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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo sobre os principais
mecanismos de transferência de tecnologia que criam e consolidam negócios inovadores e
competitivos, por meio da identificação e estudo de caso dos mesmos, sendo eles a
Incubadora de Empresas, Aceleradora de Empresas, Tecnópolis, Parques Científicos,
Tecnológicos e de Inovação e Centro de Apoio à Inovação. Assim, identificar ações que
contribuam para o desenvolvimento de uma política de inovação para o município de Volta
Redonda, sob a luz da teoria da Hélice Tríplice. A metodologia foi construída a partir do
método de avaliação de 11 fatores de sucesso e entrevistas realizadas junto aos atores
considerados chave em cada pá da hélice, onde também foi possível perceber como cada um
se posiciona frente a esse processo. Como conclusão, chega-se a uma sugestão de iniciativas
que contribuam para a condução de Volta Redonda à era do conhecimento, inovação e
desenvolvimento socioeconômico.

Palavras-chave: inovação - desenvolvimento - interação U-E-G - incubadoras - parques
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ABSTRACT

The present work aims to develop a study about the main mechanisms of technology
transfer that create and consolidate innovative and competitive business by identifying and
making a case study of the same. The mechanisms are: a Business Incubator, a Business
Accelerator, a Technopolis, a Science Technology and Innovation Parks, and Innovation
Support Center. So, to identify actions those contribute to the development of an innovation
policy for the city of Volta Redonda, under the light of the Triple Helix theory. The
methodology was developed from the 11' s success factors method evaluation and interviews
with key actors considered for each propeller blade, where it was also possible to see how
each one stands front of this process. As conclusion, comes to a suggestion of initiatives that
contribute to conduct Volta Redonda to the knowledge, innovation and socioeconomic
development era.

Keywords: innovation - development - interacting UEG - incubators - parks
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Capítulo 1 - Introdução

A emergência de uma no a economia, juntamente com o processo de globalização,

tem colocado o conhecimento como centro organizador dos novos processos. O

desenvolvimento de novas tecnologias não tem representado só um ganho de competitividade,

mas passa a ser considerado como um fator crucial para a sobrevivência das economias,

trazendo consigo o desenvolvimento sócio-econômico.

Nesse novo contexto, surgem instrumentos que apóiam esse processo de inovação,

dinamizando a economia, facilitando e criando um ambiente favorável a ações de

empreendedorismo. Envolvendo governo, instituições de pesquisa, setor produtivo e demais

atores, essas iniciativas têm surgido como solução para geração de emprego e renda,

promovendo um processo de desenvolvimento sustentado em diversas regiões.

A necessidade da adoção de formas flexíveis e eficazes de gestão tecnológica é

premente, uma vez que o desenvolvimento econômico e social deve ser medido, por meio de

indicadores de avaliação, que possam demonstrar a evolução do processo de inovação

tecnológica e seu impacto na região. Os modelos devem seguir diretrizes abrangentes, de

forma a não dificultarem o movimento cíclico, espiral, cumulativo e contínuo do processo

inovador, conforme preconizado no modelo da Hélice Tríplice. No paradigma Fordista-

Keynesiano, o contrato entre Universidade e a sociedade era baseado no modelo de inovação

linear, presumindo contribuições de conhecimento acadêmico para a economia (technology

push) ou vice-versa (demand pull). Na sociedade do conhecimento predomina um modelo não

linear de inovação aonde Universidades, Empresas e Governos vêm emitindo e captando

linhas recíprocas e múltiplas, em diferentes estágios de produção do conhecimento, formando

um habitat de inovação que permeia a sociedade. Verifica-se a utilização de modelos

institucionais inovadores, com formação de redes ou de consórcios em que participam duas ou

mais organizações, de natureza similar ou distinta (Etzkowitz & Leydesdorff, 1999 apud

Amaral, 2007).

Através do Sistema Nacional de Inovação, o governo tem fornecido incentivos e

recursos, leis e regras que modelam e suportam, genericamente, processos de inovação nas

empresas. A Lei de Inovação (Lei Federal 10.793, 2004), Lei de Propriedade Industrial (Lei

Federal 9.279, 1996) e Fundos Setoriais de Fomento a Pesquisa, Desenvolvimento e

Inovação, em conjunto com organizações executoras e reguladoras como FINEP, CNPq,

INPI, etc., são alguns dos componentes desse sistema, caben.do aos atores locais utilizarem

desses elementos para promover o desenvolvimento local.
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1.1 Objeto

Segundo Anprotec e rae (2002), tecnologia é: (a) método para transformar inputs

em outputs; (b) aplicação dos resultados de pesquisa científica à produção de bens e serviços;

(c) tipo específico de conhecimento, processo ou técnica exigido para fins práticos; (d)

conhecimentos de que uma sociedade dispõe sobre ciências e artes industriais, incluindo os

fenômenos sociais e físicos, e sua aplicação à produção de bens e serviços. Identificam-se

duas grandes categorias de tecnologia: tecnologia de produto: componentes tangíveis e

facilmente identificáveis e tecnologia de processo: técnicas, métodos e procedimentos.

Por transferência de tecnologia, entende-se o intercâmbio de conhecimento e

habilidades tecnológicas entre instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa e

empresas. Faz-se na forma de contratos de pesquisa e desenvolvimento, serviços de

consultoria, formação profissional, inicial e continuada, venda de patentes, marcas e processos

industriais, publicação na mídia científica, apresentação em congressos, migração de

especialistas, programas de assistência técnica, espionagem industrial e atuação de empresas

multinacionais (Anprotec & Sebrae, 2002).

Já inovação é a introdução no mercado de produtos, processos, métodos ou sistemas

não existentes anteriormente, ou com alguma característica nova e diferente daquela até então

em vigor com fortes repercussões socioeconômicas. Introdução de produtos e processos

tecnologicamente novos ou aprimorados (Anprotec & Sebrae, 2002).

As universidades podem interferir indiretamente no Sistema Nacional de Inovação

através da formação de recursos humanos qualificados, produção e disseminação de

conhecimento. Porém, existem outros mecanismos de atuação mais direta, por meio de

atividades de transferência e comercialização do conhecimento, dentre os quais podem ser

citados os parques científicos, tecnológicos e de inovação - conceito ainda recente,

incubadora e aceleradora de empresas, tecnópolis e centros de apoio à inovação, constituindo

assim os objetos de estudo do presente trabalho.

1.2 Objetivos

Segundo a Anprotec,

"o modelo precursor do processo de incubação de empresas, como conhecemos

hoje, surgiu em 1959 no estado de Nova Iorque (EUA), quando uma das fábricas da

Massey Ferguson fechou, deixando um significativo número de residentes novaiorquinos
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desempregados. Joseph ancuso, comprador das instalações da fábrica, resolveu

sublocar o espaço para pequenas empresas iniciantes, que compartilhavam

equipamentos e serviços" (Anprotec, 2011).

De forma semelhante, apresenta-se a situação da cidade de Volta Redonda; e é nesse

contexto que o objetivo geral é sugerir ações - abrangendo como instrumentos as incubadoras

de empresas e parques tecnológicos (facilitadores do processo de desenvolvimento regional),

que possibilitem o desenvolvimento e implantação de uma política de inovação para o

município de Volta Redonda, de modo a promover um ambiente propício ao surgimento de

novos negócios e fortalecimento de negócios já existentes.

Sendo assim, o objetivo específico é desenvolver um estudo sobre os principais

mecanismos que criam e consolidam negócios inovadores e competitivos - identificando suas

distinções e particularidades; servindo ainda como alavancas· para o empreendedorismo e a

inovação, gerando empregos diretos e indiretos, renda e trazendo desenvolvimento econômico

e social para a região.

Espera-se que este trabalho contribua para a definição de uma política voltada para

inovação no município de Volta Redonda, pois incubadoras e parques possuem a capacidade

de mobilizar a coordenação de recursos locais, aumentar a arrecadação local de impostos (à

medida que as empresas se consolidam no mercado), e ainda, revitalizar indústrias regionais

em declínio e reduzir mortalidade de micro, pequenas e médias empresas, que constituem

cerca de 98% das empresas existentes e empregam 60% da população economicamente ativa

(Sebrae - MG, 2011).

1.3 Justificativa

o município de Volta Redonda apresenta alguns dilemas enfrentados por uma cidade

industrial há mais de quinze anos em crise com o principal símbolo do seu desenvolvimento,

buscando recuperar áreas degradadas por crises econômicas provocadas pelo fechamento,

transferência ou reestruturação de unidades produtivas (Lima, 2010).

Centro da economia regional do Médio Paraíba Fluminense, Volta Redonda encontrou

enormes dificuldades por conta da privatização da Companhia Siderúrgica Nacional - empresa

âncora da cidade, que estima-se representa 50% do seu PIB e a conseqüente redução

ertiginosa no número de empregos, sendo seus efeitos sentidos nas demais esferas da
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economia e município - alguns vitimados pela falência de indústrias metalúrgicas

que repercute em um c e e e es aziamento econômico e redução da demanda.

As lideranças o' icas e representantes da administração pública da cidade

capitanearam o Merco ale projeto que se dispunha a empreender uma postura mais pró-ativa

entre os atores regionais e a trabalhar na captação de recursos que reduzissem a dependência

em relação à CSN ou mesmo que acelerassem a ruptura com ela; porém, o projeto nunca foi

implantado na prática por não haver principalmente uma integração entre os municípios.

Segundo Amaral (2001 apud Lima, 201O), a Mercovale foi uma espécie de embrião na

formulação de uma nova institucionalidade no estado do Rio de Janeiro e serviu como

referência para a política de formação de "Consórcios Regionais de Desenvolvimento",

implementada pela Secretaria de Planejamento do governo estadual, em 1999. Arbix (1996

apud Lima, 2010) cita ainda as Câmaras Setoriais como experiência inovadora produzida na

região, sendo parte de um projeto de ofensiva do capital sobre o trabalho.

Em paralelo ao Mercovale, foram organizadas movimentações em prol dos rumos da

cidade, sob o nome de Vamos Repensar Volta Redonda, para se discutir iniciativas de um

desenvolvimento sustentável que gerasse emprego e renda, que apesar de poucos resultados

significativos, trouxe propostas.

Conforme sustentado por alguns autores, um processo de empreendedorismo e

inovação não deve omitir os nexos culturais, políticos e sociais, pois apresentam significativa

relevância na condução da modelagem de dinâmicas locais. O que Lima (2010) propõe é que

haja um mix de coordenação, cooperação e articulação explorando também a diversidade de

recursos socioculturais e históricos do território, buscando alternativas de integração entre

novos e antigos agentes do desenvolvimento econômico e social.

Lima (2010), seguindo o raciocínio de Locke (1995 apud Lima, 2010), interpreta

Volta Redonda como uma cidade mono industrial de arranjo sociopolítico polarizado pela

forma como o seu desenvolvimento deu-se sob as linhas do sistema fordista, seguido por

efeitos sobre formação e disciplinamento da força de trabalho. Este autor destaca ainda que a

despeito do arranjo sociopolítico polarizado predominante na cidade, a presença e atuação de

ações coletivas em momentos de dificuldade sugere existir uma certa capilaridade de

movimentos políticos e sociais locais, participando e ajudando a desenhar estratégias

integradas e horizontais frente às situações de crise econômica e moral vividas nos últimos

tempos.

Em 2003, voltou-se a falar na formação de uma agência de promoção de

desenvolvimento regional. O MetalSul tentou implantar um projeto de caráter exclusivamente
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privado, orientado a o ão da indústria da região e, sobretudo, à consolidação de um

Arranjo Produtivo Lo a1 o setor metal-mecânico na região. O projeto foi apresentado co~o

produto final de um cu so do SEBRAE denominado Lidera Rio e incluía a formulação de um

Conselho de Desenvol imento Regional estruturado na forte articulação entre o poder público

através do governo estadual e das prefeituras; de entidades de fomento, bancos e

universidades e, por fim, da iniciativa privada de empresas. A chamada Agência de

Desenvolvimento do Médio Paraíba (ADEMP), contudo, só se fortaleceu com a realização,

em fevereiro de 2008, de um Ciclo de Eventos sobre Desenvolvimento, reunindo

representantes da Caixa Econômica Federal (CEF), do Ministério da Integração Nacional, do

Pólo Universitário da Universidade Federal Fluminense (PUVR-UFF) e demais setores, numa

tentativa de formular um espaço de convergência dos atores produtivos regionais (Lima,

2010).

