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EPIGRAFE

"A necessidade é a mãe da inovação."

Platão



RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo uma avaliação inicial das políticas
licas de inovação no Brasil, e para isso, foi feita uma análise das organizações que
beram o apoio dos Fundos Setoriais de Saúde, através da FINEP. A finalidade da
quisa é a de responder como a FINEP colabora para o desenvolvimento das
\ ações, isso baseado em um levantamento bibliográfico sobre os principais temas
envolvem a pesquisa. O objetivo desta revisão é conseguir realizar uma conexão da

ria com as principais respostas obtidas das organizações que responderam ao
tionário. Este estudo configura-se como um estudo de caso múltiplo. Escolheu-se

r conveniência o Fundo Setorial de Saúde. A pesquisa concluiu que para as
ganizações pesquisadas a FINEP consegue ter êxito ao colaborar com o
envolvimento de inovações, porém, com algumas limitações.

Palavras-chave: Inovação, Políticas Públicas, Fundos Setoriais de Saúde, FINEP.



ABSTRACT

This study aimed to an initial evaluation of public policies on innovation in
.- .•,.......-..-~.1, and for this, an analysis of the organizations that received the support of the

Sector Funds, through FINEP. The research is to answer how FINEP contributes
development of innovations, that based on a literature review on key issues

_Tingthe search. The objective of this review is to make a connection between
and the main responses of the organizations that responded to the questionnaire.

tudy appears as a multiple case study. It was chosen for convenience of the Health
r Fund The research concluded that for the organizations surveyed FINEP can

...;"".., ...,edin supporting the development of innovations, but with some limitations.

Keywords: Innovation, Public Policy, Health Sector Funds, FINEP.
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'"TRODUÇAO

o tema da presente pesquisa trata das políticas nacionais de incentivo à

-ação, que tem espaço cada vez maior, tanto mundialmente quanto nacionalmente.

A inovação assume atualmente um papel determinante para a competitividade

as empresas no mercado, e isso será cada vez mais recorrente, pois cada vez mais

ação assume um papel determinante para o desenvolvimento de uma nação.

As empresas acabam se beneficiando da inovação por inúmeros fatores,

ndo-se destacar entre eles a redução nos custos e também a monopolização

orária por parte das empresas que a obtiverem. A redução nos custos, por exemplo,

ece devido a melhoramentos de produtividade, e a monopolização temporária da

_ ização que a obtém acontece devido à dificuldade de imitação em inovações

tes por parte da concorrência, gerando assim um diferencial no mercado, a

gem competitiva.
,
E importante dizer que a inovação acontece em etapas e apresenta-se por meio

. os diferentes, e esses tipos se referem a alguma novidade ou melhora de um

to, processo, ou serviço.

Com isso, a inovação é um processo, e esse processo é desenvolvido por

c izações. No país, existem políticas que estimulam o incentivo à inovação, sendo a

- _~EPuma empresa pública que executa algumas delas.

Tendo esses pontos em vista, o problema de pesquisa ficou definido como: De

aneira a FINEP colabora para o desenvolvimento das inovações?

e dará através do envio de questionários para organizações que se beneficiaram de

os oriundos de um Fundo Setorial específico fornecido pela FINEP, no caso desta

isa, o Fundo Setorial de Saúde (CT-Saúde), onde serão feitas as análises

adas para responder a este problema de pesquisa, isso baseado nos objetivos

os pela lnesma.
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Com isso, a pesquisa se preocupará em demonstrar como a FINEP tem

contribuído para o desenvolvimento em inovações, focando os resultados advindos dos

recursos disponibilizados pelos fundos setoriais, sendo este seu objetivo geral.

As análises feitas dos resultados se basearão em uma pesquisa bibliográfica

sobre o tema estudado, levantando de dados primários e secundários, sendo este um

objetivo específico.

Assim, ao longo do estudo será abordado dentre outros temas, as políticas nacionais de

incentivo à inovação, que são consideradas importantes instrumentos para o

desenvolvimento inovativo nacional, e por promoverem um estímulo às organizações,

por meio de apoios financeiros oriundos de empresas públicas, como a FINEP, que por

sua vez utiliza os Fundos Setoriais como instrumentos para incentivar a inovação, e este

trabalho procura entender como isto acontece.

A presente discussão se desdobrará ao longo dos capítulos que compõem este

trabalho. No Capítulo 1 é apresentada a introdução. O Capítulo 2 apresenta a

justificativa deste trabalho. No Capítulo 3 faz-se uma discussão sobre os temas

relacionados à inovação e as políticas públicas desenvolvidas. Desenvolvido o

referencial teórico parte-se para a discussão da metodologia da pesquisa utilizada que é

apresentada no Capítulo 4. O Capítulo 5 descreve o caso do fundo setorial de saúde,

analisando os resultados da pesquisa feita em algumas organizações que receberam

apoios financeiros oriundos dele. Finaliza-se, então, com o Capítulo 6 que apresenta as

considerações finais deste trabalho e segue as referências bibliográficas e o anexo.



2 JUSTIFICATIVA

A inovação dita os rumos das nações por ser o principal responsável pelo

desenvolvimento econômico (ANDRADE, 2007). E para que as inovações ocorram,

muitas vezes é necessário que haja, por parte do Estado, o desenvolvimento de políticas

de inovação, que as estimulem, pois para ocorrer um processo inovativo, os

investimentos feitos são altos, e podem não ter êxito. Além deste limitador, segundo

Longanezi (2008), o processo de inovação apresenta outro: o ambiente de alta incerteza.

Ou seja, existe uma impossibilidade de precisar os custos do processo inovativo, o

desempenho do processo e também qual será a reação do mercado ao produto

desenvolvido neste processo. E as consequências desses limitadores são as de que,

segundo Rigby; Allen e Gruver (2009) as iniciativas de inovação que fazem uma queda

nos lucros logo são desconsideradas, havendo então, essa necessidade de apoio por parte

do Estado de estimular as inovações.

Com isso o tema a ser estudado é relevante, pois ao se mostrarem seus

resultados, colaborará para a investigação de como a inovação pode desenvolver-se e

sustentar-se baseada também no apoio dado pelas políticas públicas de incentivo à

inovação, mais especificamente no caso deste estudo será focado os resultados do

desenvolvimento inovativo que tiveram como base apoios financeiros oriundos dos

Fundos Setoriais, que são fornecidos atravé da empresa pública Financiadora de

Estudos e Projetos - FINEP.

Um dos beneficios que a pesquisa irá trazer é o de que atualmente, não é

amplamente conhecido os resultados dos investimentos feitos, especificamente na área

de saúde. Com isso, é importante que se estude os resultados obtidos, para haver um

maior conhecimento do seu alcance.



3 REFERENCIAL TEÓRICO

Para o desenvolvimento do referencial teórico que fundamenta este trabalho,

serão abordados os temas: inovação, tipos de inovação, a sua importância e também

sobre como ocorre o seu processo. Além de abordar o conceito de política pública e seus

desdobramentos, como a política nacional de ciência e tecnologia, a Financiadora de

Estudos e Projetos - FINEP e os Fundos fornecidos por ela, chamados Fundos Setoriais.

Para ser possível trabalhar estes temas utilizaram-se os autores que tratam sobre

os mesmos, destacando-se, a saber: Avelar, Andrade, Longanezi, MCT, OCDE, Souza,

etc.

'"3.1 INOVAÇAO

A inovação é atualmente, um elemento chave para o sucesso dos negócios, com

isso, é de interesse da sociedade como um todo (LONGANEZI, 2008). E com isso,

procurou-se definir sua conceituação, suas formas, as atividades inovativas e seus

efeitos.

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), a inovação pode ser definida como:

A implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo ou um novo método de
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na
organização do local de trabalho ou nas relações externas. (OCDE; 2005, p.
55).

Complementar a esta definição, Tigre (2006) afirma que a inovação consiste em

buscar, descobrir, experimentar e desenvolver novos produtos e serviços.

Ainda segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), Uln requisito mínimo para se

definir a inovação deve ser que, o produto, processo, ou método de lnarketing ou

organizacional sejam novos (ou significativamente melhorados) para a elnpresa. Ou
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seja, a inovação pode se apresentar de várias formas, podendo ser ou na forma de um

novo produto, ou também de serviços, processos, métodos, que apresentem uma

novidade, uma melhora.

O Manual de Oslo (2005), descreve que a inovação acontece por meio de

atividades, que podem ser definidas como sendo:

Etapas científicas, tecnológicas, organizacionai financeiras e comerciais que
conduzem, ou visam conduzir, à implementação de inovações. Algumas
atividades de inovação são em si inovadoras outra nào ão atividades novas,
mas são necessárias para a implementação de inovações. As atividades de
inovação também inserem a P&D que não está diretamente relacionada ao
desenvolvimento de uma inovação específica. (OCDE; 2005, p. 56).

Segundo Proença e Burlamaqui (2003) as inovações apresentam vários efeitos,

que vão desde a redução nos custos, até uma monopolização temporária por parte da

empresa que dispõe de uma inovação, porque ela acaba gerando para empresa uma

provável consolidação no mercado, através da criação da capacidade de valorizar seu

capital por meio da criação de novos produtos e serviços, ou adotando mudanças

organizacionais, ou adotando também aquisições tecnológicas por meio de tecnologia

embutida, licenças, patentes, etc. (MARQUES, 2010). E por consequência as empresas

concorrentes que não conseguem imitar ou desenvolver uma inovação ficam com uma

desvantagem temporária porque as inovações geram dificuldades de se haver cópias

para permitir produzir produtos similares no mercado.

Para que a empresa concorrente sobreviva deverá desenvolver inovações, e

assim se implanta uma maior competitividade entre as empresas no mercado, e também

uma modificação no ambiente econômico.

