fortalecimento das Empresas e Aumento da Competitividade. Percebemos

que esse último objetivo se desdobra em especial em promover o acesso das empresas a

tecnologia e inovação. Para isso a entidade promete investir em cursos de capacitação

para qualificar a mão de obra técnica e administrativa das empresas associadas além de

aumentar seu APL.

Além dos quatro objetivos, foi feito um estudo sobre a região traçando pontos

fortes/oportunidades e pontos fracos/ameaças do Sul Fluminense. Como pontos fortes o

6 Disponível em: Firjan, Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.
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Metalsul descreve o fato da região está situada no eixo Rio-São Paulo e ter bom número

de escolas técnicas e faculdades constituem fatores estimulantes para o desenvolvimento

da região. Porém, como pontos negativos, a entidade cita o fato dos os Poderes públicos

da região ainda não terem uma visão de desenvolvimento e das empresas ainda

possuírem uma cultura "individualista" sem a prática da cooperação entre elas, além dos

sindicatos do Sul Fluminense serem despreparados.

Com base nas informações anteriores o Metalsul projetou as expectativas para o ano

de 2010. Dentre elas, estão como as principais as parcerias entre entidades como Sebrae

e FIRJAN, a fim de oferecer cursos, palestras, congressos para maior desenvolvimento

da mão-de-obra da região e também atuar na Agência de Desenvolvimento regional,

influindo Políticas Publicas e defendendo os interesses dos associados junto aos órgãos

governamentais.

O MetalSul, com intuito de manter o empresariado informado com notícias ~o setor

na região, com as políticas do governo e com os acontecimentos relevantes do mundo

globalizado, mensalmente distribui o jornal do Metalsul. São em média 1500

exemplares por mês e são distribuídos em empresas do setor industrial de toda a região

Sul Fluminense. Nesse jornal, a entidade expõe informações próprias e também dos

seus parceiros Sebrae, FIRJAN e Governo do Estado, o que garantiria a legitimidade do

jornal.

Ao analisarmos atentamente o jornal mensal do Metalsul identificamos que desde

sua criação ate a última edição são poucas as edições que não se fala nada de inovação.

O discurso da entidade é voltado para a inovação, os artigos publicados, as propagandas

dos jornais, os cursos ministrados pela entidade são exemplos de que a entidade está se

empenhando, na região Sul Fluminense, em promover um ambiente favorável a
. ""lnovaçao.

Uma coluna escrita por Ronaldo Alves, na 12° edição do jornal Metalsul em

dezembro de 2009 teve como tema "Inovação Tecnológica: Outros desafios às

empresas". Nessa coluna o autor explana a importância da inovação e da integração

entre empresas e entidades para a região. Ronaldo Alves deixa bem claro as parcerias do

Metalsul com a FIRJAN, Sebrae e Governo Federal. Em entrevista para o jornal, nessa

mesma coluna, Oswaldo Pedra, consultor e professor de gestão de projetos e Spider

Project teoriza:

.EC- U F· 'De· os •Biblioteca doAterra
POlO UI IVERSITÁRIO DEV TAREDONDA
CO igo da Obra I Código do E empl r
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" inovar é fazer algo que nunca alguém fez ou fazer algo de forma diferente. Inovar
é algo novo. Por ser novo possui um certo grau de incerteza e sendo assim possui
riscos relacionados. Não dá para inovar sem correr riscos. O risco é algo inerente a
inovação. As organizações inserem inovações com objetivos de se tomarem mais
competitivas, oferecerem melhores produtos ou possuírem processos mais enxutos.
As intenções e necessidades são diversas. As inovações inseridas pelas empresas
podem ser simples ou complexas. Podem exigir grandes investimentos ou podem
ser conseguidas com pequenos investimentos. Podem alterar sua essência ou forma
de trabalho ou podem ser apenas facilitadoras para os seus processos,,7

Na pauta se discute também o fato das pequenas empresas nem sempre

possuírem recursos financeiros suficientes para investir em inovação e se reafinna a

necessidade de um ambiente favorável aos investimentos e a importância das entidades

empresariais para ajudarem nesse processo. Por meio de parcerias com as outras

entidades, o Metalsul vem identificando uma mudança de posturas da empresas em

relação à inovação. Ronaldo Alves afirma:

..." A crescente participação nas indústrias na apresentação de propostas com
foco no incentivo a inovação está evidenciada no balanços dos resultados da
Caravana da Tecnologia promovida pelo sistema FiIjan com o intuito de
disseminar instrumentos de estímulos nessa importante área para a
competitividade das micro e pequenas empresas. A iniciativa vem rendendo
excelentes frutos. No ultimo edital de Inovação da Fundação de Amparo as
Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro (FapeIj), o sistema FiIjan atingiu o
recorde de 25 projetos aprovados, entre o total de 46 empresas orientadas
tecnicamente através do Núcleo de Inovação da Gerencia de Desenvolvimento e
Inovação. Elas foram atendidas pelo programa Caravana da Tecnologia. O
Metalsul, juntamente com a FiIjan e o Sebrae estão aptas a assessorar
permanentemente as empresas no encaminhamento de qualquer projeto de
inovação ou melhoria de gestão de processos".

4.3 Práticas de Fomento e de "parceria" feitas em nome da inovação:

Levando em consideração que a literatura neoinstitucionalista sobre a inovação

afirma que a construção de um "ambiente institucional" de parcerias seria uma forma

das organizações se engajarem no mercado com sucesso, analisaremos se o ideário que

prega a necessidade de inovação, tem estimulado que entidades empresariais do sul-

fluminense e do Estado do Rio de Janeiro a implementem práticas fomento

transformações nas técnicas e nas formas de inserção no mercado.

O Sebrae possui alguns programas de fomento à inovação. Alguns deles são:

7 Disponível em: Jornal Metalsul, http://www.metalsu1.org.br/jomaVdezembro09/jomaI12.asp p.12
Disponivel em: Dez/2009

http://www.metalsu1.org.br/jomaVdezembro09/jomaI12.asp


35

- Sebraetec: Esse programa, Programa Sebrae de Consultoria Tecnológica proporciona

consultorias para micro e pequenas empresas, de todos os setores, com finalidade de

promover a entrada de empresas no ambiente de inovações tecnológicas.
,

- Agentes Locais de Inovação: Esse modelo copiado de países como India, Espanha tem

como foco fomentar a inovação nas micro e pequenas empresas de certa localidade e

estimular a competitividade entre as organizações. O objetivo é aumentar, por meio da

infonnação de possibilidade de inovação, o impacto nas gestões empresariais. As

localidades são escolhidas por meio de um estudo realizado pelo Sebrae em diversas

regiões e escolhem-se localidades que tenham empresas com maiores capacidades de
.Inovar.

- Capacitação: a entidade promove palestras, cursos, seminários e oficinas tanto

presenciais quanto a distância, a maioria dos cursos são gratuitos. Dentre diversos temas

a inovação é sempre prestigiada.

- Indicação geográfica (10): Esse projeto tem o objetivo de expor as qualidades de

detenninados produtos conforme sua região de origem. O produto que tem uma

Indicação Geográfica é inconfundível por estar embutido nele elementos históricos ou

culturais da região. Produtos com IG acabam sendo diferenciados.

- As Incubadoras de Empresas seriam instituições que ajudam no crescimento das Micro

e Pequenas Empresas nascentes e em operação. Acompanham as empresas desde sua

entrada ao mercado ate sua maturação. Empresas que buscam inovação e modernização

de suas atividades são o alvo desse projeto.

- Inclusão Digital: Nesse programa o Sebrae incita as Micro e Pequenas Empresas a se

inserirem no mundo digital. O uso de Tecnologias da Informação procuram gerar a

"sustentabilidade" das organizações no mundo globalizado.

A FIRJAN, por sua vez, criou material um para o auxilio das empresas que se

interessem no processo de inovação. Alguns deles são:

- Incentivos governamentais não fiscais, estratégia para fomentar a inovação

tecnológica;

- Incentivo a inovação tecnológica nas empresas.

Além desses, dois cursos têm sido o carro chefe da entidade em se tratando do

tema. Os cursos de "Capacitação na Elaboração de Propostas de Inovação" e "Inovação

e Linhas de Financiamento" são propostos pela FIRJAN a fim de capacitar e orientar
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aos participantes quanto as políticas e financiamentos para investimentos na área de

Inovação.