Em abril do mesmo ano, autoridades municipais, estaduais e federais lançaram a Carta

do Sul Fluminense, espécie de declaração oficial conjunta entre governos se comprometendo a

trabalhar pela constituição, em médio prazo, de uma agência regional. Nessa carta se

comprometeram a criar uma Unidade de Apoio ao Desenvolvimento do Sul Fluminense,

dedicada a negociar e conduzir, dentre outras propostas, a mobilização de órgãos técnicos,

instituições de fomento, institutos de pesquisa e instituições de ensino superior que possam

contribuir para a consecução dos propósitos desta iniciativa (idem).

Partindo da premissa para o crescimento de uma dinâmica de interações universidade-

empresa-governo citada por Etzkowitz (2009), vale ressaltar que Volta Redonda possui

considerável base para o desenvolvimento de uma hélice tríplice, pois além de contar com o

envolvimento e interesse de autoridades locais e regionais e demais atores em busca da

promoção do desenvolvimento regional, apresenta um histórico sociopolítico que demonstra

forte participação e mobilização dos indivíduos com grande capacidade de organização.

Com base na teoria da hélice tríplice, voltados para a criação e consolidação de

negócios inovadores e competitivos por meio de iniciativas que funcionam como uma

alavanca para o empreendedorismo e inovação, os mecanismos de transferência de tecnologia

têm sido uma ferramenta de desenvolvimento, geração de emprego e renda. Os resultados

apresentados pela Anprotec (2007) apontam para o sucesso alcançado:

- 88% das incubadoras priorizam o desenvolvimento econômico regional;

- 45 Publicações lançadas na área de incubadoras, parques e empreendedorismo

inovador;
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- 100% dos m .,. brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes possui uma

incubadora e/ou parque te nológico;

- Empresas de incubadoras e parques geram cerca de 33 mil postos de trabalhos

diretos;

- Faturamento estimado das empresas graduadas em incubadoras: R$ 1,6 bilhão;

- Estimativa de impostos gerados anualmente: R$ 400 milhões;

Esses mecanismos de promoção do empreendedorismo e inovação têm mudado o

perfil e cultura regional, apresentando um efeito multiplicador através da sinergia e esforço

coletivo que se traduzem em resultados diretos, considerados excepcionais em relação ao

investimento demandado, possibilitando novos caminhos para o desenvolvimento.

1.4 Estrutura

Estrutura-se o desenvolvimento do trabalho em mais quatro capítulos. No capítulo dois

apresenta-se uma revisão teórica que aborda o conceito de universidade empreendedora,

interação Universade-Empresa-Govemo e a Teoria da Hélice Tríplice.

O capítulo três apresenta as diferentes ações que apóiam o processo de inovação a

partir da descrição de mecanismos de transferência de tecnologia, assim como a análise dos

mesmos a partir dos 11 fatores propostos por Da Poian (2008), sintetizada em um quadro-

resumo.

O capítulo quatro apresenta o posicionamento, expectativa e interesse dos stakeholders

de Volta Redonda, em relação a um processo de inovação para o município, sendo os mesmos

identificados a partir da realização de entrevistas.

A proposta para implantação de um mecanismo inovativo para o município é

apresentada no capítulo cinco, seguido do capítulo 6 com as considerações finais.

1.5 Metodologia

Este estudo contém uma revisão bibliográfica dos diferentes mecanismos de

transferência de tecnologia, referentes a parques, incubadoras e etc., a fim de se chegar a uma

sugestão de ações para uma proposta inovativa ao município de Vota Redonda que envolva os

atores da Hélice Tríplice. Da Poian (2008) desenvolveu uma metodologia de avaliação da

implantação de parques tecnológicos - extensiva também a outras configurações desses
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mecanismos, onde foram identificados 11 fatores comuns e determinantes de sucesso. Essa

metodologia foi, portanto, aplicada aos demais mecanismos aqui apresentados. Também

foram realizadas entrevistas (pesquisa de campo qualitativa) junto aos diferentes atores locais

que constituem a Hélice Tríplice - Universidade, Empresa e Governo, com intuito de verificar

as percepções dos mesmos em relação a um processo de desenvolvimento tecnológico para o

município de Volta Redonda e região.

O estudo de caso se deu por meio da obtenção de dados secundários, pesquisas

bibliográficas e na internet sobre as incubadoras, PCTIs, tecnópolis, aceleradora e centro de

apoio à inovação. As entrevistas foram realizadas pessoalmente, por meio de roteiro semi-

estruturado, de acordo com o ator participante; ressaltando que a mesma preocupou-se não

apenas em identificar um mecanismo de inovação adequado, mas também promover uma

compreensão das visões, expectativas e posicionamento em relação a diversos aspectos

inerentes a um processo de inovação, o que pode servir como fonte de informação para o

desenvolvimento de ações nesse sentido.

Sendo assim, de acordo com Gil (2008) este trabalho se configura em pesquisa

exploratória - a partir de pesquisa bibliográfica a respeito dos mecanismos de transferência de

tecnologia, pesquisa esta que permite uma familiarização com o assunto e então a construção

de hipóteses. Assume a fonna de um estudo de caso.

Estudo de caso é o método de procedimento, que acordo com YIN (1989), deve ser

utilizado quando no estudo de eventos contemporâneos, em situações onde os

comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se· fazer

observações diretas e entrevistas sistemáticas. Apesar de ter pontos em comum com o método

histórico, o Estudo de Caso se caracteriza pela "... capacidade de lidar com uma completa

variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações" (YIN, 1989).

Adequado para pesquisa exploratória e útil para a geração de hipóteses, tem como objetivo a
-compreensao.

O método de abordagem é o dialético, sendo a dialética arte de dialogar, restringe-se à

emissão de opiniões, podendo ser consideradas racionais desde que fundamentadas em uma

argumentação consistente (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2003).

O método de procedimento utilizado na avaliação dos mecanismos é o método

comparativo, a partir dos 11 fatores.
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Capítulo 2 - Revisão

2.1 Universidade Empre nde ora

A universidade, como motor propulsor das sociedades fundadas no conhecimento,

passa por um processo de evolução, da universidade de ensino à universidade empreendedora.

O crescimento da economia baseada no conhecimento tem aumentado a dependência dos

governos e empresas em relação ao avanço da pesquisa; e devido à crescente relevância da

mesma para o desenvolvimento, a universidade passa por mudanças internas; vindo a integrar

um novo papel na sociedade, ampliando sua missão e seu foco para o desenvolvimento
" .economlCO.

A lógica original de qual seria a missão acadêmica se ampliou a partir da conservação

do conhecimento (educação) para incluir a criação do conhecimento (pesquisa) e a aplicação

do mesmo (empreendedorismo ). A universidade de pesquisa surgiu como um formato

institucional na metade do século 19, reunindo as atividades de ensino e pesquisa - que se

desenvolveram separadas em faculdades e sociedades científicas (Etzkowitz, 2009).

A transformação da universidade em uma fonte de tecnologia, recursos humanos e

conhecimento criando outras capacidades para transferir tecnologia formalmente - não

deixando de depender das conexões informais, não só oferece novas ideias a empresas

existentes, mas cria novas empresas. O desenvolvimento de uma cultura empreendedora

também incentiva o corpo docente a observar os resultados de suas pesquisas e verificarem o

potencial intelectual e comercial da mesma. O empreendimento acadêmico pode liderar ou ser

liderado por uma economia baseada no conhecimento, assim, a produção de conhecimento

científico se transforma errl um empreendimento econômico, embora seja mais comum que

esse crescimento das tecnologias relacionadas à ciência não estejam relacionados a modelos

econômicos. A ideia de que empresas multinacionais ou as grandes nacionais sejam os atores

econômicos centrais está dando espaço à ideia de que o ator econômico chave será um cluster

de empresas ligadas às universidades ou instituições de conhecimento (Wegermann, 2010).

O papel das universidades é estratégico ao longo do processo de inovação, pois o que

se requer é que as mesmas desempenhem novas funções e gerem instituições diferenciadas -

assumindo uma terceira função, além do ensino e pesquisa, que contribui para o

desenvolvimento econômico e social local por meio de inovações baseadas no conhecimento.

Esse é o núcleo da tese da HT - expandir o conhecimento na universidade e na sociedade,
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sendo que a investigação científica deve representar uma fonte crescente de novas linhas

desse desenvolvimento.

Ainda segundo Wegermann (2010), a variante da universidade empreendedora é a

transação entre a universidade de pesquisa e a própria universidade empreendedora, chamada

transicional. A mesma opera com metas de formulação de problemas e pesquisa, sendo que

são levados em consideração os resultados econômicos e sociais e atitudes específicas são

tomadas para que esses resultados sejam utilizados.

2.2 Interação U-E-G e a Hélice Tríplice

A interação entre universidade, indústria e governo é a chave para a inovação e

crescimento em uma economia baseada no conhecimento, e essa inovação assume novo

significado quando ocorre o entrelaçamento das espirais da hélice tríplice. A pá da primeira

hélice é representada pelas universidades e entidades de pesquisa, as indústrias fazem parte da

segunda e na terceira encontram-se os governos e administrações (Etzkowitz, 2009).

O modelo tem sua origem na universidade empresarial, que surgiu nos Estados

Unidos, e a hélice tríplice (HT) foi gerada a partir de uma análise da relação do governo com

a universidade e a indústria em diferentes sociedades e de seus vários papéis na inovação. O

crescimento de novas empresas a partir da pesquisa acadêmica e a localização de empresas

fundamentadas em ciência nos arredores das universidades são manifestações das relações da

hélice tríplice em sociedades baseadas no conhecimento.

No final do século passado, com o desenvolvimento de novas tecnologias da

informação e comunicação (TIC), os países mais industrializados passaram a investir em sua

base de conhecimento - objetivo da maior parte das políticas econômicas, como forma de

fortalecimento. A inovação passa então a ser o elemento que proporciona vantagens

competitivas às empresas, e as pesquisas científicas e tecnológicas tornam-se base para a

geração de riqueza e desenvolvimento econômico.

O modelo da HT apresenta-se como um facilitador do planejamento de atuações, da

tomada de decisão e da avaliação de ações públicas relacionadas, entre outras questões, à

indústria, ensino superior, investigação científica e tecnológica. A inovação cada vez mais

toma forma nas relações da hélice tríplice e nos novos tipos de atores da inovação que são

inventados através dessas interações, incluindo incubadoras e parques.

Uma hélice tríplice regional surge a partir dos espaços de conhecimento, consenso e

inovação. Um espaço de conhecimento fornece as bases para o crescimento regional na forma
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de uma "quantidade minlma para produzir um resultado específico", uma concentração de

recursos de pesquisa sobre um tema específico, a partir da qual ideias tecnológicas podem ser

geradas. Quando esses recursos atingem um certo nível, eles podem desempenhar um papel de

desenvolvimento regional. Um espaço de consenso indica o processo de fazer com que atores

adequados trabalhem em conjunto: trocando ideias em livre debate, analisando problemas e

formulando planos. Quando esses atores geram uma estratégia e recursos para realizá-la, o

processo de desenvolvimento regional pode avançar. Um espaço de inovação indica uma

invenção ou adaptação organizacional feita para preencher uma lacuna no processo de

desenvolvimento regional, muitas vezes identificada durante a fase de consenso. O esforço de

organização para criar uma nova entidade híbrida é semelhante a um movimento social,

reunindo recursos, pessoas e redes por toda a hélice tríplice (Etzkowitz, 2009) - a criação

desses espaços se constitui em um modelo para a intervenção no desenvolvimento regional.