Retomando o que foi dito até então sobre a inovação, pode-se concluir que ela é

uma provável fonte de vantagem competitiva nas empresas. A seguir apresenta-se uma

descrição do que é possuir vantagem competitiva em empresas:

Diz-se que uma empresa possui uma vantagem competitiva quando está
implementando uma estratégia de criação de valor que não esteja sendo
simultaneamente implementada por seus concorrentes ou concorrentes
potenciais, os quais sào incapazes de repetir os benefícios dessa estratégia.
(BARNEY, 1991, apud VASCONCELOS; BRITO, 2004"p. 54).
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E devido a criação e sustentação da vantagem competitiva por meio da

inovação, a concorrência no mercado acaba se ampliando, pois as empresas com o

objetivo de se perpetuarem no mercado, acabam implantando inovações, que podem se

apresentar de variadas formas, como inovações em produtos, serviços, processos,

métodos organizacionais e também em métodos de marketing.

Com tudo o que foi dito até então, pode-se dizer que a inovação representa

algum tipo de novidade ou alguma melhora de um produto, processo ou serviço. E

também que a inovação se compõe de etapas para se concretizar, como científicas,

tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais. São responsáveis por gerarem

alguns efeitos, destacando-se a redução nos custos e também monopolização temporária

para a organização que a obtiver. Com isso, é fácil perceber que a inovação, nos dias

atuais, será um ponto que tomará cada vez mais foco, pois será um dos fatores que

ditarão a competitividade no mercado.

3.1.1 Importância da Ciência, Tecnologia e Inovação

A inovação, como visto nos tópicos anteriores, representa algum tipo de

novidade ou alguma melhora de um produto, processo ou serviço, e acontece em etapas.

Os resultados de sua implementação geram alguns efeitos, podendo-se destacar a

redução nos custos e também monopolização temporária para a organização que a

obtiver, gerando vantagem competitiva no mercado. (PROENÇA; BURLAMAQUI,

2003).

No âmbito empresarial, segundo Longanezi (2008), vivemos em um mercado em

que as empresas mantêm sua sobrevivência pautada na inovação. Toma-se cada vez

mais nítido que as empresas tomam consciência de que se não inovarem, certamente

lidaram com o fracasso no futuro. Porém, muitas empresas ainda relutam em

desenvolverem inovações em seus processos, achando que não há a necessidade. Sobre

este ponto, Rigby; Allen e Gruver (2009) complementam dizendo que iniciativas de

inovação são desconsideradas quando há uma queda nos lucros, pois os executivos

assim concluem que não valem à pena. Ainda segundo Longanezi (2008) outras

empresas ainda têm uma idéia distorcida sobre o que é inovação, achando que é uma

questão de mágica, e não atentando para o fato de que a inovação é o resultado da

sOlnatória de conhecimentos adquiridos ao longo do telnpo.
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Já em termos mais amplos, segundo o Livro Azul (MCT/CGEE, 2001), a

ciência, tecnologia e inovação são alguns dos impulsionadores do crescimento

econômico e social de um país.

Avelar (2007) de forma complementar ao Livro Azul, afirma que tanto a ciência,

a tecnologia e a inovação são determinantes da competitividade e das estratégias de

crescimento, o que quer dizer que para a atualidade, a ciência, a tecnologia e a ino ação

tomam grande importância, pois o crescimento dos países depende cada vez mais desses

fatores. E seguindo este pensamento, (ALCOFORADO, 1997, ap·ud DRADE, 2007,

p. 37) afirma que "o futuro de um país como nação soberana, depende em grande

medida dos rumos que sejam dados ao desenvolvimento científico e tecnológico

naci onal. "

Com isso, é possível concluir que para um país e a sociedade nele inserida, a

ciência, tecnologia e inovação ditarão os rumos para o seu crescimento econômico e

social e isso vai se tomando cada vez mais importante, pois segundo (PANISSET, 1992,

apud ANDRADE, 2007, p. 35) "o século XXI será caracterizado como a 'era do

conhecimento', o que fará da ciência, tecnologia e inovação os principais bens a serem

negociados" .

Ou seja, a ciência, tecnologia e a inovação têm grande importância para a

sociedade como um todo, e essa importância se amplia ainda mais com a evolução dos

anos, pois, como já dito, através desses elementos é que se permitirão a

competitividade, pois o mercado mundial está cada vez mais baseado neles. O que

consequentemente faz com que o desenvolvimento das nações, seu crescimento, se dê

por meio da ciência, tecnologia e inovação.

3.1.2 Processo de Inovação

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005) as inovações acontecem por meio de

etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que

pretendem conduzir à implementação de inovações. E para que todas essas etapas sejam

possíveis, segundo o Livro Azul (MCT/CGEE, 2001), para a transformação de

conhecimento em inovação, e conseqüentemente em riqueza, é preciso que haja o

envolvimento de vários atores, não sendo o Estado o único responsável, mas a

sociedade no conjunto.



17

Segundo Hasegawa (2005), a inovação não é resultado de um pr ce o linear de

pesquisa, não é tido através de crescimentos sempre constantes e pre i í, ei e nem

segue uma fórmula pronta que o garanta. Este processo é socialmente con truído

acontecendo através de uma série de interações entre pesquisadores, usuários técnicos

cientistas, governo, empresas, etc. E para o desenvolvimento de novos produtos e

processos, continua a autora, o ambiente não se limita somente a organizações

isoladamente, depende de uma série de trocas entre atores diferentes. E

complementando esta idéia de que o processo inovativo depende de várias interações,

Andrade (2007) afirma que o processo inovação necessita que haja uma difusão das

informações e de resultados de pesquisa mundialmente, para que assim seja possível

alcançar e manter um rápido progresso da ciência.

Para complementar o que foi dito pelos outros autores citados, Thielmann (2001)

descreve que a inovação se compõe de um conjunto de mecanismos, e eles são

influenciados por vários fatores. Entre eles as incertezas das atividades que compõem o

processo de inovação; pela crescente interdependência das novas oportunidades

tecnológicas ao crescimento do conhecimento científico; pela complexidade das

atividades que envolvem o processo de inovação; pelo conhecimento e tecnologia

acumulados e dominados na organização e como se dá o processo de transferência

destes conhecimentos na empresa.

As incertezas, segundo o autor, se dão devido à falta de informações sobre os

fatos, e também por não se conhecer formas para resolver problemas técnico-

econômicos, que são oriundos de inovações.

Os fatores como a interdependência das novas oportunidades tecnológicas ao

crescimento do conhecimento científico e a complexidade das atividades que envolvem

o processo de inovação, são fatores que podem ser responsáveis por desacelerar o

processo de inovação, e para que seus efeitos sejam minimizados, segundo o autor,

durante o processo de inovação as organizações devem focar as iniciativas de "aprender

fazendo, aprender usando", para que assim seja possível o acúmulo de conhecimento e

resolução de problemas. Pois, mesmo que esse processo não seja totalmente claro, ele é

capaz de gerar melhoramentos, através de diagnósticos de problemas.

O último fator que caracteriza a inovação, segundo o autor, é o da

cumulatividade da atividade de inovação, sendo que as inovações provêm do uso das

tecnologias já em uso, e que sua natureza é que determina como podem se ajustar para



18

alterar as condições econômicas e a probabilidade de se fazer avanço , .gt os em

organizações e países é uma função dos níveis tecnológicos já alcançado p r e.

Com algumas semelhanças, Longanezi (2008) também colabora com a di cu são

sobre o processo de inovação, dando alguns pontos considerados para ela com pontos

críticos. Sendo eles: "(I) fator incerteza; (11) empreendedorismo; (111)concretiza, ão da

inovação e a prática de feedback; (IV) dinâmica entre ciência e tecnologia.""

(LONGANEZI, 2008, p.17).

Sobre a incerteza, a autora destaca alguns pontos, como por exemplo, a

impossibilidade de se predizer custos, desempenho e a reação do mercado a um novo

produto. E também diz que, no processo de inovação, a incerteza pode surgir desde as

etapas iniciais do processo de pesquisa, até o lançamento do produto, serviço, ou

processo. E conclui dizendo que ao se solucionar problemas por meio da inovação,

sempre aparecem obstáculos posteriores a serem resolvidos, o que dá a impressão de ser

um processo interminável, o que pode gerar, para a organização e seu processo de

inovação, resultados bastante benéficos, pois se cria com isso um ciclo de soluções

contínuas.

Sobre o empreendedorismo, a autora descreve que existe uma relação entre a

inovação e o empreendedorismo, dizendo que sua existência ocorre e é relatada desde o

início do século passado. E que a relação existe, pois o empreendedor acaba sendo uma

figura muito importante para que a inovação possa acontecer, pois ele age com

liderança, motivação no projeto e lida bem com os obstáculos que são oriundos da
. '"lnovaçao.

Sobre a concretização da inovação e a prática de feedback, a autora fala que para

a inovação acontecer, se concretizar (em forma de produtos, processos, serviços),

necessita que haja a prática de se dar feedbacks, para que se crie um fluxo de

comunicação entre as diversas partes envolvidas no processo de inovação ao longo ae

todas as etapas de desenvolvimento, de forma a se otimizar o produto, o processo ou o

serviço e entregar cliente o que ele realmente deseja, para que também possam render

em economias para a organização e também acelerar o processo de obtenção de

resultados e gerar vantagem competitiva.

Sobre a dinâmica entre ciência e tecnologia, a autora inicia este tópico dizendo

que esses elementos têm influência direta no tempo e nos custos de projetos. Faz uma

comparação, dizendo que a organização pode obter a inovação por meio de
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investimentos em pesquisas e também através da analogia com pro to e i tentes

trazendo daí a inspiração para idéias de concepção de novos produtos.

Uma frase que traduz bem tudo o que foi dito até então sobre o proce o de

inovação é a dos autores Rigby; Allen e Gruver, quando dizem que: "A ino ação é um

processo caótico, dificil de mensurar e difícil de administrar. A maioria só reconhece

quando há um salto no crescimento." (RIGBY; ALLEN e GRUVER, 2009, p. 67).