Outro programa interessante de citar é a Caravana da Tecnologia. Nela a

entidade visita as cidades do Rio de Janeiro abordando pontos relevantes da inovação,

expondo as atividades desenvolvidas, além de orientar os empresários sobre as

oportunidades de financiamentos da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)

voltados para a área da inovação e mostrar as vantagens desse investimento. São dadas

dicas de elaboração de projetos a ao final da Caravana são apresentados casos de

sucesso de empresas que utilizaram o financiamento. Essa iniciativa foi desenvolvida

pelo próprio Sistema FIRJAN e tem apoio do Governo do Estado entre outras

instituições e além das vantagens citadas acima, essa iniciativa valoriza a criatividade, a

atitude científica, e promove a regionalização das ações. Vale ressaltar também que a

caravana já esteve em nossa região Sul Fluminense e ela atua como um impulsionador

da interiorização da inovação no Estado.

Já o Metalsul fala da importância do APL, programa proposto pela Firjan, para a

região Sul Fluminense. Os APLs, segundo o site da entidade:

são conjuntos de atores econômicos, políticos e sociais, localizados em
um mesmo território, desenvolvendo atividades econômicas correlatas e
que apresentam vínculos de produção, interação, cooperação e
aprendizagem. APLs geralmente incluem empresas - produtoras de
bens e serviços finais, fornecedoras de equipamentos e outros insumos,
prestadoras de serviços, comercializadoras, clientes, etc., cooperativas,
associações e representações - e demais organizações voltadas à
fonnação e treinamento de recursos humanos, informação, pesquisa,
desenvolvimento e engenharia, promoção e fmanciamento8.

Na região estudada o Sebrae, a Firjan, o Metalsul e o Governo fazem parte dessa

APL, além de universidades e empresas do Sul Fluminense. Atualmente essas

organizações têm se mobilizado e se unido para desenvolver em conjunto um

planejamento estratégico com o objetivo de ampliar mercados, fortalecer

competitividade e alcançar a inovação na região. Essa maior integração e proximidade

entre as entidades e Estado busca gerar um ambiente facilitador da promoção da

inovação. Glaudson Bastos, gerente e um dos colunistas no jornal do Metalsul, na

edição do mês de novembro de 2010 afirma:

8 Disponível em: www.metalsu1.org.br/ap1.asp

http://www.metalsu1.org.br/ap1.asp
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"Ainda temos um caminho a percorrer em termos de especialização
produtiva e uma mão de obra altamente inovadora, apesar da boa infra-
estrutura tecnológica disponível no Médio Paraíba. Porém já demos os
primeiros passos rumo ao caminho da inovação e essas parcerias são
reflexo disso,,9.

o Metalsul, para manter melhor informados seus associados sobre as tendências

de mercado e as vantagens da inovação, propõe uma agenda com atividades e

programações que alcance o maior público possível. A Feira da Industria

Metalmecanica, Feimmep, e a Semana de Negócios do Médio Paraíba são algumas

desses programações. Além de manterem o público atualizado sobre o desenvolvimento

procura promover a aproximação entre grandes e pequenas empresas e ainda aproxima

também entidades como Sebrae, FIRJAN e SEDEIS (Secretaria de Desenvolvimento

Industrial e Serviços).

A entidade também promove cursos e palestras para seus sócios além de

estimularem seus sócios a participarem de outros cursos promovidos por entidades

"parceiras" .

9 Disponível em: /www.orangeeditora.com.br/revista_ online/Main.php?MagID= 1&MagNo= 14

http:///www.orangeeditora.com.br/revista_
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5. CONCLUSÃO

As mudanças constantes nos últimos tempos, advindas da globalização, têm feito

com que o conhecimento seja essencial para o desenvolvimento das organizações.

Considerando que a inovação consiste em um processo de busca de conhecimento

dependente dos esforços de agentes, cada região, pela sua realidade, passa por processos

distintos.

Tendo em vista que a Sociologia Econômica estuda a construção social do

mercado, percebe-se que é importante analisar além do objeto principal, que seria o

conjunto das empresas, o ambiente que o cerca e suas particularidades. Nesse sentido

passa a ser relevante estudar os agentes de inovação e de construção social como as

entidades.

Por isso, esse estudo procurou se aproximar das entidades empresariais de maior

influencia no Sul Fluminense como Sebrae, FIRJAN e Metalsul a fim de identificar se a

visão das mesmas é orientada para o processo de inovação, além de perceber se há um

esforço em construir um campo inovador na região de estudo. Procuramos perceber

também se o discurso de legitimação, que passa pela ideia de inovação, constrói novos

tipos de práticas.