As esferas institucionais além de desempenharem seus papéis centrais, assumem

papéis duplos, o que segundo Etzkowitz (2009) alguns interpretam como um declínio e outros

como um sinal de criatividade individual e organizacional. Uma confusão de funções pode

acarretar em um sistema desordenado, enfraquecendo uma pá da hélice. Sobretudo, tomar -o

papel do outro não significa uma perda de identidade, mas pode ser um indicador de

renovação e mudança institucional.

Uma HT dinâmica é formada entre a independência e interdependência das esferas.

Isso é explicado pelo fato de que uma esfera deve manter sua independência relativa a fim de

que não se perca seu caráter distinto; por outro lado se as mesmas forem altamente

independentes não serão estabelecidas interações no ambiente externo.

Um novo modelo de inovação não linear - que além de orientações científicas parte

também de sinalizações do mercado, estabelece um mecanismo de transferência de tecnologia

- que passa a ser uma extensão da tarefa de ensino e pesquisa acadêmicos, onde os projetos

surgem a partir de interações dos pesquisadores com fatores externos. Uma sobreposição de

comunicação e organizações entre as hélices cria políticas e redes de colaboração.

A introdução de expertise de uma esfera social em outra se dá pela mobilidade social

lateral - promovida pela universidade, o que pode estimular a hibridização, invenção e

inovação de formatos sociais. Cada hélice é infundida com ideias e perspectivas de outros,

sendo isso promovido pela circulação de indivíduos. Importante que haja nesse processo a

reciprocidade entre os atores e igualdade de contribuição.

A premissa para o crescimento de tal dinâmica é uma sociedade civil ativa, na qual

iniciativas são fomentadas a partir de várias partes da sociedade. A possibilidade de
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indivíduos e grupos se o g I I I e debaterem e tomarem iniciativas livremente é a base para

uma hélice tríplice inel· · ·ciativas hierárquicas de baixo para cima (bottom up), assim

como de cima para baixo Op-dOl n) (Etzkowitz, 2009).

Por meio de uma infra-estrutura em rede, na medida em que as universidades assumem

e desenvolvem seu papel como promotoras do desenvolvimento econômico, a hélice tríplice

proporciona possibilidades de desenvolvimento regional baseado no conhecimento, em

especial em regiões periféricas - sem uma dinâmica tecnológica, através dessa interação

trilateral.

2.3 Os 11 Fatores

Com o intuito de avaliar se a implantação de um Parque havia sido ou estava sendo

bem sucedida, Da Poian (2008) selecionou alguns parques tecnológicos - seu objeto de

estudo, visita e análise, contemplando parques nacionais e internacionais em diferentes

estágios de implantação e setores de atividade, tanto com foco em um setor quanto

multidisciplinar. O desenvolvimento do seu trabalho foi pautado em duas questões: a) Como

podemos avaliar se a implantação de um parque tecnológico foi ou está sendo bem sucedida?

b) Quais fatores devem ser analisados para se fazer essa avaliação crítica? E acrescenta que

independentemente dos critérios utilizados para a avaliação do sucesso alcançado por um

Parque existem alguns fatoIes que sem dúvida contribuem para isso.

Como resultado de seu estudo, Da Poian (2008) chegou ao levantamento de onze

fatores determinantes do sucesso comum a todos - aplicáveis também a outros mecanismos de

transferência de tecnologia, que permitem a avaliação e identificação de fatores que merecem

atenção, sendo eles:

1. tempo de implantação: há um período inicial variável, para que se assimile a ideia pela

sociedade (governos e empresas) e sejam definidos mecanismos de suporte, como financeiro e

de legislações. Antes de 5 ou 8 anos é difícil dizer se a implantação não foi bem sucedida,

mas esse período não pode ser superior a 10 ou 12 anos.

2. Apoio governamental: a participação dos governos federal ou locais na viabilização inicial

dos empreendimentos foi decisiva nos casos de sucesso estudados por Da Poian (2008), assim

como a instalação de universidades públicas no parque. A presença forte de governos locais

(regionais ou municipais) na gestão do Parque revela a consciência de que a consolidação de
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um empreendimento olta o para a inovação e o desenvolvimento tecnológico traz como

conseqüência a dinamização da economia local e seu crescimento, com desdobramentos para

vários outros setores (especialmente de serviços).

3. Participação da sociedade local: a participação dos empresários locais, seja individualmente

ou através de suas entidades de representação, tem extrema importância.

4. Envolvimento das universidades e centros de pesquisa: essa integração se mostrou

fundamental nos casos analisados, cabendo à entidade gestora um importante papel de

motivação nesse sentido. Através desse relacionamento são prestados serviços de consultoria

técnica especializada e uso compartilhado de laboratórios. Importante também para o

surgimento de novas empresas e desenvolvimento das existentes.

5. Apoio das instituições financeiras e de fomento: é fundamental a criação por instituições

públicas de linhas especiais de financiamento às empresas dos PCTIs (Parques Científicos,

Tecnológicos e de Inovação) e para a realização pelas administrações locais de obras de infra-

estrutura. Os órgãos gestores, em alguns casos de sucesso, montaram Fundos próprios para o

apoio às atividades de pesquisa ou para a capitalização das empresas nascentes. No Brasil, os

parques podem contar com apoio da Finep, tanto na fase de projeto quanto na implantação.

"-6. Ancoras institucionais e empresariais: A maioria dos casos de sucesso estudados conseguiu

atrair alguns empreendimentos de grande porte ou de forte apelo em termos de imagem, os

quais se constituíram em fator de atração para muitas empresas. A existência de âncoras

motiva a decisão de outras empresas.

7. Espaço físico: Alguns Projetos optam por uma concentração das instalações num mesmo

espaço fisico enquanto outros se caracterizam por uma maior ou menor dispersão geográfica.

8. Estrutura de gestão: O trabalho da entidade gestora é fundamental para o sucesso do

empreendimento. Nos casos de sucesso analisados, em geral as estruturas são simples, com

poucas pessoas, experientes na atividade empresarial e com boa visão sobre a importância da

promoção da inovação. Ocupam-se não só com a divulgação do empreendimento e com a

atração de novas empresas, com a administração das áreas comuns, mas especialmente com a

prestação de serviços às empresas já instaladas.
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9. Liderança: Da Poian (2008 verificou a importância da figura de um empreendedor: aquela

pessoa que teve a idéia ou o sonho inicial, que batalhou para convencer a sociedade sobre a

importância do empreendimento, que não esmoreceu diante das dificuldades e que, em geral,

mesmo após ser alcançado o sucesso, continua envolvido com a iniciativa. Essa liderança não

se confunde com eventuais lideranças políticas.

10. DivulgaçãolPromoção/ Animação: o sucesso na implantação dos empreendimentos está

muito ligado a uma forte atividade de promoção e divulgação; essa tarefa cabe ao órgão

gestor, mas precisa ter o apoio decidido dos governos e das entidades de classe para que

alcancem repercussão na mídia - deve representar uma atividade permanente. São atividades

fundamentais para se obter apoios políticos e financeiros e também manter um elevado grau

de motivação.

11. Ambiente de trabalho e qualidade de vida: A concentração de atividades de alto conteúdo

de criação tecnológica requer o engajamento de profissionais e cientistas, para quem é

fundamental oferecer um ambiente de trabalho funcional e extremamente agradável, o que se

reflete diretamente na produtividade e capacidade criativa. Os cuidados com os projetos de

arquitetura dos Parques e seus espaços verdes tem sido marcantes em projetos de sucesso.

Deve haver uma participação do governo local na promoção de infraestrutura e serviços de

qualidade no território que o empreendimento se instala.

Wegermann (2010) desenvolveu um trabalho onde consolidou três diferentes métodos

de avaliação - estrategigrama, modelo CERNE e os 11 fatores, aplicando a mesmo a parques

e incubadoras a fim de perceber como cada um se posiciona e elencar o nível de interação

universidade-empresa-govemo, compreendendo ainda o seu nível de maturidade.

O apoio governamental, participação da sociedade local, envolvimento de

universidades e centro de pesquisa, apoio de instituições financeiras e de fomento e existência

de âncoras empresariais e institucionais são fatores, inicialmente, externo às instituições. Mas

como afirma Wegermann (2010), os mesmos podem passar a ser fatores internos à

organização quando as interações chegam a um ponto híbrido onde não se sabe em que

momento é um ou outro ator.

Tempo de implantação, espaço físico, estrutura de gestão, liderança, qualidade de vida

e ambiente de trabalho sã,",fatores internos que permitem identificar como a instituição se
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coloca, seu funcionamen o e como os atores e pessoas envolvidas se sentem em relação à

mesma. Já a divulgaçao/p omoção/animação é a forma como a organização será vista

externamente, e será, essa visão, responsável por estimular e atrair, ou não, empresas e

colaboradores.

Ao final de seu estudo, Wegermann (2010) conclui que a metodologia dos 11 fatores

se aplica tanto a PCTls quanto a incubadoras, por ambos serem mecanismos de inovação e

transferência de tecnologia - o que permite estender a aplicação do método aos demais

mecanismos tratados no presente trabalho, não deixando de considerar a especificidade que

carrega cada configuração.
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Capítulo 3 - Mecanismo ansferência de tecnologia

Neste capítulo, sao apresentados diferentes mecanismos que apóiam a inovação por

meio da transferência de tecnologia - sendo discutido no Anexo 1 casos reais para cada tipo

específico de atuação aqui referenciado (incluindo o caso de sucesso Barcelona@22, hoje,

pólo de tecnologia urbano), juntamente com apresentação do quadro relacionando os 11

fatores propostos por Da Poian (2008).

3.1 Incubadora de Empresas

Segundo a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos

Inovadores (Anprotec), Incubadoras de Empresas são ambientes dotados de infra-estrutura

física e todo um conjunto de serviços de suporte (técnico, gerencial e administrativo) voltados

para o apoio à criação e desenvolvimento de novos empreendimentos nas mais diversas áreas.

Mecanismos extremamente simples e objetivos que disponibilizam espaço apropriado e

condições efetivas para abrigar ideias inovadoras e transformá-las em empreendimentos de

sucesso, promovendo o empreendedorismo e a inovação numa cidade (Anprotec, 2011).

Prática comum em países europeus, Japão e Estados Unidos, o conceito de incubadora,

importado para o Brasil, vem sendo reinventado e adaptado às necessidades do país,

considerando circunstâncias locais e tomando um modelo mais amplo capaz de abranger

questões ligadas ao desenvolvimento e à pobreza. De acordo com dados da publicação de 20

anos da Anprotec, o Brasil possui cerca de 400 incubadoras que articulam mais de 6.300

empresas, entre incubadas (2.800), associadas (2.000) e graduadas (1.500) (Anprotec, 2011).

Uma incubadora deve ser o lócus de referência de inovação, transformando ideias em

novos produtos, processos e serviços, resultando em empreendimentos competitivos capazes

de se consolidarem no mercado, gerando emprego e renda - as empresas incubadas deixam de

ser casos isolados e passam a constituir redes.

O processo de incubação se divide em três fases: pré-incubação, incubação e pós-

incubação. No período de pré-incubação - também conhecido como hotel de projetos, é feita o

preparo dos projetos potenciais, estudo da viabilidade técnica e financeira, pesquisa de

mercado e preparação dos empreendedores. Na incubação se dá o processo de apoio ao

desenvolvimento de empreendimentos nascentes, onde normalmente já se inicia com uma

configuração jurídica. Durante a pós-incubação é oferecido apoio à consolidação da empresa
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em seu mercado. Os em fee rumentos se tomam graduados, porém continuam associadas à

incubadora e dela recebem suporte, através de serviços de assessoria.

Cada incubadora possui seus critérios estabelecidos para seleção de projetos, porém

em geral podem ser destacados os seguintes pontos: grau de inovação do produto/serviço,

viabilidade econômica e financeira, perfil empreendedor e qualificação técnica da equipe,

alinhamento com os objetivos e missão da incubadora e condições de sobrevivência da

empresa.