E os últimos pontos dessa discussão mostraram quais são os principais fatores

que se mostram como obstáculos e quais são os principais fatores que se mostram

colaboradores para que a inovação possa ser implementada. E com isso, a autora ainda

mostra que a inovação possui alguns pontos críticos para seu sucesso, de maneira

sintetizada. O primeiro deles diz sobre um planejamento sólido do produto, processo ou

serviço a ser disponibilizado. O segundo ponto trata sobre o foco no consumidor, dando

atenção total às informações oriundas do mercado. O terceiro trata sobre a vantagem de

produto, que é obter um diferencial sobre o mesmo na visão do consumidor onde deve-

se ter uma definição precisa sobre os projetos a se desenvolver. O quarto ponto descreve

que a execução do projeto deve ser eficiente, onde o planejamento entra em

conformidade com os recursos necessários. O quinto ponto descreve que as decisões

sobre o projeto devem ser das mais gerais às mais específicas. Onde a equipe do projeto,

deve apresentar elementos de preferência multifuncionais. O sexto e último ponto

descrito pelo autor trata sobre a orientação internacional, que diz sobre a importância de

se ter grupos de discussão internacionais, pesquisas de mercado de outros países e

produtos globalizados (COOPER, 1999, apud LONGANEZI, 2008, p. 41; 42)

Descritos esses pontos que colaboram para o sucesso da implementação de uma

inovação, conclui-se que para ser possível seu êxito, deve haver uma preocupação desde

o início de sua implementação, preocupando-se com a parte do planejamento, passando

por uma análise do que os consumidores realmente buscam, para haver aceitação da

inovação, até a parte em que as organizações também devem buscar pesquisar nos

mercados internacionais, para situarem-se sobre quais os tipos de produtos que estão em

alta, quais as tendências de consumo mundiais.

Conclui-se que o processo de inovação é feito em longo prazo e é um processo

socialmente construído, dependendo de várias interações entre agentes diferentes e da

difusão dos seus resultados para ter Ulua evolução contínua. E aprofundando-se sobre os

fatores que influenciam neste processo de inovação, podem-se destacar alguns pontos
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que os autores mencionaram, como o fator de incerteza sobre a .
1 -'acoes· o.) ,

empreendedorismo; conhecimentos e tecnologias acumulados e ominados na

organização; fluxo de comunicação nas etapas de desenvolvimento para pennit·r uma

otimização do produto, ou seja, transferência do conhecimento na empresa· d"nâmica

entre ciência e tecnologia, que diz principalmente sobre como organização pode obter a

inovação, sendo através de investimentos em pesquisas e também através da analogia

com produtos existentes. Entende-se com isso que a inovação depende de vários fatores

tanto internos quanto externos à organização, e que é um processo complexo, pois

depende da combinação de fatores de risco, apostando-se inicialmente em uma

promessa, onde não há precisão sobre retornos, e é um processo que ocorre em longo

prazo, e que para obter êxito, segundo a autora Longanezi (2008) deve-se, por exemplo,

ter uma preocupação desde o início da implementação da inovação até a sua entrega ao

consumidor final.

3.1.3 Tipos de Inovação

A inovação foi definida no tópico anterior como sendo a implementação ou

melhora de algum produto ou serviço, fazendo assim referência a tipos diferentes de

inovação. Assim, o Manual de Oslo (OCDE, 2005) define quatro tipos de inovações:

inovações de produto, inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de

marketing.

Segundo o Manual (OCDE, 2005), as inovações de produto são as que

apresentam mudanças significativas nas potencialidades de produtos e serviços. O

Manual cita como exemplo de um novo produto, um novo detergente com uma

composição química que já tinha sido utilizada como um insumo apenas para a

produção de revestimentos. Também cita como exelnplo de inovação de serviço,

melhorias significativas em serviços bancários via internet, ganhos na velocidade e na

facilidade de uso.

As inovações de processo são as que apresentam mudanças significativas nos

métodos de produção e de distribuição. Segundo o Manual (OCDE, 2005), um exemplo

de novo método de produção é a introdução de novos equipamentos de automação em

uma linha de produção. Para um exemplo de Ul11 novo lnétodo de distribuição cita-se a



introdução de um sistema de rastreamento de bens por código de barras ou de

identificação por freqüência de rádio.

As inovações organizacionais são as que fazem referência à implementação de

novos métodos organizacionais. O Manual (OCDE, 2005) cita como exemplos a

implantação nas organizações de sistemas de educação e de treinamento. Também cita a

implantação de um modelo organizacional que confere aos empregados de uma empresa

maior autonomia na tomada de decisões e os encoraja a contribuir com suas idéias.

As inovações de marketing são as que envolvem a implementação de novos

métodos de marketing, como mudanças no design do produto e na embalagem, na

promoção do produto e sua colocação, e em métodos de estabelecimento de preços de

bens e de serviços. Pode-se citar como exemplos de inovações em marketing a

implementação de uma mudança no estilo de uma linha de móveis para conceder uma

nova aparência e ampliar seu apelo. A introdução de mudanças na fonna, na aparência

ou no sabor de alimentos ou bebidas, assim como a introdução de novos aromatizantes

em produtos de alimentação tendo como objetivo atingir UlTI novo segmento de

consumidores também são consideradas inovações de marketing. Outro exemplo seria o

uso de embalagens com um recipiente com um formato totalmente novo, para dar ao

produto novo visual e um apelo diferente para um novo segmento de mercado.

As inovações devem ter certo grau de novidade, e nele são descritos três graus

para a novidade: nova para a empresa, nova para o mercado e nova para o mundo.

(OCDE, 2005). Há uma novidade para a empresa quando produtos ou processos gerados

pela inovação são novos para ela. A inovação é nova para o mercado quando a empresa

é a primeira a introduzir a inovação em seu mercado. E a inovação é nova para o mundo

quando é a primeira a introduzir a inovação em todos os mercados e indústrias,

domésticos ou internacionais.

Então, as inovações apresentam-se em tipos diferentes, que podem ser, por

exemplo, na utilização de um insumo para outro fim que não foi explorado

anteriormente; em mudanças nos equipamentos a serem utilizados na produção; em uma

mudança comportamental no ambiente organizacional; e também em mudanças na

aparência de um produto. Assim, percebe-se que não se trata apenas de algo totalmente

inovador, mas é composta por uma variedade de novidades, que foram descritas como

sendo novidades para a empresa, para o mercado e para o mundo. Entende-se assim que
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a inovação é composta por uma combinação de variáveis, compondo-se de melhorias e

também de novidades.

, ,
3.2 POLITICAS PUBLICAS

Segundo Souza (2006), existem várias definições sobre políticas públicas, que

são atribuídas por vários autores, como apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Definições de políticas públicas segundo vários autores

Autor Definição de Política Pública

Mead (1995)

Lynn (1980)

Um campo dentro do estudo da política que
analisa o governo à luz de grandes questões
públicas.
Um conjunto de ações do governo que irão
produzir efeitos específicos.

Peters (1986)

Política Pública é a soma das atividades dos
governos, que agem diretamente ou através de
delegação, e que influenciam a vida dos
cidadãos.

Dye (1984) o que o governo escolhe fazer ou não fazer.

Laswell (1936/1958)

Souza (2006)

Fonte: Adaptado de Souza, 2006, p.24

São decisões e análises sobre política pública
implicam responder às seguintes questões:
quem ganha o quê, por que e que diferença faz.
o campo do conhecimento que busca, ao
mesmo tempo, "colocar o governo em ação"
e/ou analisar essa ação (variável independente)
e, quando necessário, propor mudanças no rumo
ou curso dessas ações (variável dependente).

Assim, pode-se concluir que a política pública trata de decisões que o governo

toma para efetuar suas atividades, o que é ou não possível de ser feito, avaliando

questões como a relevância das ações, seus beneficios, seu alcance.

Ainda segundo a autora, atualmente a área de políticas públicas tomou maior

visibilidade. Isso porque entre alguns fatores, pode-se destacar uma tentativa

(especialmente entre os países da América Latina), de fonnular políticas públicas que

impulsionem o desenvolvÍlnento econômico. No presente estudo será focado esse tipo

de política para o desenvolvilnento, através de políticas de incentivo à inovação, que

será tratada com lnaiores detalhes no próximo tópico.
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Segundo Pinto (2008), alguns autores descrevem a política pública ocorrendo em

um ciclo. Sendo assim, a autora mostra definições para algumas etapas que compõem

este ciclo de uma política pública. A primeira diz que ocorre uma determinação sobre a

agenda, onde são definidos os problemas a serem resolvidos. Após isso, formulasse a

política ocorrendo: seleção de proposta, construção de apoio político, formalização em

lei. Após a política é implementada, ocorrendo sua operacionalização por meio de

planos, programas, projetos. Para finalmente ocorrera avaliação das políticas, onde

observa-se os relatos dos resultados alcançados.

Souza (2006), de forma semelhante, também define como se compõe o ciclo de

política pública: "O ciclo da política pública é constituído dos seguintes estágios:

definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das

opções, implementação e avaliação." (SOUZA, 2006, p. 29).

Este modelo, ainda segundo Souza (2006), enfatiza a formação da agenda

pública do governo, o porquê de alguns projetos serem implementados por ele e outros

não. Mas, segundo ela, outros modelos enfatizam os participantes do processo decisório

ou também sobre como é formulado o processo de política pública.

Para a autora, quando existe a pergunta de como são formuladas as agendas do

governo, existem três tipos de respostas.

Sinteticamente, pode-se dizer que a primeira resposta focaliza os problemas e o

que pode ser feito sobre eles.

A segunda resposta focaliza a política, como se constrói a consciência coletiva

sobre a necessidade de um problema ser solucionado.

E a terceira resposta focaliza os participantes, que podem ser tanto visíveis

(políticos, mídia, partidos, grupos de pressão, etc.) e invisíveis (acadêmicos e

burocracia). Sendo que segundo a autora, os participantes visíveis definem a agenda e

os invisíveis, as alternativas.

Então, a política pública trata sobre as ações que o governo decide tomar, e para

descrevê-las, entre alguns modelos existentes para tal, escolheu-se no presente estudo

descrever o modelo do ciclo da política pública. Sendo que, entre as etapas, a que toma

ênfase é a etapa da definição da agenda do governo, que é decidida levando em conta

principalmente os problemas a serem solucionados, como se constrói a necessidade

coletiva de que os problemas devem ser solucionados e os participantes que estão

envolvidos.
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A presente pesquisa descreverá um tipo de política pública específica q e é a

política de incentivo à inovação no Brasil, mais especificamente, a adoção de fundos

setoriais que são oferecidos pela FINEP. Detalhes sobre este tipo de política serão

tratados nos próximos tópicos.