O discurso do Sebrae, FIRJAN e Metal sul destacam a importância de um

ambiente favorável ao desenvolvimento e propício a inovação. Para a criação desse

ambiente são acionados vários mecanismos de divulgação de suas ações, políticas e

estudos afins que as empresas da região tomem nota das mesmas e passem cada vez

mais a se envolverem com os programas realizados pelas entidades. Os canais de

informações mais utilizados são sites, revistas e jornais. Por meio deles os discursos das

entidades podem ser analisados.

Já a FIRJAN é um órgão que monitora os fatores que condicionam o

desenvolvimento tecnológico empresarial nos níveis estadual e municipais formulando e

conduzindo propostas de aperfeiçoamento de instrumentos de políticas tecnológicas

com o objetivo de aumentar a competitividade dos empreendimentos. E por esse motivo

a entidade utiliza seu site para a divulgação de Leis Governamentais relacionadas com a

inovação (Lei dos fundos setoriais, lei da inovação, Lei do bem) além de falar também

de seus programas. Um programa dessa entidade que merece destaque é a Caravana da

Tecnologia que estimulam as empresas a investirem em inovação oferecendo-lhes
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auxílio para o desenvolvimento do projeto e o financiamento pelo governo. Esse núcleo

de atendimento a projetos de inovação e tecnologia auxilia empresas que desejam

investir em novos processos garantindo assim sistema direcionado para a inovação

evidenciando o esforço da entidade em promover um ambiente propício a investimentos
. "'"para lnovaçao.

Já em se tratando do Sebrae, observamos no seu discurso que além de projetos

do Governo do Estado e Nacional, há uma gama de projetos de desenvolvimento e

Inovação expostos em seus canais de divulgação. Inovação e Desenvolvimento, geração

de trabalho e renda, formação e capacitação de empreendedores são algumas das visões

que o Sebrae evidencia em seu discurso. Os projetos do Sebrae têm características

peculiares. O Sebrae, pelo fato de ser um órgão presente em grande parte dos

municípios atua como um interiorizador do desenvolvimento. A entidade também

sempre prestigia a cultura e as particularidades das regiões onde os seus projetos são

implantados. Essa ação fortalece o regionalismo e as características locais.

Considerando isso uma tendência mundial, demonstra a preocupação do Sebrae com a

inovação institucional.

O Metalsul tem como missão "promover o desenvolvimento sustentável da

cadeia produtiva do setor metal mecânico do Médio Paraíba Fluminense de forma

participativa e integrada". E, ao analisarmos o jornal mensal do Metalsul, identificamos

que desde sua criação ate a última edição são poucas as edições que não se fala nada de

inovação. Uma nota, um discurso voltado para a inovação, um artigo, uma propaganda

de cursos voltados para o empreendedorismo ou ate mesmo a palavra do presidente,

sempre um destes está presente no periódico. Em seu planejamento também fica

explicita a idéia da preocupação com a globalização e seu esforço de acompanhar as

tendências do mercado. Ficam claras também as parcerias com as outras entidades. O

Metal sul também procura atrelar as organizações sociais para desempenharem um

trabalho de cooperação e integração entre as mesmas a fim de explorar ao máximo as

potencialidades que a região possui. Além disso, há uma predisposição do Metalsul em

promover parcerias entre outras entidades como Sebrae e FIRJAN.

Diante da pesquisa acima, percebemos que o discurso das entidades empresariais

acompanham algumas tendências internacionais que afirmam que a Inovação é

imprescindível para o desenvolvimento de certa região. Porém, observou-se que o

discurso das entidades, na maioria das vezes, parece ser mais importante do que as

práticas de fomento à inovação tecnológica em si. Nas fontes da pesquisa observamos
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um discurso forte relacionado ao tema, porém não conseguimos identificar práticas

capazes de gerar resultados concretos na região. As entidades empresariais parecem

mais preocupadas com uma afirmação simbólica e resultados subjetivos do que em uma

alteração nos perfis produtivos das empresas do Sul Fluminense e resultados objetivos

gerados pela inovação.

Tomamos conhecimento do esforço das entidades empresariais em promover

uma integração entre Estado e Empresas. Buscando responder a pergunta inicial,

referida ao modo como as entidades empresariais se apropriam da noção de "inovação",

pareceu-nos que estas estão canalizando seus esforços para a promoção de um discurso

de parcerias entre elas e as empresas, e também com o Governo. Tanto nos sites como

em jornais, periódicos e afins fica explicito essa preocupação. A impressão que nos dá é

que as leis e incentivos à inovação tecnológica são expostas para as empresas, mas não

há uma preocupação em dar suporte de acompanhamento para que o discurso gere

resultados concretos.
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