Podem existir diferentes relações entre U-E-G dependendo dos objetivos. No caso das

incubadoras, as universidades assumem a liderança nas áreas de alta tecnologia - onde o

componente principal é o conhecimento. A indústria, nas tradicionais: onde o objetivo é

melhorar as capacidades organizacionais. E o governo, nas incubadoras sociais: onde o

objetivo é fornecer emprego. Cada esfera U-E-G tem um significado e um papel limitado em

cada tipo de incubadora, porém, a incubadora foi reconfigurada: de uma empresa de

assistência que era um dos "braços" da universidade; passou a "criar" empresas inovadoras

(Wegermann, 2010).

A universidade passa a funcionar como um laboratório de atividades de

empreendimento, e o conhecimento existente na mesma é disponibilizado para o estímulo de

projetos que visem o desenvolvimento econômico e social. E a incubadora é uma repercussão

dessas ações, que se dão tanto no ambiente interno quanto externo.

Os resultados serão distintos de acordo com a finalidade para a qual a incubadora foi

criada, pois além de contribuir para o desenvolvimento econômico, promove também

resultados sociais. Conforme os tipos citados, se o objetivo for a transferência de tecnologia,

deve ser criada uma incubadora tecnológica; para melhorar a competitividade e modernizar

setores tradicionais da economia, a incubadora será tradicional; já uma incubadora

cooperativa atende principalmente a diminuição de desigualdades sociais e inclusão
• A·socloeconomlca

O processo de incubação tem se mostrado um dos mais eficazes mecanismos de

formação de empresas economicamente viáveis e sólidas no longo prazo. Segundo o Manual

para Implantação de Incubadoras de Empresas (2000), estatísticas americanas e européias

apontam que a taxa de mortalidade de empresas que passam por esse processo é reduzida de

70% para 20%. No Brasil, as estimativas indicam taxas semelhantes, onde segundo a

Anprotec (2003), empresas que não participam de incubação apresentam uma taxa de

mortalidade de 80%, contra 20% das empresas com incubação.



17

A literatura ap e e a uma vasta tipologia de incubadoras, sendo as mesmas

classificadas de várias formas de acordo com seu contexto. Domelas (2002), assim como o

Manual para Implantação de Incubadoras (2000), elaborado pelo Ministério da Ciência e

Tecnologia (MCT), aponta a existência de três tipos de incubadoras, a saber:

- Incubadora de setores tradicionais: abriga empresas cuja área de atuação está

diretamente ligada aos setores tradicionais da economia, os quais detêm tecnologia

largamente difundida e queiram agregar valor aos seus produtos, processos ou serviços por

meio de um incremento em seu nível tecnológico. Devem estar comprometidas com a

absorção ou o desenvolvimento de novas tecnologias;

- Incubadora de base tecnológica: abriga empresas cujos produtos, processos ou

serviços são gerados a partir de resultados de pesquisas aplicadas, nos quais a tecnologia

representa alto valor agregado. Geralmente, reúne empreendimentos nos setores de

informática, biotecnologia, química fina, mecânica de precisão e novos materiais. Distingue-

se da incubadora de empresas de setores tradicionais por abrigar exclusivamente

empreendimentos oriundos de pesquisa científica. Apresentam ligação muito estreita com

centros de pesquisas e universidades, o que não ocorre de forma tão constante nas incubadoras

tradicionais;

- Incubadora mista: abriga no mesmo ambiente os dois tipos de empresa, de base

tecnológica e de setores tradicionais.

Já de acordo com a metodologia da Anprotec (2002) existem outros tipos de

incubadoras de empresas, cujas empresas incubadas possuem características estruturais

diferentes. As mesmas são classificadas em: cooperativas, social, cultural, agroindustrial e de

serviços. Estas novas modalidades de incubadoras surgiram a partir de 2003 no Brasil e vêm

ganhando destaque desde então. Tal observação pode ser feita através do Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Evolução percentual dos tipos de incubadoras de empresas no Brasil
Fonte: Anprotec, Panorama 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, apud Franco et aI, 2009.

Observa-se que entre os anos de 1997 e 2002, existiam apenas três tipos de

modalidades de incubadoras no Brasil: tecnológicas, tradicionais e mistas. Nota-se ainda que

apesar de grande parte das incubadoras ser de base tecnológica, a mesma tem perdido

participação em relação aos outros tipos de modalidade.

Em 1997, as incubadoras de base Tecnológica representavam 72% do total de

incubadoras brasileiras, seguida pelas tradicionais, com 18% e mistas com apenas 10%. Já em

2002 esta estrutura apresenta uma significativa mudança, pois as incubadoras Tecnológicas

reduzem a sua participação para 57%, acompanhado pelo aumento do número de incubadoras

Tradicionais e Mistas, que elevaram sua representatividade para 29% e 14%.

No ano de 2003, 34% das incubadoras eram tecnológicas, 31% tradicionais - o que

comprova a tendência de queda de participação das incubadoras tecnológicas, que se confirma

ainda nos anos seguintes, 22% de incubadoras mistas e 13% classificadas em outras

categorias.

Em 2005, 19% das incubadoras não se enquadram na tipologia mais usual, estando as

mesmas subdivididas em: social com 4%, cultural com 3% , agroindustrial com 5% e de

serviços com 7%.

O Sebrae-Se (2011) identifica e define ainda os seguintes tipos de incubadoras, sendo

algumas já citadas:

- Incubadoras de Empresas de Agronegócios: apóiam empresas atuantes em cadeias

produtivas de agronegócios, que possuem unidades de produção externas à incubadora e
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utilizam os módulos da · a para atividades voltadas ao desenvolvimento tecnológico e

ao aprimoramento da ge tà empresarial;

- Incubadoras de Cooperativas: abrigam, por período médio de dois anos,

empreendimentos associati os em processo de formação e/ou consolidação instalados dentro

ou fora do município. Apresenta características tanto das incubadoras tradicionais como do

processo de incubação à distância, com o objetivo de criação de trabalho e renda;

- Incubadoras de Empresas Cultural e de Artes: incubadoras de empresas que tenham a

arte e a cultura como valor agregado aos seus produtos e serviços. Essas incubadoras apóiam

pessoas criativas que desenvolvam negócios inovadores relacionados à arte e a cultura

regional, gerando trabalho e renda alternativos. Fazem parte do seu grupo de atuação a

música, escultura, fotografia, cinema, eventos, entre outros;

Incubadoras de Design: organização que abriga empreendedores e/ou

empreendimentos ligados diretamente ao segmento de design. Esses empreendimentos devem

estar comprometidos com a absorção e o desenvolvimento de novas tecnologias;

- Incubadora Social: são incubadoras que apóiam empreendimentos oriundos de

projetos sociais, ligados aos setores tradicionais, cujo conhecimento é de domínio público e

que atendam à demanda de emprego e renda e de melhoria da qualidade de vida da

comunidade, sendo que seus objetivos devem estar alinhados com os objetivos do programa

de desenvolvimento local;

- Incubadora Setorial e Multisetorial: organização que abriga empreendimentos de

apenas um setor da economia, e que apóia empreendimentos de mais de um setor,

respectivamente.

Outra tipologia é ainda elaborada por Zedtwitz (2003, apud Boava e Macooo, 2006). A

mesma apresenta uma característica bastante específica, uma vez que sua classificação não é

estanque, permitindo que uma incubadora possa ser classificada de várias formas a depender

de sua realidade (Boava e Macêdo, 2006):

- Incubadoras comerciais independentes: são originadas de atividades desenvolvidas

por empresários ou empresas ligados ao capital de risco, sendo orientadas para o lucro. Essas

incubadoras se baseiam fortemente nas suas competências internas;

- Incubadoras regionais: são criadas com o objetivo de fornecer espaço e apoio

logístico para os negócios iniciantes em uma determinada comunidade. Os idealizadores e

executores desse tipo de incubadora são, em sua maior parte, governos locais e organizações

com interesses econômicos e políticos regionais. O resultado dessas incubadoras deve estar
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sempre atrelado a metas . · e econômicas, como geração de empregos, aprimoramento da

indústria local ou imagem egiao;

- Incubadoras intra-e presariais: criadas com o objetivo lidar com a descontinuidade

tecnológica. Essas incubadoras estão vinculadas ao setor de P&D das corporações;

- Incubadoras virtuais: estão diretamente relacionadas com setor de tecnologia da

informação, voltada também para negócios de comércio eletrônico. De forma distinta das

incubadoras tradicionais, não oferecem espaço fisico ou apoio logístico, mas uma estrutura

composta por plataformas e redes de acesso a informação destinada a empresários iniciantes,
,

investidores e consultores. E estabelecida via internet - por onde recebe serviços e apoio, e

conta com amplo banco de dados e informática, com vistas a estimular novos negócios.

Quanto aos métodos distintos de auxiliar e orientar novos empreendimentos podem ser

citados, além das incubadoras mencionadas, a modalidade de incubação externa (à distância),

o hotel de projetos, atividades de pré-incubação, entre outros.

Os objetivos das incubadoras, assim como sua hierarquização por grau de importância,

têm se mantido praticamente inalterados nos últimos anos. O incentivo ao empreendedorismo,

o desenvolvimento econômico regional, a geração de enlpregos e o desenvolvimento

tecnológico destacam-se como objetivos centrais na trajetória de atuação dos dirigentes das

incubadoras (Anprotec, 2002).

As incubadoras dispõem de estrutura favorável para potencializar elementos como

talento, tecnologia, capital e conhecimento, buscando uma integração dos mesmos de forma a

aumentar as chances de sucesso dos empreendimentos. Constituem-se em espaços de

aprendizagem coletiva e interação entre os diversos agente de inovação.

Podem apresentar diferenças principalmente em virtude das condições econômicas,

financeiras, tecnológicas, geopolíticas e sócio-culturais. Mas apesar das especificidades,

sempre deverão oferecer às incubadas serviços básicos, capacitação e network, promovendo

um ambiente flexível e encorajador.

De acordo com o objetivo proposto neste trabalho, e sendo a revisão teórica sobre o

assunto extremamente vasta, limita-se a discussão a seguir a algumas tipologias de

incubadoras - tradicionais, tecnológicas, de cooperativas, sociais, incubação à distância e pré-

incubação, fazendo parte do Anexo 1 as informações complementares às mesmas.



21

Atuando nos setore di os tradicionais, essas incubadoras devem privilegiar os setores

econômicos que representam a vocação local ou regional, auxiliando as empresas no

desenvolvimento e absorção de novas tecnologias - agregando valor aos produtos e processos,

gerando emprego e renda.

3.1.2 Incubadoras tecnológicas

As incubadoras tecnológicas constituem parte integrante dos pólos e parques

tecnológicos, e seu modelo institucional básico teve origem na experiência americana

conhecida como "Vale do Silício" na Califórnia, constituindo conglomerados de empresas de

base tecnológica.

O apoio do governo é fundamental, principalmente na interferência do processo

educacional, pois as instituições de ensino superior podem contribuir no progresso da

comunidade e no desenvolvimento tecnológico pela conscientização e promoção da cultura

empreendedora. O crescimento econômico regional é promovido através de produtos e

serviços competitivos no mercado mundial.

3.1.3 Incubadoras de cooperativas

Começaram a surgir a partir de 1998, nas universidades federais como uma alternativa

de empreendimento solidárIO.Esse tipo de incubadora tende a privilegiar grupos de pequenos

empreendedores populares, e optam por adotar uma metodologia de base construtivista, com

ações voltadas para valorizar as referências locais, as identidades culturais e resolução de

problemas.

As incubadoras de cooperativas populares são organizações que desenvolvem as ações

de incubação de empreendimentos econômicos solidários· e que atuam como espaços de

estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias voltadas para a organização do trabalho,

com foco na autogestão (PRONINC, 2011).

No âmbito do PRONINC (Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas

Populares), empreendimentos econômicos solidários são as organizações de caráter

associativo que realizam atividades econômicas, cujos participantes sejam trabalhadores do
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meio urbano ou rural e democraticamente a gestão das atividades e a alocação dos

resultados.