3.2.1 Política Nacional de Ciência e Tecnologia

A política pública é, como descrita no tópico anterior, decisões de ações que o

governo toma ou não, levando em conta questões como os seus beneficios e o seu

alcance.

Nesta pesquisa, a política pública que recebe foco é a política de incentivo à

inovação. Assim, haverá uma descrição de como este tipo de política começou a tomar

forma no Brasil. Haverá também a discussão sobre o porquê do aumento do interesse do

Estado e instituições sobre este tipo de política e também sobre como está a atual

política de inovação no Brasil e quais são os seus objetivos.

O histórico de colaboração entre o setor público e o setor privado com o intuito

de desenvolver a pesquisa e desenvolvimento não é recente, vem desde o século XIX

onde era uma característica do sistema alemão e foi evoluindo ao longo do século XX.

Até que na época da guerra fria, nos Estados Unidos ocorreu a ampliação da

importância dessa colaboração, pois houve um aumento nos gastos em P&D pelo setor

de defesa, período em que a colaboração entre universidades e indústrias toma força

definitivamente. Após os anos de 1960 os países industrializados focam ainda mais por

estimular as relações entre as instituições de P&D e a indústria, no intuito de haver um

crescimento econômico. E a partir de então, esses estímulos se tomam importantes
'"instrumentos de intervenção por parte da maioria dos países. (GUSMAO, 2002)

No Brasil, segundo Marques (2010), os esforços do país para desenvolver

políticas voltadas ao desenvolvimento tecnológico começaram desde os anos de 1950,

com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

(CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Mas, segundo Ferrari (2002), um plano de ciência e tecnologia do governo só veio a ser

elaborado em 1971, na edição do I Plano Nacional de Desenvolvimento - PND, relativo

ao período 1972-74.
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Para iniciar a discussão sobre os obstáculos que a inovação enfrenta para ser

implementada, segundo Avelar (2007) no caso de se investir em inovação, há um

ambiente de incerteza elevado, o que é fonte geradora de riscos, pois ao se investir em

um processo de inovação, não há a certeza de que se obterá o êxito na parte técnica e

igualmente não há a certeza de que os retornos serão garantidos, se o mercado aceitará

os novos produtos, processos, gerados. Assim, havendo essa necessidade de investir na

inovação, o que gera grande incerteza e também é um processo que acontece em longo

prazo, as políticas tecnológicas se apresentam para conseguir potencializar os

investimentos feitos em inovação num país.

Segundo os autores anteriormente citados, as políticas públicas de incentivo à

inovação foram se tomando cada vez mais importantes, com o passar dos tempos. Pois

as empresas acabam demandando este apoio que é propiciado por essas políticas,

porque além dos investimentos em ciência serem elevados, estão envoltos num

ambiente de alta incerteza. E é necessário que haja esse estímulo através de políticas de

incentivo à ciência e tecnologia, pois é um importante instrumento para potencializar o

crescimento econômico.

Ainda sobre a importância desse tipo de política, segundo o Centro de Apoio ao

Desenvolvimento Tecnológico CDT (2007), as políticas públicas de inovação são

essenciais para desenvolver empreendimentos que sejam sólidos e competitivos. E no

caso da ciência, tecnologia e inovação, para seu desenvolvimento se realizar, necessitam

de um alnbiente que seja favorável, assim o Estado toma certas medidas para poder

propiciá-lo, através da criação de políticas de incentivo.

E segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), os efeitos que são gerados pela

inovação são de particular interesse para essas políticas, sendo assim, melhores

infonnações sobre suas condições de sucesso são auxiliares para o aperfeiçoamento das

mesmas.

Ou seja, é importante que haja um acompanhamento dessas políticas, desde sua

implementação até na análise de seus resultados, pois assim o potencial para que tenham

êxito é maior. E com isso, auxilia também na criação posteriores políticas.

Ajnda segundo o CDT (2007), as políticas públicas de inovação enfatizam as

interações entre as instituições e seus processos para a criação do conhecimento

dependendo de várias interações, trocas entre elas.
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Outro ponto se toma importante para compor o ambiente das políticas públicas

de inovação, de acordo com o Livro Branco (MCT, 2002), é necessário que se invista

em pessoal que seja capacitado para que seja possível atender às necessidades de

aprendizado características da sociedade do conhecimento.

Com isso, deve haver por parte do Estado, investimentos ainda maiores nas

universidades, para que promovam um nível de conhecimento que se adéque com as

necessidades atuais desta sociedade, o que torna assim possível acompanhar os

acelerados avanços do conhecimento científico mundial, e consequentemente pennite

uma ampliação da competitividade do produto nacional graças a estes investimentos em

educação, geração de conhecimento. O que acaba por garantir uma geração de empregos

de maior qualificação e que sejam melhores remunerados, e por consequência há

também maior difusão de bens e serviços que elevam a qualidade de vida da população.

Onde percebe-se uma importância para o papel das condições, regulamentos e

políticas que operam o mercado, e o indiscutível papel do governo para monitorar as

condições desta estrutura geral. (CDT, 2007)

Ainda sobre o papel do Estado e colaborando ao que foi dito até então sobre o

ambiente necessário para serem feitas políticas por parte do governo para incentivo à

inovação, segundo Pacheco (2007), o ambiente atual, extremamente competitivo acaba

impondo políticas agressivas de financiamento e fomento ao desenvolvimento científico

e tecnológico e também se faz necessária uma avaliação permanente dessas políticas,

sobre o desempenho dos investimentos feitos.

E a avaliação não visa só os conhecidos critérios de excelência, mas também

avalia a relevância e capacidade de apresentar resultados que promovam o

desenvolvimento da sociedade.

A ANPEI (2009) descreve que, nos últimos anos, houve um aumento

significativo no número de solicitações de apoio governamental aos programas

empresanalS de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E descreve que para isso

existem vários fatores responsáveis, entre eles o fato de que o quadro macroeconômico

apresenta-se mais favorável; também ao fato que existe atualmente uma maior

percepção dos empresários quanto à importância dos investimentos em inovação para os

seus negócios; e a criação de novos instrumentos de apoio à inovação pelo governo

federal.



27

E complementar a esta questão de que houve um aumento do interesse do

empresariado pelo apoio dado à inovação pelo governo, Marques (2010), descreve que

houve recentemente, em 2008, uma mudança na política nacional de inovação, onde foi

lançada no Brasil a chamada "nova política industrial" nomeada de Política de

Desenvolvimento Produtivo (PDP) que conjuntamente com o Plano de Ação de Ciência,

Tecnologia & Inovação 2007-2010 (PACTI) tem como um dos principais objetivos,

promover o avanço do esforço inovador nas empresas industriais privadas nacionais.

Ainda segundo o autor, a existência de uma atual política tecnológica no Brasil é

responsável por criar um conjunto de instrumentos para incentivar a adoção de

estratégias inovativas pelas empresas, além de visarem também a criação de processos

mais efetivos entre o setor público e as empresas privadas, visam também uma redução

dos custos e a diminuição dos riscos associados às atividades de inovação. Através de

programas de apoio financeiro feitos pelas agências de apoio tecnológico, como em

ações realizadas pela FINEP.

Para complementar esses objetivos, o Livro Branco (MCT, 2002) descreve seis

principais objetivos atuais da Política Nacional de Ciência e Tecnologia. O primeiro

deles descreve a importância de se criar um alnbiente favorável à inovação no país. O

segundo descreve que existe a preocupação de se ampliar a capacidade de inovação e

expandir a base científica. O terceiro objetivo é o de consolidar, aperfeiçoar e

modernizar o aparato institucional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O quarto objetivo

é o de integrar todas as regiões do Brasil para esse esforço em capacitar e desenvolver a

Ciência, Tecnologia e Inovação.O quinto objetivo é o de desenvolver a participação da

sociedade na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Por fim, o sexto e

último objetivo de transformar a CT&1 em um elemento estratégico da política de

desenvolvimento nacional (MCT, 2002, p. 36)

Concluindo, segundo Pacheco (2007), os desafios que um país deve enfrentar

para dar conta dessas mudanças são grandes, o que acaba demandando um conjunto de

condições, como maior sinergia entre áreas do conhecimento e o reforço da pesquisa

cooperativa, a maior ênfase dos diversos agentes do sistema de C&T no

desenvolvimento tecnológico e a maior consciência da sociedade em geral a respeito do

papel do conhecimento e da inovação.
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3.2.2 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

A FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) é uma empresa pública que foi

criada em 1967 que é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem como

principal objetivo promover o desenvolvimento da inovação, pesquisa científica e

tecnológica em empresas, universidades, institutos, centros de pesquisa, e outras

instituições públicas e privadas através de financiamentos (ANDRADE, 2007).

Segundo Ferrari (2002), a partir do começo da década de 1960, percebeu-se uma

necessidade crescente de se criar uma fonte financeira para empresas que estivessem em

fase inicial de empreendimentos. Com isso, a FINEP foi criada pelo Governo Federal

através de uma série de diplomas legais como o Decreto-lei n°. 200 (art.91), de

25/02/67, Decreto-lei n°. 298, de 28/02/67 e Decreto n°. 61.056 de 24/07/67,

denominada como empresa pública FINANCIADORA DE ESTUDOS DE PROJETOS

S/A - FINEP.

Os objetivos da empresa são traçados, segundo Battaglia (1999), de acordo com

as metas e prioridades setoriais do governo federal. Sendo a FINEP o principal órgão

responsável pela seleção, análise e financiamento de projetos na área de inovação

industrial, ciência e tecnologia, desde a fase de pesquisa básica até a etapa de

industrialização e comercialização.

Segundo Negri e Kubota (2008), a FINEP apóia as firmas de diferentes formas.

Apóia eventos relacionados com C&T, e também financia projetos de duas formas: não

reembolsável e reembolsável. Sendo que "o financiamento não reembolsável é

direcionado a instituições públicas (principalmente universidades e centros de pesquisa),

ou a organizações privadas sem fins lucrativos." (Negri; Kubota, 2008, p. 245), e o

financiamento reembolsável é o que "destina-se a qualquer instituição que apresente

projeto de PD&I, e tenha condições de arcar COIU as obrigações do empréstimo." (Negri;

Kubota, 2008, p. 245).

Ainda segundo os autores, a FINEP administra o Fundo Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDTC), o qual conta, desde 1999, com

recursos dos fundos setoriais, com exceção do Funttel, sob está sob a responsabilidade

do Ministério das Comunicações.

Neste trabalho, será focada uma estratégia de governo específica que é oferecida

pela FINEP, que são os fundos setoriais.
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3.2.3 Fundos Setoriais

Entre algumas estratégias feitas pelo governo para o incentivo da inovação, seu

apoio se dá muitas vezes por meio dos fundos setoriais, que foram criados a partir de

2000, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e são oferecidos pela FINEP.

Segundo a FINEP (2011), existem 16 Fundos Setoriais, sendo 14 relativos a

setores específicos e dois transversais. Destes, um é voltado à interação universidade-

empresa (FVA - Fundo Verde-Amarelo), enquanto o outro é destinado a apoiar a

melhoria da infra-estrutura de ICTs (Infra-estrutura).

Os fundos setoriais, segundo Pacheco (2007) foram criados para atender a

necessidade de financiamento do desenvolvimento inovativo.

Ainda segundo o autor, os fundos setoriais foram criados a partir de uma

definição feita no Plano Plurianual do governo - que segundo a cartilha disponibilizada

pelo Plano Brasil (2011), são as diretrizes, objetivos e metas da administração pública

federal por um prazo de pelo menos quatro anos - onde houve o diagnóstico da

necessidade de se criar um novo padrão de financiamento, nos fins de 1999, tendo em

vista consolidar um conjunto de fundos setoriais e que eles pudessem apresentar

significativos impactos sobre o processo de geração e difusão de novas tecnologias.

Essa política abrangia outros aspectos, como a questão dos recursos humanos, o

incentivo ao gasto em P&D no setor privado, a articulação COln o Ministério da

Educação, etc. Mas sua importância maior está na fonnulação da estratégia de criação

dessa nova modalidade de financiamento.

Segundo Valle; Bonacelli; Salles (2002), os fundos setoriais foram criados

também com o intuito de atacar principais gargalos verificados no sistelna nacional de

CT&I.

Entre eles, os autores citam os que se destacam que existe Ulna necessidade de

estabelecer um padrão de financiamento de longo prazo com fontes estáveis e

diversificadas. Ampliar a base instalada em C&T reduzindo as disparidades das regiões

do Brasil. Criar uma maior vínculo entre a ciência e o desenvolvimento tecnológico,

para se ampliar a capacidade inovativa nacional, e com isso estimular unla maior

interação entre universidades e institutos de pesquisa com o setor produtivo. E priorizar

áreas críticas que se mostrem potencialmente áreas estratégicas para o país (Valle;

Bonacelli; Salles, 2002, p.13).
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Além de representarem uma nova estrutura de financiamento da pesquisa e da

inovação e também buscar resolver os alguns gargalos existentes no sistema nacional de

ciência e tecnologia, baseiam-se na gestão compartilhada e transparente e na busca de

resultados, segundo o Livro Branco (MCT, 2002).

Além disso, são mostrados a seguir alguns de seus objetivos:

A criação e regulamentação dos Fundos Setoriais, que envolveram a
sociedade por meio de consultas públicas, configuram avanço na constituição
de um novo padrão de financiamento e para a criação de uma nova
institucionalidade do setor. Além do crescimento e da almejada estabilidade
do financiamento, a criação dos Fundos Setoriais lança as bases para uma
gestão orientada para resultados, melhor distribuição regional dos recursos,
maior articulação entre as várias áreas e níveis de Governo e melhor
interação entre a comunidade acadêmica e o setor produtivo. (MCT; 2002, p.
43).

Avelar (2007) salienta que os fundos setoriais, diferentemente de outras

iniciativas do Estado para o estímulo da inovação que focavam principalmente

incentivos para empresas, financiamento de infra-estruturas, estão focando na interação

entre universidades, centros de pesquisas e empresas.

A FINEP possui uma estrutura de receitas, que segundo Negri e Kubota (2008),

essas receitas dos fundos setoriais provêm de diversas fontes, como royalties, impostos

pagos por empresas, uma pequena parcela do faturamento de empresas beneficiadas

pela Lei da Informática e também a Contribuição de Intervenção no Domínio

Econômico (Cide) que incide sobre remessas ao exterior para pagamento de royalties.

Ainda segundo os autores, as receitas dos fundos são alocadas ao orçamento do

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e aplicado

pela F1NEP (que atua como Secretaria Executiva dos Fundos) e pelo Conselho Nacional

de Desenvolvilnento Científico e Tecnológico (CNPq). Sendo que dos atuais dezesseis

fundos existentes, dois não vinculam seus recursos a aplicações setoriais: o Fundo de

Infra-Estrutura (CT-1nfra), que é voltado à implantação e à recuperação da infra-

estrutura das instituições de ciência e tecnologia públicas, e o Fundo Verde-Amarelo

(FVA).

Então, os fundos setoriais são, como já descrito, uma das estratégias feitas pelo

governo para o incentivo da inovação e foram criados recentemente, desde 2000.

BUSCalTIprincipalmente ser uma nova alternativa para o financiamento de inovações e

tambélTI atacar principais gargalos verificados no sistelna nacional de CT&1. Além de
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também buscarem estimular maior interação entre universidades e institutos de pesquisa

com o setor produtivo.

Nesta pesquisa será analisado o Fundo Setorial de Saúde, oferecido pela FINEP,

de forma a demonstrar qual o resultado do desenvolvimento de inovação em

determinadas organizações, que será descrito com maiores detalhes nos tópicos

seguintes.

3.2.3.1 Fundo Setorial de Saúde

o Fundo Setorial de Saúde - (CT-Saúde) tem como objetivo, segundo a FINEP

capacitar e estimular investimentos nas áreas de interesse do SUS, como saúde pública,

fármacos e biotecnologia. Estes investimentos buscam a atualização da indústria

brasileira de equipamentos médicos hospitalares e a difusão de novas tecnologias. Isto

tudo para ampliar o acesso da população aos bens e serviços na área de saúde (FINEP,

2011 ).

A fonte de financiamento deste fundo setorial foi definida pela Lei n° 10.168, de

29/12/2000 e é constituída pela separação de 17,5% da Contribuição de Intervenção no

Domínio Econômico - CIDE. A CIDE por sua vez advém da incidência de alíquota de

10% sobre a remessa de recursos ao exterior para pagamento de assistência técnica,

royalties, serviços técnicos especializados ou profissionais (FINEP, 2011)

Este fundo setorial já lançou 10 editais que são apresentados no Quadro 5.

Nesses editais, as organizações enviam projetos para serem analisados e se estiverem

adequados serão aprovados, para então, receberem os recursos financeiros deste fundo.

No Quadro 5 como já dito, são apresentados os dados sobre os editais da FINEP,

sintetizando as informações de ano de publicação, objetivo, público-alvo, recursos e

itens financiados. No Quadro 6 são descritos os projetos aprovados, com informações

como o nome do projeto (quando disponível) e também a organização que o enviou e

obteve aprovação. As informações contidas nesses quadros foram retiradas do site da

FINEP e ambos os quadros se encontram no anexo 1 deste trabalho.



4 METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia de uma pesquisa pode ser definida como sendo uma etapa em

que: "Você irá definir onde e como será realizada a pesquisa." (SILVA; MENEZES,

2001, p. 32)

Ao começar a definição de como será realizada a pesquisa, primeiramente foi

feita a escolha do tema do estudo, que no caso foi sobre as políticas de incentivo à

inovação, onde se procurou focar em um problema de pesquisa que tivesse realmente

relevância. Após isso, procurou-se pensar sobre os meios de se conseguir responder à

pergunta proposta pela pesquisa, isso através dos objetivos traçados.

Assim, a pesquisa baseou-se numa revisão de literatura, através de conceitos

associados ao problema. Segundo Silva e Menezes (2001), a revisão de literatura

consiste em uma: "Fundamentação teórica que você irá adotar para tratar o tema e o

problema de pesquisa." (SILVA; MENEZES, 2001, p. 37). Para então, ainda segundo as

autoras, por meio da análise da literatura conseguir traçar um quadro teórico para dar

sustentação ao desenvolvimento da pesquisa. Para cumprir os objetivos propostos pela

pesquisa, desenvolveram-se questionários que foram enviados para as organizações a

serem estudadas, para obterem-se os dados com essas organizações que obtiveram apoio

financeiro oriundos dos Fundos Setoriais oferecidos pela FINEP, mais especificamente

Fundo Setorial de Saúde (CT-Saúde).

4.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Segundo Silva e Menezes (2001), o problema de pesquisa pode ser definido

como sendo: "Uma questão que a pesquisa pretende responder. Todo o processo de

pesquisa irá girar em tomo de sua solução." (SILVA; MENEZES, 2001, p. 80)
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Assim, o presente estudo, baseando-se no referencial teórico, que traz conceitos

como o de inovação, a importância da inovação, políticas públicas de incentivo à

inovação e nesse estudo especificamente trazendo para a discussão instrumentos

utilizados pela FINEP, busca responder à seguinte questão: De que maneiras a FINEP

colabora para o desenvolvimento das inovações?

4.1.1 Tipo de Pesquisa

Segundo Silva e Menezes (2001) há várias formas de se classificar as pesquisas.

Sendo que as classificações podem ser do ponto de vista da sua natureza; do ponto de

vista da forma da abordagem do problema; do ponto de vista de seus objetivos e do

ponto de vista de seus procedimentos técnicos.

Do ponto de vista de sua natureza, a pesquisa é classificada como sendo uma

pesquisa aplicada, pois, segundo as autoras, esse tipo de pesquisa busca gerar

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos, e a

presente pesquisa busca gerar conhecimentos específicos, sobre a área de inovação na

área de saúde.