A finalidade do Programa, conforme o Decreto n o. 7.357 de 17/11/2010, é o

fortalecimento dos processos de incubação de empreendimentos econômicos solidários,

buscando atingir os seguintes objetivos:

I - geração de trabalho e renda, a partir da organização do trabalho, com foco na

autogestão e dentro dos princípios de autonomia dos empreendimentos econômicos solidários;

11 - construção de referencial conceitual e metodológico acerca de processos de

incubação e de acompanhamento de empreendimentos econômicos solidários pós-incubação;

111- articulação e integração de políticas públicas e outras iniciativas para a promoção

do desenvolvimento local e regional;

IV - desenvolvimento de novas metod.ologias de incubação de empreendimentos

econômicos solidários articulados a processos de desenvolvimento local ou territorial;

V - formação de discentes universitários em economia solidária; e

VI - criação de disciplinas, cursos, estágios e outras ações, para a disseminação da

economia solidária nas instituições de ensino superior.

Nesse modo de organização, busca-se a realização de atividades que visam ao

desenvolvimento da cooperativa como organização social e política, tendo como diretrizes de

trabalho os princípios do cooperativismo popular. A incorporação desses princípios no

processo de incubação envolve o cumprimento de uma série de práticas e resultados a eles

associados, que devem servir de guia para a ação, avaliação e monitoramento de todo o

processo.

As atividades de incubação orientadas por estes princípios devem permitir, por um

lado, diagnosticar e levantar necessidades socioeconômicas dos associados das cooperativas

incubadas e os respectivos programas e políticas públicas orientadas a sua satisfação.

3.1.4 Incubadoras sociais

A incubadora social tem como finalidade o fortalecimento local de comunidades e

municípios, através da formação de empreendedores e da geração de empreendimentos com

uso de tecnologia social, surgindo às vezes como conseqüência natural de demandas sociais e

criando benefícios principalmente em relação à qualidade de vida e cidadania.

Pode-se utilizar de um levantamento sócio-econômico e sócio-ambiental, e uma vez

identificado os interesses e necessidades da comunidade são desenvolvidos projetos e cursos
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para a formação de e ores (orientados para inserção profissional), resultando em

ideias para a geração de o TO negócios com tecnologia social. Seu principal objetivo é gerar

o desenvolvimento econo · o social e também humano.

3.1.5 Incubação à distância

Também conhecida como modalidade de incubação não-presencial ou virtual, é o

processo de desenvolvimento de um empreendimento ou empresa que recebe suporte da

incubadora, mas não está instalada fisicamente (Anprotec & Sebrae, 2002).

Normalmente, os empreendimentos recebem isenção parcial na contrapartida pelos

serviços prestados, visto que as mesmas não ocupam as instalações da incubadora, atuando

em sua própria estrutura física. Dessa forma, busca-se atender um número maior de

empreendimentos - que pode ir além da sua capacidade física, permitindo ainda que os

mesmos permaneçam próximos ao mercado que estão desenvolvendo.

Essa forma de incubação oferece os mesmos serviços de assessoria, consultoria e

gestão aos empreendedores, que mantém vínculo formal com a incubadora e acesso às áreas

de compartilhamento como auditório e sala de reuniões.

Nessa modalidade faz-se necessário desenvolver uma dinâmica eficaz e constante de

comunicação com a gerência da incubadora, para que seja possível um acompanhamento

efetivo do negócio, considerando a existência da distância.

3.1.6 Pré-incubação

Conjunto de atividades que visa estimular o empreendedorismo e preparar em curto

período (de seis meses a um ano) os projetos que tenham potencial de negócios em empresas.

Nessa fase dá-se grande ênfase ao plano de negócios, à pesquisa de mercado e à preparação

dos empreendedores sobre gestão de negócios. A pré-incubação tem o objetivo de preparar os

empreendimentos para ingresso na incubadora - tomando-se um residente. Algumas

instituições que têm programas de pré-incubação dão a denominação de Hotel de Projetos,

Hotel de ldeias, Hotel Tecnológico, etc. (Anprotec & Sebrae, 2002).

O hotel de projetos é uma modalidade onde se enquadram projetos que se encontram

em fase inicial, e geralmente podem ser geridos por uma tecnologia mais simples e um

investimento menor - o que não significa limitar seu potencial de crescimento. O
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empreendimento rece e

para o mercado.

São programas implantado em instituições de ensino ou pesquisa com o intuito de estimular

a oio necessário por um curto período de tempo, preparando-o

e apoiar o surgimento de empreendimentos, que após avaliação podem passar para o processo

da incubação de fato. Seu objetivo é oferecer aos hospedados a vivência em um ambiente

propício ao desenvolvimento do empreendedorismo, possibilitando suporte em gestão e

consultorias em áreas estratégicas - mercadológica, financeira e jurídica, além de

treinamentos e oportunidades de parcerias.

3.2 Aceleradora de empresas

Organização que funciona como incubadora física ou à distância para estimular

empreendimentos a partir de um plano de negócios, com a finalidade de promover

capacitação gerencial, acesso a capital de risco e inserção do empreendedor em rede de

contatos (Anprotec & Sebrae, 2002).

3.3 Tecnópolis

Segundo definição dada pela Anprotec & Sebrae (2002), tecnópolis é: (a) sistema

urbano articulado que integra agentes locais e externos para o desenvolvimento tecnológico

regional, baseado numa estratégia de desenvolvimento sustentável; (b) pólo tecnológico; (c)

cidade planejada para o desenvolvimento tecnológico e ambiental. O desenvolvimento

tecnológico empreendido visa capacitar a economia regional, baseando-se no uso intensivo de

C&T (Ciência e Tecnologia), gerando emprego e renda.

3.4 Parques Científico, Tecnológico e de Inovação (PCTIs)

Os primeiros conceitos desenvolvidos sobre parques tecnológicos surgem na década

de 1930, o Vale do Silício, na Califórnia, e a Rota 128, errl Massachusetts, se constituem

como principais casos de sucesso. A disponibilização de capital humano altamente

qualificado, infra-estrutura tecnológica e a existência de capital de risco podem ser apontados

como fatores comuns nessas duas iniciativas de formação de párques.

Os parques apresentam suas peculiaridades e são definidos conforme a finalidade e os

serviços por eles oferecidos, constituindo mecanismos de desenvolvimento regional que
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possuem características ' rias valorizando as potencialidades regionais Na literatura são

encontrados inúmeros par es entre eles os parques industriais, parques logísticos, parques

de inovação, científicos e ecnológicos - sendo que esses dois últimos apresentam uma maior

discussão conceitual e prática. De acordo com os objetivos propostos, farão parte da

delimitação deste trabalho os PCTIs - Parques Científicos, Tecnológicos e de Inovação.

Outro símbolo do empreendedorismo e inovação, os Parques Tecnológicos, de acordo

com a Anprotec (2011), se constituem em "um modelo de concentração, conexão,

organização, articulação, implantação e promoção de empreendimentos inovadores visando

fortalecer este segmento dentro de uma perspectiva de globalização e desenvolvimento

sustentável" .

Da Poian (2008) cita que a IASP - Internacional Association of Science Parks,

aprovou em 2002 uma definição oficial do que se considera um Parque Tecnológico: "uma

organização gerida por profissionais especializados, que tem como objetivo fundamental

incrementar a riqueza da comunidade local, promovendo a cultura da inovação e a

competitividade das empresas e instituições. Para atingir tal fim, um Parque Tecnológico

estimula e administra o fluxo de conhecimento e de tecnologia entre as universidades,

instituições de pesquisa e desenvolvimento, empresas e o mercado; facilita a criação e o

desenvolvimento de empresas baseadas na inovação através da incubação e processos de

"spin-off'; fornece outros serviços de valor agregado, além de espaço físico e estrutura de alta

qualidade" .

Atuando como catalisadores do processo de desenvolvimento, esses parques

desenvolvem diversas atividades como incorporação de unidades de I&D (Investigação e

Desenvolvimento) de empresas em ambientes universitários, criação de laboratórios mistos

joint- ventures e spin-off das universidades, desenvolvimento de plataformas tecnológicas

(com tecnologias combinadas), além de entre outros serviços fornecerem também formação,

espaço físico e estrutura de alta qualidade.

Pode-se dizer que os parques buscam a associação do desenvolvimento regional ao

processo de geração e aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos - processo este

que ocorre a partir da interação de empresas e instituições associadas que compartilham do

mesmo espaço e criam um ambiente favorável à inovação tecnológica, gerando benefícios

econômicos para seus participantes e para a comunidade.

Os PCTls contribuem para o desenvolvimento do sistema local de ciência e tecnologia

(C&T), tendo a inovação como o objetivo central do esforço de P&D. Gera localmente novos

conhecimentos passíveis de serem transformados em novos produtos e processos, através do
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estímulo à criação de liga - uentes inovativos na troca de conhecimentos específicos

e do desenvolvimento ...esocais de redes mundiais de informações; facilita o

surgimento de novas e as provenientes de instituições locais estabelecidas, como

universidades e empre as de base tecnológica; cria ambiente favorável para o

desenvolvimento de empresas inovadoras baseadas em novos conhecimentos, gerados

especialmente por meio de redes locais de informações; melhora a competitividade mundial

de empresas locais estabelecidas; cria novos mercados de produtos e serviços especializados;

cria postos de trabalho especializados contribuindo para aumentar o efeito multiplicador da

renda local.

A experiência no Brasil ainda é pouco consolidada. O movimento foi iniciado em

1984, a partir dos esforços de vários grupos e em diferentes regiões do país, com a criação do

Programa de Implantação de Parques Tecnológicos, que deu origem aos primeiros projetos. A

partir de 1987, ano também da criação da Anprotec, o assunto passou a ser tratado de forma

mais estruturada. No país, existem hoje aproximadamente 75 parques, estando os mesmos

distribuídos em operação, implantação e planejamento

A Anprotec ressalta que, levando-se em consideração alguns cuidados, os parques têm

se apresentado como uma excelente estratégia de organização do espaço urbano e promoção

de um ambiente de inovação adequado ao desenvolvimento e crescimento de empresas

competitivas.

3.4.1 Parques Científicos e Tecnológicos

Ainda segundo Anprotec & Sebrae (2002), parque tecnológico é (a) um complexo

industrial de base científico-tecnológica planejado, de caráter formal, concentrado e

cooperativo, que agrega empresas cuja produção se baseia em pesquisa tecnológica

desenvolvida nos centros de P&D vinculados ao Parque; (b) empreendimento promotor da

cultura da inovação, da competitividade, do aumento da capacitação empresarial

fundamentado na transferência de conhecimento e tecnologia, com o objetivo de incrementar

a produção de riqueza.

Parques Científicos e Tecnológicos algumas vezes são considerados como sinônimos,

compartilhando de uma só definição; porém as principais diferenças que podem ser apontadas

são que os Parques Científicos apresentam uma base maior de entidades científicas, são mais

destinados à investigação e, portanto, predominando a preserlça de instituições de ensino e

pesquisa, cuja presença não ocorre necessariamente nos Parques Tecnológicos - estes
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apresentam em sua base

foco à atividade de pro

espaço, reunindo cará e

lugares do mundo.

Os pólos e te nopólos são outras terminologias consideradas similares, sendo o

, ero de empresas e pesquisa aplicada, dando um maior

em dia, porém, esses dois tipos podem ocupar o mesmo

..............._0 e tecnológico - modelo este já implantado em diversos

conceito de pólo tecnológico utilizado para descrever uma região onde há concentração maior

de atividades tecnológicas do que em outras. Já os APLs - Arranjos Produtivos Locais, fazem

parte de outro conceito desenvolvido recentemente, objeto do apoio da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico dos estados, do SEBRAE e da FIESP, visando promover a

competitividade e a sustentabilidade das micro e pequenas empresas. No entanto, a inovação

tecnológica não é sua ênfase principal.

Parques são projetos complexos e diversificados que envolvem aspectos imobiliários e

elementos relacionados ao processo de inovação tecnológica; ambientes para promoção e

apoio ao empreendedorismo inovador, integrando universidades, empresas, incubadoras e

centros de pesquisa; empresas efetivamente orientadas para inovação e interessadas em

desfrutar de um ambiente dinâmico (Anprotec, 2007).

Visam fomentar a economia do conhecimento, através da integração das pesquisas -

científicas e tecnológicas, empresas e entidades governamentais, em um mesmo espaço físico

estimulando as inter-relações. Além dos centros para pesquisa, incubação, treinamento,

podem abrigar também infra-estrutura para feiras e exposições. São ligados a centros de

excelência tecnológica, de pesquisa e universidades; e normalmente fisicamente próximos.