Do ponto de vista da forma da abordagem do problema, a pesquisa é classificada

como sendo uma pesquisa qualitativa, pois segundo as autoras, esse tipo de pesquisa

se baseia na interpretação dos fenômenos e atribuição de significados para eles, sendo

que os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente e também é uma

pesquisa que não requer o uso de métodos estatísticos. A presente pesquisa se baseará

na análise dos resultados sem criar métodos estatísticos, mas se baseando na análise dos

resultados dos dados obtidos através de uma interpretação própria.

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa é classificada como sendo uma

pesquisa descritiva, pois, segundo as autoras, esse tipo de pesquisa envolve a descrição

de uma população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Além

disso, esse tipo de pesquisa utiliza de coleta de dados.

A presente pesquisa se preocupará em descrever e fazer relações, entre

organizações que tiveram apoios oriundos dos fundos setoriais e assim se estabelecerá

relações entre os investimentos e os resultados, em forma de desenvolvimento em

inovações. Será baseada nas respostas obtidas em questionários enviados, com isso

serão coletados os dados.
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Do ponto de vista de seus procedimentos técnicos a pesquisa é classificada como

sendo uma pesquisa em forma de estudo de caso, pois, segundo as autoras, é um tipo de

pesquisa que envolve o estudo profundo de um ou poucos objetos para que se permita

um amplo e detalhado conhecimento sobre os objetos analisados. A presente pesquisa

buscará conhecer amplamente o desenvolvimento das inovações, através das respostas

obtidas aos questionários enviados às organizações que obtiveram apoio do Fundo

Setorial de Saúde. Com isso, trate-se de um estudo de caso múltiplo, por envolver mais
. ,...,que uma organlzaçao.

4.1.2 Universos de Pesquisa

Segundo Silva e Menezes "População (ou universo da pesquisa) é a totalidade de

indivíduos que possuem as mesmas características definidas para um determinado

estudo." (SILVA; MENEZES, 2001, p. 32).

Assim sendo, o universo de pesquisa deste estudo é composto por organizações

participantes dos fundos setoriais de saúde.

Em todos os editais que foram lançados pela FINEP no Fundo Setorial de Saúde,

foram aprovados 52 projetos de instituições públicas ou privadas, sendo este o universo

de pesquisa deste estudo.

4.1.3 Amostra de Pesquisa

Segundo Silva e Menezes "Amostra é parte da população ou do universo,

selecionada de acordo com uma regra ou plano. Esta pode ser probabilística e não-

probabilística." (SILVA; MENEZES, 2001, p. 32).

Assim sendo, esta pesquisa apropriou-se da utilização de amostras não

probabilísticas, dentro da classificação de amostras intencionais, que são definidas pelas

autoras como sendo: "amostras intencionais: escolhidos casos para a amostra que

representelTI o "bom julgamento" da população/universo." (SILVA; MENEZES, 2001,

p. 32). Na presente pesquisa, a amostra foi extraída de forma intencional em 22

organizações que receberam apoios financeiros oriundos do fundo setorial de saúde,

sendo que 3 responderam ao questionário enviado. Estas 22 foram selecionadas pela

conveniência e disponibilidade de responder o questionário. Este questionário segue

anexo (Anexo 2) e foi enviado por e-mail para os representantes das 22 organizações
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que gerenciaram os projetos apoiados pela FINEP. O período de realização da pesquisa

foi de 07 de outubro a 11 de novembro de 2011.

Os contatos foram realizados através de telefonemas e emails enviados.

Ocorreram grandes dificuldades em encontrar os contatos dos responsáveis pelos

projetos, sendo possível somente através do nome dos projetos que foi disponibilizado

no site da FINEP e a partir disso iniciou-se uma busca pelo responsável de cada um dos

projetos na internet. Sendo assim, os projetos que não continham o nome divulgado

foram mais dificeis de conseguir o contato.

Houve a tentativa de se conseguir os nomes e contatos dos responsáveis pelos

projetos através do contato com a FINEP, porém, não houve nenhuma resposta.

,
4.2 ANALISE DESCRITIVA DOS RESULTADOS

Essa pesquisa foi baseada nas respostas que foram obtidas através do contato por

telefone e email, de organizações que receberam apoio financeiro do Fundo Setorial de

Saúde, e que responderam ao questionário enviado.

Três responsáveis por projetos que tiveram apoio financeiro do Fundo Setorial

de Saúde, apoiados pela FINEP, responderam ao questionário. São oriundos das

instituições: UFVJM, UFSCAR e UEM, respectivamente.

Para iniciar a análise descritiva dos resultados, será realizada a descrição de cada

um dos projetos dessas instituições com as principais informações sobre eles, que

estarão contidas em quadros (confeccionadas através de informações do site do MCT e

FINEP). E logo após será feita a descrição das principais respostas obtidas no

questionário enviado.
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4.2.1 Projeto da Instituição: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri - UFVJM

Quadro 2 - Descrição do projeto da instituição UFVJM

Título do projeto: Metodologias eletroquímicas no estudo da resistência à corrosão de

implantes ortopédicos metálicos na presença de fluidos fisiológicos sintéticos

Edital em que o projeto foi aprovado 2005/01

Objetivo do edital

Capacitar instituições científicas e

tecnológicas sediadas no território

nacional para integrarem a Rede

Multicêntrica de Avaliação de Implantes

Ortopédicos - REMA TO

Período de execução do projeto 16/05/2006 - 16/01/2009

Nome do coordenador do projeto Valéria Almeida Alves

Objetivos do projeto

Avaliar a resistência à corrosão de

diferentes biomateriais metálicos usados

como itnplantes em ortopedia, em meios

não fisiológicos e fisiológicos sintéticos.

Os estudos serão realizados utilizando
~

diversas metodologias eletroquímicas.

Quanto foi gasto no projeto R$ 279.607,52

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos sites do MCT e FINEP, 2011.

Sobre a descrição deste projeto, é possível perceber que ele atende ao objetivo

demandado pelo edital, ao comparar o objetivo do edital com o objetivo do projeto, pois

ambos buscam capacitar uma instituição científica e tecnológica.

Partindo deste ponto, agora serão descritas as principais respostas do

questionário enviado sobre este projeto.

O projeto: "Metodologias eletroquímicas no estudo da resistência à corrosão de

implantes ortopédicos metálicos na presença de fluidos fisiológicos sintéticos" foi

apoiado pelo fundo setorial de saúde, pela agência FINEP. Este apoio financeiro durou

cerca de 3 anos ou mais.
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Na opinião da coordenadora, o papel da FINEP para o desenvolvimento do

projeto foi principalmente financeiro, onde a coordenadora descreve que ocorreu o

financiamento de vários equipamentos.

Sobre os principais resultados alcançados, a coordenadora descreve que ocorreu:

"O desenvolvimento de várias metodologias para a avaliação de implantes
ortopédicos; Contato com indústria para doação de materiais que são usados
como matéria-prima para fabricação de implantes ortopédicos; Formação de
recursos humanos na UFVJM; Montagem de dois importantes laboratórios na
UFVJM (de eletroquímica e de difração de raios X)."

Como se pode perceber houve uma melhora na infra-estrutura da instituição.

Segundo ela, os objetivos do edital atenderam totalmente às expectativas da
. '"organlzaçao.

Sobre as avaliações que a FINEP realiza dos recursos que são disponibilizados

por ela, a coordenadora descreveu que ocorreu um monitoramento periódico da

execução do projeto por representantes da FINEP.

Sobre a possibilidade de um aumento na receita da organização após a conclusão

do projeto de inovação, a coordenadora deste projeto disse que pensa que houve, pois

segundo ela os laboratórios montados permitiram que novos projetos, financiados por

outros órgãos de fomento, fossem aprovados.

Segundo a coordenadora, não foram geradas patentes.

E outros órgãos financiadores que participaram deste projeto foram o CNPq e a

FAPEMIG, concederam bolsas de iniciação científica para alunos do curso de

graduação em Farmácia da UFVJM desenvolverem atividades no projeto.
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4.2.2 Projeto da Instituição: Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR

Quadro 3 - Descrição do projeto da instituição UFSCAR

Título do projeto: Fortalecimento da infra-estrutura do laboratório de avaliação de

materiais e produtos para implantes ortopédicos do CCDM/UFSCAR

Edital em que o projeto foi aprovado 2005/01

Objetivo do edital

Capacitar instituições científicas e

tecnológicas sediadas no território

nacional para integrarem a Rede

Multicêntrica de Avaliação de Implantes

Ortopédicos - REMATO

Período de execução do projeto 31/01/2006 - 31/01/2009

Nome do coordenador do projeto Claudemiro Bolfarini

Objetivos do projeto

1- Fortalecer a infra-estrutura disponível

dos Laboratórios do Centro de

Caracterização e Desenvolvimento de

Materiais da UFSCar para a realização de

ensaios e análises de avaliação de

materiais e produtos para implantes

ortopédicos;

2- Estruturar o laboratório e capacitar

recursos humanos para participação na

REMATO, seguindo critérios da Nonna

NBR ISO/IEC 17025;

3- Atender uma demanda real de serviços

por parte das empresas do setor de

implantes ortopédicos; (ver lista dos

ensaios ofertados na Metodologia)

4- Ampliar o escopo do atual

credenciamento junto ao INMETRO e

REBLAS/ ANVISA;
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Continuação do Quadro 3 - Descrição do projeto da instituição UFSCAR

5- Manter infra-estrutura adequada para

manutenção dos ensaios da REMATO e

contribuir ampliação dopara

conhecimento sobre a qualidade de

implantes ortopédicos utilizados no país.

6- Ampliar o desenvolvimento de

atividades de cooperação técnico-

científicas com o Instituto Nacional de

Tecnologia (INT) e Instituto Tecnologico

(ITUC PUC-Rio) do Rio de Janeiro e

outras instituições congêneres.

Quanto foi gasto no projeto R$ 1.336.750,00

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos sites do MCT e FINEP, 2011.

Sobre a descrição deste projeto, é possível perceber que ele atende ao objetivo

demandado pelo edital, como o projeto anterior, pois ao comparar o objetivo do edital

com o objetivo do projeto, percebe-se que ambos buscam capacitar uma instituição

científica e tecnológica.

Com isso, agora serão descritas as respostas para as principais perguntas do

questionário enviado.