Segundo a Anprotec (2007), o novo posicionamento proposto para o movimento de

incubadoras de empresas e parques tecnológicos se dá da seguinte forma: a Plataforma da

Cultura do Empreendedorismo (criadora de um ambiente mais favorável e promissor) que

estimula e fomenta potenciais empreendimentos a serem apoiados na Plataforma de Incubação

Orientada para o Desenvolvimento Local/Setorial (incubadoras sintonizadas com os desafios

e demandas dos APLs da região) ou na de Incubação Orientada para a Geração e Uso Intenso

de Tecnologia (catalisando e orientando o desenvolvimento de negócios altamente

inovadores), dependendo das condições e características do ambiente. Finalmente, estes

empreendimentos incubados e outros empreendimentos inovadores atraídos ou articulados na

região poderiam se instalar definitivamente num Parque Científico, Tecnológico ou de

Desenvolvimento Regional (ambientes para promoção e apoio ao empreendedorismo

inovador).
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3.4.2 Parque de Inovação

A proposta do co ce· o' Parque de Inovação surge em resposta à necessidade de se

caracterizar uma nova e a e empreendimentos, integrando experiências bem sucedidas de

outros parques, complexos urbanos e empreendimentos imobiliários, parques temáticos e

centros de educação, cultura e lazer. Focado no desenvolvimento econômico, social,

ambiental e tecnológico, integra características de parques empresariais, parque de pesquisa,

parque tecnológico, incorporando questões prioritárias como meio ambiente, inclusão social e

qualificação urbana.

Suas atividades vão além das de base tecnológica e estão focadas nas vocações

existentes ou latentes da região, porém utilizam fortemente o conhecimento e a criatividade

como elementos primordiais para geração de pesquisa e desenvolvimento que resultem em

inovação, estando o mesmo comprometido com o desenvolvimento sustentável através da

articulação e integração de suas atividades e o mercado, tendo seus resultados mensurados a

partir dos impactos positivos que o parque gera para toda a cidade, ultrapassando os limites de

suas fronteiras geográficas (Carioni e Menegazzo, ???).

Em agosto deste ano, uma parceria que conta com o MCTI (Ministério da Ciência,

Tecnologia e Inovação) celebrou assinatura simbólica do projeto de edificação do Parque de

Inovação Tecnológica para a Construção. O mesmo será construído em Brasília, em um

terreno cedido pela UnB (Universidade de Brasília) e demonstrará novos métodos de

engenharia e tecnologia a fim de se reduzir o· custo das obras, contando com orçamento

aproximado de 15 milhões.

O Sapiens Parque é um outro exemplo de Parque de Inovação idealizado para

promover e fortalecer os setores econômicos que já são vocações de Florianópolis como o

turístico, o de serviços e o de tecnologia, priorizando questões 'como o meio ambiente e o bem

estar da sociedade. Busca consolidar Florianópolis como uma Capital do Conhecimento e da

Qualidade de Vida, construindo um ambiente com altíssima tecnologia onde a criação de

novos conhecimentos deve ser utilizada como o principal fator de competitividade para as

empresas ali instaladas. A Fundação CERTI vem desde o ano 1999 desenvolvendo todo o

conceito do SAPIENS, e ern 2002 iniciou formalmente a parceria com o Governo do Estado

de Santa Catarina mantendo a responsabilidade de conduzir o processo de planejamento

detalhado para viabilizar o início da implantação e operação do Parque. Atualmente o projeto

encontra-se em fase de pré-implantação, finalizando as atividades que viabilizam o início da

implantação física do empreendimento (Carioni e Menegazzo, ???).
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3.5 Centro de Apoio à Ino

Os programas de· c ação de maior sucesso começaram a se posicionar como centros

de apoio a inovação, prestando serviços não só para as empresas incubadas como também

para os laboratórios de pesquisa e empresas pré-existentes estabelecidas no mercado. Em

muitos casos estes centros de apoio à inovação se posicionarn como operacionalizadores de

políticas de inovação para diversos atores do processo, tanto da esfera governamental, como

empresarial e acadêmica (Renault & Carvalho, 2007).

Semelhante aos demais modelos de mecanismos inovativos apresentados, esses

centros possuem como objetivo fundamental auxiliar no aumento da competitividade dos

negócios através do incremento de inovações, se baseando em acordos de cooperação que

visam promover a articulação entre atores. Atuam em determinada região, de maneira

integrada com uma rede desses atores locais, oferecendo serviços que a partir do ambiente

inovador buscam trazer o desenvolvimento.

Os CAI (Centros de Apoio à Inovação) têm como Il'1:issãopromover a eficiência na

implementação de políticas públicas de fomento voltadas para dinamização de localidades

através de empresas inovadoras e competitivas. Neste sentido, atuam basicamente em duas

vertentes: i) apoiando a criação de novas gerações de empresas inovadoras; ii) ajudando as

empresas existentes a se modernizarem e a inovar contribuindo para um incremento do meio

local onde atuam.

Para talos CAI oferecem serviços customizados que vão desde a identificação e

seleção de empreendedores e projetos com potencial até o direcionamento estratégico e

serviços de suporte para que estas oportunidades sejam apropriadas localmente; e interface

entre as empresas e os demais atores do sistema de inovação (Renault & Carvalho, 2007) -

importante para que as demandas locais, que apresentam suas especificidades, sejam

efetivamente atendidas.

Renault & Carvalho, (2007) destacam que o contexto dos centros de apoio não atende

apenas empreendimentos tecnológicos, mas também localidades onde a base econômica

centra-se em indústrias de baixa tecnologia e com forte atividade de produção semi-

industrializada - local onde os CAI se fazem mais necessários e produzem resultados mais
•expreSSIVOS.

O conceito de inovação ganha mais abrangência - sendo considerada qualquer

introdução e realocação de conhecimento novo disponível, visto que a mesma não é
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considerada como um fim e·o para se apropriar de oportunidades emergentes que

vão possibilitar o desen o ~ .

A partir da realiza ão estudos de caso nacionais e internacionais, na busca da

observação de padrõe e a orou um modelo geral contendo as principais informações

necessárias para fonn ladores de políticas de fomento a partir de iniciativas similares, que

como resultado do benchmark apontou aspectos relevantes em relação à instituição,

organização e estrutura, equipe, recursos, parcerias, atividades, objetivos e indicadores de

sucesso (Renault & Carvalho, 2007).

3.6 Análise dos mecanismos

Tomando-se por base os casos reais estudados (Anexo 1), é proposta uma análise dos

diferentes mecanismos de transferência de tecnologia (incubadoras, PCTIs, aceleradora e

centro de apoio à inovação) sob a luz dos 11 fatores propostos por Da Poian (2008), de forma

a possibilitar chegar-se a um quadro comparativo dos mesmos.

1. Tempo de implantação

No caso das incubadoras pesquisadas, 6 anos em média parece ser o período suficiente

para se alcançar o nível de maturidade, sendo que esse tempo varia conforme sua tipologia.

No caso de incubadoras de base tecnológica, esse prazo foi identificado como sendo o maior,

isso pode ser relacionado principalmente ao fato de uma incubadora desse tipo necessitar de

um volume considerável de investimentos em infra-estrutura, laboratórios, além de demandar

profissionais altamente qualificados na área.

As incubadoras de cooperativas podem apresentar um tempo de implantação

relativamente menor, algumas vezes partindo de iniciativas de trabalho cooperado

previamente existentes em uma comunidade ou região, ou seja, o fato de existir uma

integração e uma movimentação em prol de um objetivo comum facilita a consolidação de

iniciativas. Na atuação de formação de empreendimentos solidários a partir da iniciativa da

incubadora, a mesma conta com apoio governamental por articular e integrar políticas

públicas de acordo com as demandas sociais, semelhante ao que ocorre com as incubadoras

sociais, o que pode facilitar sua implantação.

Em relação à incubação virtual, esta apresenta pequeno tempo de implantação, pois

não é necessário espaço-físico ou infra-estrutura para os incubados, visto que o
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acompanhamento dos e

Entretanto, verifica-se

assim como os serviços prestados, ocorre à distância.

~'-7. ~dade de incubação só vem a ser apresentada depois da

adora física, ou seja, a mesma surge como uma forma

~-.'" e capacidade de atendimento às empresas.

ação, como o hotel de projetos, têm sua atuação voltada

daincubadoraexpand

Os programas

para empreendimento em fase inicial, demandando menor investimento se comparado às

outras modalidades discutidas - o que facilita a implantação desse tipo de atuação. No caso

discutido, quatro anos foram suficientes para que o mesmo atingisse a maturidade, o que

reforça a viabilidade de se desenvolver um programa nessa modalidade.

A proposta de uma aceleradora de empresas é acelerar a consolidação do negócio,

onde são combinados vários mecanismos institucionais a fim de se concentrar esforços em

prol de uma ação mais efetiva, sendo assim esse mecanismo não demanda um tempo de

implantação específico, visto que o mesmo se constitui basicamente na defmição de

atividades que devem ser desenvolvidas em conjunto para se efetivar um processo de

desenvolvimento tecnológico.

O conceito de tecnópolis se constitui em um sistema urbano articulado, focando uma

unidade territorial, que procede a um plano de desenvolvimento urbano, e decorrente disso

pode demandar um tempo maior de implantação se comparado às incubadoras. Além disso,

por não concentrar suas atividades em um mesmo espaço físico, necessita de uma maior

coordenação e integração a fim de ser consolidar o empreendimento e atingir um nível de

maturidade.

Em relação aos parques, demandam considerável tempo de implantação, por se

constituírem em projetos complexos que envolvem também aspectos imobiliários, inserindo-

se no âmbito de programas e ações estratégicas de desenvolvimento regional e local. O Parque

Tecnológico de São José dos Campos, que em tomo de 2 ou 3 anos alcançou maturidade, 'se

constitui em um caso atípico, não nascendo de universidades, mas fruto de uma política

regional e nacional de desenvolvimento. Segundo Da Poian (2008), antes do período de 5 a 8

anos é difícil dizer que a implantação de um parque não foi bem sucedida; no entanto se o

sucesso não surgir após 10 ou 12 anos, o projeto entra em descrédito.

Os Centros de Apoio à Inovação, assim como as aceleradoras de empresas, não

apresentam um tempo específico de implantação. Considera-se que demandam pouco tempo

visto que sua atuação, que é desenvolvida a partir de iniciativas pré-existentes, se apresenta

como uma forma de apoio e cooperação para efetivação das mesmas.
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2. Apoio governamental

o apoio govem

de transferência de tec

,.lcado como presente em todos os tipos de mecanismos

ando que o mesmo é essencial para que iniciativas como

·e obter bons resultados - seja através de incentivos fiscais,essas venham a se co

linhas de financiamento, planejamento urbano, etc.

O sucesso do ParTec, por exemplo, deve-se principalmente ao forte apoio do governo

municipal. Em Petrópolis, apesar de presente, a falta de prioridade dada aos projetos pelas

esferas governamentais pode ter sido fator relevante para a não obtenção de resultados

significativos.

Os parques e tecnópolis parecem depender mais de uma articulação bem sucedida com

o go.verno, principalmente em relação à esfera municipal, por serem concebidos juntamente

com um planejamento urbano e viário, capacidade de estrutura oferecida pela cidade e

volumosos investimentos, requerendo uma atuação ativa por parte do mesmo.

3. Participação da sociedade local

Em todos os exemplos citados há uma participação da sociedade local, diferindo o

nível e qualidade dessa participação. ~AJgunsainda se limitam à comunidade acadêmica, com

pretensões de aumentar sua atuação como é o caso da Agência de Inovação da Unicamp;

outros possuem projetos que visam estimular e promover essa participação, como a COPPE.

Considerando que esses mecanismos possuem' como' objetivo trazer o

desenvolvimento, aumentar e gerar renda, melhorando a qualidade de vida, a sociedade como

principal beneficiária deve ser envolvida e participar ati vamente desse processo. Essa

participação se mostra particularmente essencial no caso das incubadoras sociais e de

cooperativas, que desenvolvem sua atuação a partir de demandas sociais.

Inclui-se em sociedade local o empresariado, que desempenha um papel de relevância
,

ao apoiar as iniciativas dos empreendimentos e dos mecanismos de ação. E importante que se

criem redes de relacionamento, e que se envolvimento, além de ocorrer através de feiras e

eventos, se dê também através de cursos de capacitação.

4. Envolvimento de universidades e centros de pesquisa
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Também em relação

relacionamento com univer .~.:~ ..

olvimento, todos os casos citados desenvolvem

entros de pesquisa. Alguns se limitam à universidade

Agência de Inovação da Unicamp, o Parque Coimbra, oonde foram criados, como é o

Instituto Gênesis e o CDT da nB. Outros fazem parte de uma rede maior de relacionamento.

No caso citado da tecnópolis, isso ocorreu de forma limitada, comprometendo os

resultados do projeto. Já a incubadora tecnológica da COPPE apresenta essa relação com

universidades no Brasil e também no exterior. Nos casos de incubadoras tecnológicas e

tradicionais, assim como PCTIs e tecnópolis, é importante que essa interação ocorra de forma

constante, visto que é intenso o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias.

Esse envolvimento se dá principalmente na formação de mão-de-obra requerida pelas

empresas, abertura dos laboratórios para seu uso compartilhado, prestação de consultorias,

além de cursos, congressos e seminários.

Esse fator tem absoluta relevância para que os objetivos a que se propõe a existência

desses mecanismos sejam atingidos - transformar o conhecimento em melhorias e inovações

em produtos e produtos para a sociedade. Sendo assim, essas instituições devem oferecer

suporte acadêmico e de pesquisa básica necessários, com uma estrutura produtiva que

identifique os gargalos tecnológicos, além de possibilitar o slrrgimento de novas empresas a

partir das incubadoras e parques.

5. Apoio das instituições financeiras e de fomento

Esse apoio foi verificado presente em todos os exemplos apresentados. CNPq, FINEP,

SEBRAE e BNDES são as instituições que mais aparecem nos mecanismos citados. Deve-se

destacar a importância da criação de linhas especiais de financiamento às empresas, não só

para o desenvolvimento de pesquisas, mas também para infra-estrutura.

"6. Ancoras institucionais e empresariais

Com exceção do Instituto Gênesis e da COPPE~ os demais possuem âncoras

institucionais e empresariais. Algumas que só possuem âncoras institucionais, o SEBRAE

aparece desempenhando essa função.

As âncoras se mostram relevantes especialmente no caso dos parques e tecnópolis, que

pela estrutura necessitam de uma grande empresa capaz de gerar receita compatível com sua

c . '.'rr. l,'r-~ ::~T.Biblioteca do terra
LO UNrvEP\.:~ ;\~.".>:'~DE VOLTA RE ON

6 igo da Obra I Código do Exemplar
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necessidade de recursos. empresas âncoras servem como fator de atração para

que novas empresas venham a · talar nos empreendimentos, motivando sua decisão.

Importante destacar a ação governamental no sentido de estimular empresas estatais

ou de economia mista, assim como suas instalações de pesquisa e laboratórios, a se

transferirem para os parques e tecnópolis.

7. Espaço físico

o espaço físico se apresenta como fator crítico no caso dos PCTIs, visto que

demandam uma grande disponibilização do mesmo para abrigar sua estrutura. Já em relação a

uma tecnópolis, há uma maior flexibilidade, visto que o projeto pode ser planejado em

diversas localidades, não necessitando de estarem integrados em um mesmo espaço físico.

Os centros de apoio à inovação não apresentam uma necessidade específica nesse

caso, visto que podem estar abrigados junto às incubadoras, parques e até mesmo em

universidades.

Nas incubadoras isso é relativo, variando conforme a tipologia. A incubação à

distância, assim como atividades da aceleradora à distância, não requer espaço, pois as

empresas se utilizam de sua própria estrutura. No hotel de projetos, esse espaço pode ser

relativamente pequeno, pois são desenvolvidas atividades menos complexas, como estudos de

viabilidade e desenvolvimento do planejamento.

Já as incubadoras tradicionais e tecnológicas podem demandar um espaço físico maior,

pois seu funcionamento requer estrutura de laboratórios, espaço para instalação das empresas,

etc.

8. Estrutura de gestão

Alguns dos mecanismos são geridos por fundações, outros vinculados diretamente à

universidade, e o CDT, por exemplo, possui autonomia em relação à universidade onde foi

criado.

Em relação ao projeto de uma tecnópolis, pelo fato de o mesmo não se dar

necessariamente em apenas uma área física específica, mas sim podendo se estender a toda a

área de um município, é exigida uma maior atuação do órgão gestor, de forma a integrar as

empresas alocadas nas diferentes áreas e oferecer pleno serviço a todas - o que dificulta ainda

mais sua coordenação podendo incorrer em maiores custos.
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Sobre a incubaçã
, .necessana uma com .•.

e essa modalidade traga bons resultados é

onstante com a gerência, assim como o

......•......--.~ento do negócio não seja comprometido pela

I e gestão específica.

a estrutura de baixo custo, competente, criativa e

acompanhamento, de

distância, necessitando e~ .

Esses projetos e e - ~

dinâmica, que se ocupe nao ó da pre ão dos serviços às empresas instaladas, mas também

com a divulgação, atração de novas empresas e administração ;jas áreas compartilhadas.

9. Liderança

A liderança é um fator essencial e de fundamental importância em todos os

nlecanismos. Petrópolis- Tecnópolis careceu de uma liderança pessoal e carismática que

motivasse o andamento do projeto e mobilizasse as pessoas. E nesse caso, em especial, onde o

projeto contava com várias localidades distintas, era fundamental que houvesse uma maior

coordenação e integração. No caso dos PCTls e tecnópolis, são exigidas lideranças políticas

visionárias, com apoio e participação ativa no processo.

Sendo assim, verifica-se que lideranças institucionais são importantes em todos os

mecanismos de transferência de tecnologia para o atingimento dos resultados almejados, mas

em relação à liderança externa, a liderança do empresariado exerce um papel fundamental no

caso dos parques e tecnópolis, da mesma forma ocorre com a liderança política. Já no caso de

uma incubadora tecnológica, essa liderança deve ser exercida principalmente pela

universidade.

10. Divulgação/animação/promoção

Algumas das ações identificadas nesse sentido foram promoção e participação em

eventos, feiras e divulgação na imprensa. Em relação ao centro de apoio à inovação, pode ser

que o mesmo não se ocupe do desenvolvimento dessas ações, visto que cabe às instituições

que a mesma oferece apoio desempenhar esse papel.

Em alguns casos apresentados, isso ocorre de forma limitada, como verificado na

incubadora tradicional e na tecnópolis, necessitando de uma ação mais contínua.
,
E um fator a ser considerado por poder apresentar grande relação com o sucesso do

empreendimento, pois promove seu conhecimento junto à sociedade - o que contribui para sua
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participação, além de ab .

ganhem visibilidade, to ..............-_

e esses empreendimentos recebam investimento e

~_ atrativos.

11. Ambiente de trabalh e

Os ambientes internos de trabalho foram apontados como motivadores, desafiadores e

flexíveis, que favorecem a sinergia e interação, com boa qualidade de vida. Para as atividades

de incubação à distância, esse não é um aspecto a ser considerado pela incubadora, visto que a

empresa trabalha em seu próprio ambiente.

Nos demais casos, esse fator se constitui em um forte atrativo de capital humano

qualificado e para instalação das empresas. Em se tratando de inovação, é essencial o

desenvolvimento de um ambiente de trabalho propício ao desenvolvimento da criatividade.

Já em relação ao ambiente externo, a posição do empreendimento dentro da cidade

deve ser uma questão a ser considerada. Se for implantada em uma área central, é facilitado o

acesso à serviços, porém convive com problemas como engarrafamento e custo alto

(especulação imobiliária), por outro lado, se ocupar um área mais distante dos centros tem

mais espaço disponível mas não fica conectado ao espaço urbano.

A concentração é fundamental quando se procura atrair empresas ou centros de

pesquisas para quem a proximidade de uma Universidade ou Centro de Pesquisa, o

compartilhamento de laboratórios, a troca de experiências no convívio diário, são fatores

importantes. Também facilita a prestação de certos serviços pelo órgão gestor e a instalação

de sistemas modernos de telefonia e internet (Wegermann, 2010).

A dispersão geográfica, entretanto, não impede que sejam prestados todos os serviços

disponíveis às empresas, além de possibilitar a oferta de maiores espaços em condomínios

empresariais projetados para este fim.

Inclui-se nas questões relacionadas ao espaço físico, a urbanização da área do

empreendimento, capacidade da infra-estrutura oferecida - como rede de transporte,

comunicação, serviços disponíveis na localidade, e tratamento paisagístico do ambiente - tudo

isso a um custo compatível com as necessidades das empresas que virão a se instalar.

Diante da análise permite-se concluir que alguns fatores variam em relação aos

diferentes tipos de mecanismos e configuração dos mesmos, porém os itens apresentados, de

forma geral, podem ser determinantes do sucesso ou não de empreendimentos nessa linha de

atuação.
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A disponibilidade

contar com pessoal capa i~_

tecnológica e parcerias e
,
E fundamenta ainda

~...,.....o não é suficiente, esses empreendimentos devem

. ., stimentos públicos e privados, produtividade científica e
, . além de desenvolver um potencial gerador de empregos.

e o poder público local esteja articulado e seja partícipe do

projeto, tomando-se um stakeholder significativo, por se tratar de um elemento estratégico de

desenvolvimento urbano, econômico e social.

3.6.1 Quadro-comparativo
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o dos 11 fatores - Incubadoras

Tradiciona ' . Cooperativa Social à distância Pré inc.o og ca

Tempo de 4 anos 16 anos Poucos anos 7 anos 12 anos 4 anos

implantação

Apoio Municipal, Municipal Sim Sim Sim Sim

governamental Estadual

Participação Sim Pouco Sim Sim Sim Sim

Sociedade

Universidades UERJ, FAT Várias UFRJ PUC UFSC, UnB

e Centros de UNIVALI,

Pesquisa Estácio de Sá-

SC

Instituições Faperj, Sebrae Finep, COPPE, PUC, CNPq, Sebrae,

financeiras e Finep Fund. BB FlNEP, BNDES, CNPq

de fomento SEBRAE FAPEU,

FINEP

Ancoras Sebrae, Não Nacionais e Não Sebrae, Sebrae, FAP

Firjan Internacionais FIESC

Espaço fisico Em Não - Não Suficiente Recente

ampliação suficiente suficiente expansão

Estrutura de Conselho Equipe Fundação Vários ACATE Autonomia

Gestão diretor do permanente COOPETEC gerentes, em relação à

Campus , UnBpor area

Liderança Gerente Estruturada Equipe Diretor Diretoria 4 Gerências

multidisciplinar geral ACATE

Divulglpromo/ Deficitário Feiras, Através do Area Imprensa, Grande
. ,... eventos , . eventos divulgaçãoanlmaçao governo proprla

Qualidade de Alto índice Crise de Cooperação, Otimo, Ambiente Motivador,

vida crescimento igualdade flexível dinâmico desafiador

Fonte: Elaboração própria
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Quadr _ es - Demais mecanismos

Acelera ,ecn,l)mdis PCT Parque de I

r

Inovação

Tempo de .2nOS 2 a 3 anos Ainda em Cria ..JOO3-
implantação implantação

Apoio Munic· . limitado im, Municipal Sim Sima ,

governamental Estadual se destaca

Participação Sim Sim, mas Sim Sim Lirní:2.a~

Sociedade insatisfatória

Universidades IES locais LNCC, UCP, ITA, Unifesp, Universidade de U icarnn••

e Centros de Estácio Unesp Coimbra

Pesquisa

Instituições Finep, CNPq Sebrae, Firjan, Sim FEDER, CNPq F 'E-SP,

fmanceiras e BNDES, Finep privado FINEP ,ebr

de fomento
I

':: Sebrae, Senai, IBM, Microsoft Sim, Embraer é ACIC, Coimbra Se IAncoras e

Reparte uma Vita

Espaço físico Flexível flexível Satisfatório e - Indifere
IVem expansao

Estrutura de Vinculado à FUNPAT Cúpula a cada Presidente e Conse

Gestão FUNTEF-PR 4 anos conselhos .supenor

(Reitoria
\

Liderança Coordenação Firjan Horizontalizada CEO Diretoria

colegiada

Divulglpromo/ Eventos, feiras Limitada Sim, parque e Sim Imprensa, e e tos

animação prefeitura

Qualidade de Dinâmico Ambiente Desafiador, Elevada Desafiador

vida diferenciado motivador qualidade

Fonte: Elaboração própria
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Capítulo 4 - Estudo de ~LIL., com atores das esferas U-E-G

De acordo co a ''''-"''-1...1.

infra-estrutura em re e

conhecimento. A fIm e

élice Tríplice, as relações U-E-G proporcionam uma

istemas de inovação que se desenvolvem baseados no

..~ _ar as percepções e interesses dos atores constituintes dessae

rede em relação ao desen 01 imento do processo de inovação, em especial sobre a

implantação de um mecanismo de transferência de tecll010gia que apóie esse desenvolvimento

na região, foram realizadas entrevistas com os considerados atores-chave nesse processo,

sendo os mesmos representantes de cada uma das hélices, como preconiza a triple helix.