O projeto: "Fortalecimento da infra-estrutura do laboratório de avaliação de

materiais e produtos para implantes ortopédicos do CCDM/UFSCAR" foi apoiado pelo

Fundo Setorial de Saúde, pela agência FINEP. Este apoio financeiro durou cerca de 4
.

anos ou maIS.

Na opinião do coordenador, o papel da FINEP para o desenvolviInento do

projeto foi principalmente financeiro, concordando com a coordenadora do projeto

anterior, onde segundo ele, houve uma disponibilização de recursos razoáveis que

pennitiu a lnontagem de uma infra-estrutura que fosse capaz de levar o projeto adiante.

Sendo que, segundo ele isso não acontece, por exemplo, no CNPq, que disponibiliza

recursos menores.
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Sobre os principais resultados alcançados, o coordenador descreve que houve o

desenvolvimento de produtos ou a disponibilização de serviços que permitem a

inovação nas empresas. Um exemplo dado por ele foi o desenvolvimento de projetos de

implantes ortopédicos.

Segundo ele, os objetivos do edital foram atendidos em partes pela organização,

pois ele descreve que:

"Para quem pretende inovar a burocracia da FINEP é infernal e muito rígida.
Em projetos de desenvolvimento é muito dificil prever tudo a priori durante a
elaboração do projeto (se fosse fácil não seria um projeto de inovação). Isso
faz com que o projeto seja realimentado e modificado com seus próprios
resultados. No entanto, a FINEP é muito rígida burocraticamente e não
entende isso. Além do que conta com funcionários públicos com todas suas
mazelas."

Sobre as avaliações que a FINEP realiza dos recursos que são disponibilizados

por ela, o coordenador descreveu que a FINEP contrata assessores para visitas in loco e

exige relatórios periódicos.

Sobre a possibilidade de um aumento na receita da organização após a conclusão

do projeto de inovação, o coordenador deste projeto disse que houve, pois após a

instalação do laboratório de implantes ortopédicos, segundo ele, foi possível um

aumento significativo na receita do centro e na interação com as empresas.

Segundo o coordenador, não foram geradas patentes. E ainda explica o por quê:

"Não, não temos interesse em patentes, pois custam muito caro e demandam
muito tempo para serem obtidas no INPI. Quando são obtidas, devido a
demora, os processos já sào obsoletos. Nào há sentido nisso no Brasil
enquanto perdurar o INPI e seus funcionários públicos."

E outros órgãos financiadores que participaram deste projeto foram, segundo ele,

o CNPq, FAPESP, e também empresas onde relatou que a Ílnensa maioria colaborava

com (mais ou menos) R$500.000,00 ao mês ao longo dos últimos dez anos.



41

4.2.3 Projeto da Instituição: Universidade Estadual de Maringá - UEM

Quadro 4 - Descrição do projeto da instituição UEM

Título do projeto: Avaliação da Cirurgia Bariátrica: estudo retrospectivo e prospectivo

Edital em que o projeto foi aprovado 2007/02

Objetivo do edital

Apoio financeiro a projetos visando o

desenvolvimento de: Pesquisas Clínicas e

Avaliação de Tecnologias em Saúde

Período de execução do projeto 09/12/2008 - 09/12/2012

Nome do coordenador do projeto Nelson Nardo Junior

Objetivos do projeto

Avaliar os beneficios e os riscos a médio e

longo prazo em pacientes submetidos à

cirurgia bariátrica no centro de referência

de cirurgia da obesidade do hospital

universitário da Universidade Estadual de

Maringá.

Quanto foi gasto no projeto R$ 616.220,00

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos sites do MCT e FINEP, 2011.

Sobre a descrição deste projeto, é possível perceber que ele atende ao objetivo

demandado pelo edital, como o projeto anterior, pois ao comparar o objetivo do edital

com o objetivo do projeto, percebe-se que ambos buscam desenvolver uma pesquisa

clínica e avaliar tecnologias em saúde.

Com isso, agora serão descritas as respostas para as principais perguntas do

questionário enviado.

O projeto: "Avaliação da Cirurgia Bariátrica: estudo retrospectivo e prospectivo"

foi apoiado pelo Fundo Setorial de Saúde, pela agência FINEP. Este apoio financeiro

durou cerca de 3 anos.

O coordenador acredita que o papel da FINEP para o desenvolvimento do

projeto foi principalmente financeiro, igualmente aos coordenadores dos projetos

anteriores, onde segundo ele, dá condições de desenvolver projetos que podem

transfonnar a realidade, em diferentes cenários
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Sobre os principais resultados alcançados, primeiramente o coordenador

descreve sobre o objetivo do projeto, descrever com mais detalhes o que tem sido a

rotina de procedimentos prévios e posteriores a cirurgia bariátrica (CB), e para então,

depois ao final da pesquisa, terá uma série de achados que poderão contribuir para um

aprimoramento de um processo de intervenção (tratamento cirúrgico da obesidade).

Segundo ele, os objetivos do edital foram atendidos, e permitiu inclusive uma

expansão dos contatos, tanto nacionalmente quanto com entidades de outros países que

pesquisam a mesma temática.

Sobre as avaliações que a FINEP realiza dos recursos que são disponibilizados

por ela, o coordenador descreveu que, na medida que cada item é incluso no projeto

realizam uma avaliação que é feita por especialistas da área antes de sua aprovação.

Quando é solicitada qualquer alteração de aplicação dos recursos provenientes de

aplicação financeira dos recursos, novamente é feita essa análise.

Sobre a possibilidade de um aumento na receita da organização após a conclusão

do projeto de inovação, o coordenador deste projeto descreve que a a Universidade

Estadual de Maringá, sendo uma instituição pública, sem fins lucrativos, não visa

aumento de receita, porém, certamente os recursos aportados na instituição para o

desenvolvimento de projetos como este que sendo realizado contribui para a formação

de profissionais mais qualificados, para a ampliação do entendimento da problemática

avaliada e, desse modo segundo ele, é possível admitir que há saldo positivo para a

União, que em última análise é quem está financiando atividades como esta.

Segundo o coordenador, ainda não foram geradas patentes, pois a pesquisa ainda

não terminou. Ele acredita que após a finalização será possível acontecer melhorias

neste processo cirúrgico, podendo acontecer a geração de alguma patente.

Outros órgãos financiadores que participaram deste projeto foram, segundo o

coordenador, a Fundação Araucária e Ministério da Saúde.

,...,
4.3 DISCUSSAO DOS RESULTADOS

Na discussão dos resultados, houve a preocupação de se discutir cada projeto

separadamente, e assim, fazer uma conexão com as principais respostas dos

questionários COlTI a teoria que fundamenta este trabalho, o que é um dos objetivos do

mesmo. Para então, conseguir concluir e responder o problema de pesquisa.
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4.3.1 Projeto da Instituição: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri - UFVJM

o projeto: "Metodologias eletroquímicas no estudo da resistência à corrosão de

implantes ortopédicos metálicos na presença de fluidos fisiológicos sintéticos", tinha

como objetivo estudar novos procedimentos, o que levou à capacitação de uma

instituição científica e tecnológica. Sendo este o principal objetivo da FINEP, que é,

segundo Andrade (2007): promover o desenvolvimento da inovação, pesquisa científica

e tecnológica em empresas, universidades, institutos, centros de pesquisa, e outras

instituições públicas e privadas. Sobre os fundos setoriais, Avelar (2007) chama a

atenção de que não focam principalmente incentivos para empresas, mas também estão

focando na interação entre universidades, centros de pesquisas e empresas. Sendo este

projeto de incentivo a uma universidade.

O papel da FINEP para o desenvolvimento do projeto, segundo à coordenadora,

foi principalmente financeiro, onde descreve que ocorreu o financiamento de vários

equipamentos. O projeto: "Metodologias eletroquímicas no estudo da resistência à

corrosão de irnp\antes ortopédicos TIletá\icos na pyesença de t1:u\d()~fi~\()lóg\c()s

sintéticos" estudou novos procedimentos que necessitaram de novos investimentos,

como já descrito por exemplo, na compra de equipamentos. Isso faz parte do processo

inovativo, pois esse processo necessita de investimentos que muitas vezes podem ser

altos e imprevisíveis, ou seja, envolvem a incerteza, segundo Longanezi (2008). Com

isso, o projeto acabou por lnelhorar a infra-estrutura da instituição. Assim, sobre os

principais resultados alcançados, a coordenadora descreve que houve uma melhora

significativa na infra-estrutura. Segundo ela, os objetivos do edital onde foram

recebidos recursos da· FINEP atenderam totalmente às expectativas da organização. O

que colabora ao que foi dito até então, sobre os objetivos da FINEP e dos Fundos

Setoriais que ela disponibiliza.

Sobre as avaliações que a FINEP realiza dos recursos que são disponibilizados

por ela, a coordenadora descreveu que ocorreu um monitoramento periódico da

execução do projeto por representantes da FINEP. O que realmente deve ser feito, pois

segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005) é necessário que haja um acompanhamento,

para uma política de inovação ter êxito. Este acompanhamento começa a partir da
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implementação até na análise de seus resultados, pois assim o potencial para que tenham

êxito é maior. E com isso, auxilia também na criação de novas políticas públicas.

Com isso, é possível dizer para este projeto a FINEP cumpriu o seu papel de

fomentar ações de incentivo à inovação, financeiramente e na forma de avaliações

periódicas.

4.3.2 Projeto da Instituição: Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR

Como o projeto anterior, é possível perceber que ele atende ao objetivo

demandado pelo edital, que busca capacitar uma instituição científica e tecnológica. O

que é o principal objetivo da FINEP e Fundos Setoriais, como já descrito anteriormente.

O projeto: "Fortalecimento da infra-estrutura do laboratório de avaliação de

materiais e produtos para implantes ortopédicos do CCDM/UFSCAR" na opinião do

coordenador, o papel da FINEP para seu desenvolvimento do projeto foi principalmente

financeiro.

Sobre os principais resultados alcançados, o coordenador descreve que houve o

desenvolvimento de produtos ou a disponibilização de serviços que permitem a

inovação nas empresas. Um exemplo dado por ele foi o desenvolvimento de projetos de

implantes ortopédicos. O que atende ao principal objetivo da FINEP.

O que chama a atenção, é que o coordenador do projeto descreve que a FINEP

trabalha baseando-se em vários processos burocráticos que acabam por impedir que o

processo de inovação ocorra com maior facilidade.

Sendo este um entrave para o desenvolvimento inovativo, pois como já foi

descrito, este processo envolve muitas incertezas, e completando este pensamento,

segundo Hasegawa (2005), o processo de inovação não é um processo linear, constante.
,
E um processo socialmente construído, dependendo da interação de vários atores. E

segundo o CDT (2007) o processo inovativo necessita de um ambiente que seja

favorável, assim, as políticas de incentivo deveriam ser mais flexíveis em suas

avaliações para permitir esse ambiente.

Outro ponto que chamou a atenção, e colabora ao que foi dito anteriormente, foi

o de que, segundo o coordenador, não foram geradas patentes, e ao explicar o porquê,

salienta outra questão burocrática, apesar de não ser UlTI ponto negativo para a FINEP, e
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sim de outro órgão, o INPI, e é interessante percebê-lo, pois se trata de outro entrave,

pois apresenta também processos burocráticos excessivos.

Com isso, existe uma dificuldade em criar um ambiente que seja favorável ao

processo inovativo, o excesso de burocracia existente apresenta-se como um grande

entrave, pois esse processo necessita de um ambiente mais flexível, como dito

anterionnente.

A conclusão que se tira deste projeto, é que a FINEP atende em parte ao seu

objetivo final, pois o excesso burocrático acaba por atrapalhar os processos inovativos.

4.3.3 Projeto da Instituição: Universidade Estadual de Maringá - UEM

Sobre o objetivo desse projeto, é possível dizer que ele atende ao objetivo

demandado pelo edital, como os projetos anteriores, pois ao comparar o objetivo do

edital com o objetivo do projeto, percebe-se que ambos buscam desenvolver uma

pesquisa clínica e avaliar tecnologias em saúde. E que, como nos projetos anteriores,

atendem aos objetivos da FINEP e de seus Fundos Setoriais.

O coordenador acredita que o papel da FINEP para o desenvolvimento do

projeto foi principalmente financeiro, igualmente aos coordenadores dos projetos

anteriores.

Sobre os principais resultados alcançados, primeiramente o coordenador

descreve sobre o objetivo do projeto, que é o de descrever com mais detalhes como tem

sido a rotina de procedimentos prévios e posteriores a cirurgia bariátrica (CB), e para

então, ao final da pesquisa, ter uma série de achados que poderão contribuir para um

aprimoramento de um processo de intervenção (tratamento cirúrgico da obesidade).'

Trantando-se assim de uma inovação de processo, segundo o Manual de Oslo (OCDE,

2005).

Segundo ele, os objetivos do edital onde foram recebidos recursos da FINEP

foram atendidos e sobre as avaliações que a FINEP realiza dos recursos que são

disponibilizados por ela, o coordenador descreveu que, na medida que cada itel11 é

incluso no projeto realizam uma avaliação que é feita por especialistas da área antes de

sua aprovação. Assim como nos outros projetos, a FINEP cumpre o seu papel de

financiadora e também acompanhadora do processo.
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Segundo o coordenador, ainda não foram geradas patentes, pois a pesquisa ainda

não tenninou. Ele acredita que após a finalização será possível acontecer melhorias

neste processo cirúrgico, podendo acontecer a geração de alguma patente. Sendo este o

principal objetivo da FINEP, permitir o desenvolvimento de inovações.



"'"5 CONSIDERAÇOES FINAIS

o presente trabalho tratou (entre outros temas) da inovação e do

desenvolvimento de políticas de inovação, que no Brasil necessitam do incentivo que

essas políticas permitem, pois em um processo inovativo os investimentos são altos, e

podem não ter êxito. Complementar a isso, segundo Longanezi (2008), o processo de

inovação envolve a incerteza.

Sobre o Fundo Setorial de Saúde, que recebeu o foco das atenções neste

trabalho, pode-se dizer que já foram lançados 10 editais, onde foram aprovados 52

projetos oriundos de 22 instituições, em sua maior parte, de ensino público superior.

Os recursos totais disponibilizados deste Fundo Setorial totalizam R$

149.411.343,91. Representando 1,67% do valor total disponibilizado a todos os outros

fundos, segundo o site do Ministério da Ciência e Tecnologia (2011).

Tendo esses pontos em vista, o presente trabalho visou realizar um estudo de

caso múltiplo através de organizações que receberam apoios financeiros do Fundo

Setorial de Saúde, para ser realizada a descrição e a discussão dos principais resultados

da pesquisa, e então, ser possível responder ao seguinte problema de pesquisa do

trabalho: De que maneiras a FINEP colabora para o desenvolvimento das inovações?

A partir das pesquisas realizadas, percebe-se que a FINEP tem cumprido o seu

papel de incentivar à inovação, podendo-se dizer que a política pública de inovação,

realizada através dos Fundos Setoriais de Saúde oferecidos pela FINEP tem êxito,

segundo os casos apresentados. Percebe-se também que a FINEP financia e monitora o

andamento dos projetos de inovação e de capacitação de ambientes onde a inovação

ocorre, porém, com algumas limitações, sendo a burocracia a principal. Pois ao

monitorar os projetos, a FINEP acaba por realizar muitos procedimentos burocráticos
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segundo o coordenador do projeto da instituição UFSCAR, o que não convém a quem

realiza processos inovativos como anterionnente discutido.

""'" ,...,
5.1 CONTRIBUIÇOES E LIMITAÇOES

A pesquisa foi realizada através de um estudo de caso múltiplo analisando

organizações que receberam apoios financeiros do Fundo Setorial de Saúde, pois ao se

descrever os resultados da pesquisa, colaborará para a investigação de como a inovação

é desenvolvida baseada no apoio dado pelas políticas públicas de incentivo à inovação

sendo esta a principal contribuição que esse trabalho apresenta.

Como principal limitação para esta pesquisa, foi a de que a FINEP não

disponibilizou os contatos pelos responsáveis dos projetos, como anterionnente

discutido, o que dificultou bastante obter as informações sobre os responsáveis pelos

projetos analisados e consequentemente prejudicando os resultados da pesquisa, que

poderiam ter sido baseados em uma amostra maior.

""'"

5.2 PROPOSIÇOES PARA NOVOS ESTUDOS

Seria interessante realizar estudos posteriores que analisassem uma amostra que

fosse maior, para resultados mais conclusivos.

Além disso, seria interessante também ter uma visão dos responsáveis dos

Fundos Setoriais de Saúde sobre como são realizados os projetos e assim poder ter uma

base de análise, comparando o que tem-se como objetivo, com o que de fato é realizado

nos projetos que recebem os recursos.
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ANEXOS

Anexo 1 - Quadros sobre os editais e projetos aprovados pela FINEP dos Fundos
Setoriais de Saúde.
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Anexo 2 - Questionário para levantamento de dados.



i ersidade Federal Fluminense

,.o Universitário de Volta Redonda

e Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda

Departamento de Administração

Pr z do Gestor dos Projetos que receberam apoio da FINEP.

Este instrumento de coleta de dados refere-se à avaliação do desempenho dos

projetos desenvolvidos pela sua organização. Este estudo faz parte do trabalho de conclusão

de curso, desenvolvido pela aluna Thaís Ribeiro dos Santos como requisito para conclusão

do curso de Administração. O objetivo deste questionário é levantar de que maneiras a

FINEP colabora para o desenvolvimento das inovações.

Contamos com o preenchimento de vossa senhoria o mais breve possível.

Agradecemos desde já o apoio e o interesse em participar desta pesquisa.

Equipe do Trabalho de Conclusão de Curso

Thaís Ribeiro dos Santos

Ricardo Thielmann - Orientador

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

Nome da Organização:

Endereço Completo:

Telefone:

Email:



· ersidade Federal Fluminense

Pólo Universitário de Volta Redonda

sc .a de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda

Departamento de Administração

P TE II -QUESTIONÁRIO SOBRE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

1. Quanto projetos de inovação a sua organização desenvolveu nos últimos dez anos? (entende-se
por projeto qualquer atividade que gere um produto único, temporário e que tenha um objetivo
claro. Exemplo : implantação de um novo processo industrial, desenvolvimento de um novo produto,
lançamento de um novo produto, melhoria de um processo organizacional)

0102
03
O 4 ou mais

2. Quais foram estes projetos?
Projeto 1
Nomedopr~eto: _
Data de início: / /---
Data de término: / /---
Projeto 2
Nomedopr~eto: _
Data de início: / /---
Data de término: / /

Projeto 3
Nomedopr~eto: _
Data de início: / /---
Data de término: / /

Projeto 4
Nomedopr~eto: _
Data de início: / /

---

Data de término: / /

Projeto 5
Nomedopr~eto: _
Data de início: / /---
Data de término: / /

3. Quais projetos foram apoiados pela FINEP?
O Projeto 1
O Projeto 2
O Projeto 3
O Projeto 4
O Projeto 5

4. Por quanto tempo a FINEP apoiou estes projetos de inovação?
O Aproximadamente 1 ano para cada projeto
O Aproxillladamente 2 ano para cada projeto
O Aproxillladamente 3 anos ou mais para cada projeto
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Pólo Universitário de Volta Redonda

Escola de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda

Departamento de Administração

5. Qual o papel da FINEP para o desenvolvimento desses projetos?

6. No geral, quais foram os resultados alcançados?

7. Em sua opinião, os objetivos do edital onde foram recebidos recursos da FINEP atenderam as
expectativas da organização?

8. Foi realizado algum tipo de avaliação por parte da FINEP dos recursos disponibilizados para a
organização. Se sim, como foi esta avaliação? Se não porque ainda não foi feita?
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9. Houve um aumento na receita da organização após a conclusão do projeto de inovação?

10. Houve patentes geradas? Qual foi o número?

11. A organização recebeu recursos de outro órgão financiador?
D Sim
DNão
Se sim, qual foi o orgão?----------------------------------------------------------
Para quais projetos?
D Projeto 1
D Projeto 2
D Projeto 3
D Projeto 4
D Projeto 5