Representando o ator governo, foi entrevistada a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda (SMDET), através de Vera Lúcia

Nunes, da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e Davi Aragão, da área de

Projetos Especiais.

O ator empresa tem como seus representantes o Presidente do Metalsul (Sindicato das

Indústrias Metalmecânicas do Médio Paraíba) e proprietário da empresa Metalúrgica Vulcano,

Henrique Carneiro, e também Ronaldo Alves, Secretário Execlltivo do Metalsul.

Por último, para representar o ator Universidade, foram entrevistados o Diretor da

Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS) da Universidade Federal Fluminense (UFF)

em Volta Redonda, Marcelo Amaral, o Diretor do Instituto de Ciências Exatas (ICEx) da UFF

de Volta Redonda, José Huguenin, e por último, no âmbito de institutos de pesquisa, o Diretor

do Pólo do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) em

Volta Redonda, Alexandre Mendes.

Esses seis representantes foram definidos como essenciais na implantação de um

projeto deste porte - de promoção do desenvolvimento regional sustentado pelo

estabelecimento de um processo de inovação tecnológica; seja pela sua participação, potencial

de contribuição, poder decisório ou capacidade de condução do processo. Lembrando-se que,

assim como apontado pela triple helix, cada esfera possui seu papel fundamental, porém os

mesmos se interpõem, contribuindo assim para o surgimento de uma organização híbrida.

A entrevista foi semi-estruturada, constituída de um roteiro pré-definido, com alguns

contornos específicos para cada hélice - universidade ou instituição de pesquisa, empresa e

governo, sendo as perguntas elaboradas levando-se em conta os 11 fatores e a discussão

abordada no Capítulo 3. As entrevistas foram realizadas pessoalmente, entre os meses de

outubro e novembro de 2011. Seguem os resultados organizados por cada ator:
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Ator empresa

Quando questionado a a empresa sobre as ações que empreende para se sustentar

no mercado, frente à cre en e ompetitividade, do ponto de vista de Ronaldo Alves,

Secretário Executivo do etalsul as empresas do APL metalmecânico principalmente, e

outras empresas da região de outros segmentos e setores, não estão ainda preparadas para

encarar essa questão da inovação. São empresas que precisam realizar isso a fim de disputar

mercado, mas não conseguem ser muito competitivas exatamente por não investirem em

inovação, tão pouco investem na própria qualificação da atividade que realizam.

O Presidente do Metalsul e proprietário da empresa Metalúrgica Vulcano, Henrique

Carneiro, investe em um processo de inovação contínua, melhorando o desenvolvimento de

novos produtos. Hoje a empresa conta com um escritório de desenvolvimento próprio e uma

equipe formada por técnicos, engenheiros e estagiários de engenharia para garantir que haja

um processo continuado na empresa - nos últimos quatro anos foram contemplados com dois

projetos da Faperj.

O sindicato do Metalsul em parceria com o Firjan e Sebrae, tem se preocupado em

tentar incutir no pequeno, micro e médio empresário, a necessidade de se investir em

inovação. A Firjan, através da CNI (Confederação Nacional da Indústria), tem programas de

inovação, treinamento e capacitação; sendo assim tem sido desenvolvido um trabalho no

sentido de se associar esses serviços e disponibilizá-los ao empresariado, para que os mesmos

realizem essas atividades dentro de suas empresas. Até agora, segundo a visão do presidente

do Metal sul, a adesão a esse tipo de preocupação ainda é muito baixa - questões como

sobrevivência tem prevalecido nas empresas, e as mesmas ainda não se atentaram para o fato

de que a inovação pode possibilitar uma maior sobrevida.

Sobre uma proposta para modificação da realidade econômica da região, o presidente

do Metalsul entende que, como uma commodity mundial, o setor siderúrgico tem necessidade

de um processo de inovação continuada, mas ainda é um campo em franco crescimento.

"Pode-se não produzir um produto diferente, mas o processo se modifica a cada ano que

passa, então ainda é um gerador de oportunidade de negócios."

Já o Secretário Executivo do Metalsul, tem uma opinião um pouco divergente ao expor

que a siderurgia não é uma área que vá se expandir na região, porém cita que o grupo de

fornecedores para a siderurgia consiste no grande potencial de crescimento, pois as grandes

empresas buscam fornecedores fora da região - ainda não se desenvolveu na região uma

capacidade de atendimento em custo e qualidade - apesar de serem poucas as oportunidades
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~e e tido que, de acordo com Ronaldo Alves, entra o

_~O um fator de melhor qualificação e oportunidade para

para as empresas existente

grande diferencial da ino a à

,

essas empresas - possibi i competir no mercado. Para se ter um dimensionamento,

hoje só se compra na regiao cerca de 3 ou 4% de todo o segmento de compras da CSN; então

aumentar esses fornecimentos geraria emprego, crescimento das empresas, capital de giro e
. .-rIqueza para a regIao.

Sobre o posicionamento das empresas, segundo a visão do Metalsul, no geral elas não

estão muito abertas à inovação e têm se preocupado com o imediato - lucro e questões de

sobrevivência da empresa predominam no empresariado. O sindicato tem tentado promover

essa ideia, mas não tem obtido resultado satisfatório. O Metalsul faz programas, junto com o

Sebrae a fim de cultivar essa cultura de inovação, de desenvolvimento tecnológico, de

associação de empresas voltadas para a mesma finalidade, na busca de oportunidades de

negócio em conjunto - isso que compõe a essência do APL metalmecânico.

Segundo o Secretário Executivo do Metal sul, poucas empresas na região realizam

atividades de inovação em produtos ou processos, sendo a Metalúrgica Vulcano uma dessas-

algumas pertencentes ao parque industrial de Resende, que lJuscam fazer da inovação uma

ferramenta de crescimento.

O início dessas atividades na Metalúrgica Vulcano foi observando a necessidade do

mercado, dos clientes propriamente ditos, tendo neles um objetivo a ser alcançado, e

internamente fazendo um trabalho de pesquisa de matéria-prima e realizando testes

necessários diretamente no cliente. No começo, segundo Henrique Carneiro, pouco se

trabalhou com sistemas de laboratório ou parcerias com Universidades, mesmo assim algum

sucesso foi obtido e até foram registradas algumas patentes. Hoje a empresa tem duas cartas-

patente e mais 11 em processo de análise, e seu escritório de pesquisa e desenvolvimento

formado por pessoas que têm acessibilidade dentro da Universidade - o que mostra uma

maior proximidade com outros atores de desenvolvimento.

Os atores do empresariado consultados afirmaram não saber da existência de políticas

públicas de fomento à pesquisa e desenvolvimento. Ronaldo Alves cita que existem discursos

nessa linha, mas na área prática ainda é muito difícil. A luta do Metalsul nessa última década

foi por uma interferência maior em políticas públicas voltadas para as empresas, para o

desenvolvimento empresarial, e uma dessas formas é a realização de feiras e encontros de

negócio que o Metalsul faz junto com o Sebrae e a Firjan. Para ele, esse tipo de política é

muito dependente do governo vigente, não há uma política permanente voltada para inovação.
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Sobre os mecanismos a o trabalho, o ator empresa cita que uma incubadora é a

oportunidade do surgimento e . antação de novas empresas, novas ideias que precisam de

fomento para se transformar e egócio, e a incubadora, oferecendo suporte de uma forma

facilitada, consegue dar a dinâmica de uma empresa. Ronaldo Alves acrescenta que o governo

poderia ser um grande incentivador, mas é preciso que o mesmo tenha essa visão de inovação
,

- coisa que não se percebe muito nos agentes públicos. As vezes acontece por modismo, mas

não tem o espírito da incubação, não juntam os parceiros ideais naquele momento. Vê a

incubadora como fundamental para o processo de inovação. Entendem o parque como uma

estrutura maior de serviços, como conseqüência do processo de incubação.

Segundo o presidente da Metalúrgica Vulcano, a empresa cumpre sua função gerando

emprego e renda, basicamente. Já para o Metal sul cumprir seu papel é ser um ator de

promoção do desenvolvimento, não sendo apenas como um ente sindical que oferece suporte

às empresas; mas o que se procurou na última década foi torná-lo um agente promotor do

desenvolvimento empresarial, desempenhando um papel fundamental.

Segundo Henrique Carneiro, hoje existe sim uma participação da Universidade, tanto

em relação à oferta de mão-de-obra, através de estagiários e engenheiros trainees, quanto na

acessibilidade aos laboratórios e o acesso aos professores - essa relação se dá hoje 100% com

a UFF, através da Escola de Engenharia.

A empresa entrevistada desenvolve parcerias com a UFF, por meio da Escola de

Engenharia. Já em relação ao Metalsul - outro representante aqui do empresariado, Ronaldo

Alves cita que o planejamento estratégico inicial que foi feito· para o APL metalmecânico

contou com a participação das Universidades UERJ e UFF, mas desde então essa participação

vem sendo menor - ressalta que a mesma deva ser incentivada, pois o APL sem a

Universidade não é completo. Em relação ao governo local, pontua parcerias do Metalsul com

Barra Mansa, Volta Redonda e Resende - os três principais governos da região, com poder

público mais participante. Mas os governos em geral, segundo Ronaldo Alves, não têm visto

nisso um objeto de desenvolvimento, tendo uma participação ainda muito incipiente.

Para o Metalsul, os mecanismos de transferência de tecnologia representam muitas

chances de contribuição para o desenvolvimento das empresas e da região como um todo, e

segundo Ronaldo Alves, no dia em que os parques e incubadoras estiverem funcionando em

pleno vapor e se tomarem uma cultura bastante sólida, vão se abrir mercados e grandes

possibilidades de crescimento para as empresas, melhorando a competitividade da região.
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Para o Secretário Exe letalsul, as barreiras se constituem principalmente da

mentalidade político-partidári essoas envolvidas no processo é que o fazem evoluir, e se

as mesmas não têm essa cul ificilmente vão se engajar num processo constante. Deve-se

trabalhar para promoção de uma cultura voltada para inovação, para o desenvolvimento

tecnológico, mas também para que governos tenham isso como uma política pública

permanente. Quanto às barreiras institucionais, existem devido à própria história de formação

de empresas da região, visando à sobrevivência, contando com apenas alguns casos que

chegam a desenvolver uma cultura de desenvolvimento e adesão a essas políticas, como é o

caso da Metalúrgica Vulcano. Não foi criada, portanto, uma cultura voltada para inovação e

desenvolvimento tecnológico.

Para o empresariado, a articulação entre os municípios é sem dúvida um facilitador e

fortalecedor desse processo, e para sua efetivação é fundamental que atores estejam sempre

atuante e promovam essa ideia. Segundo Ronaldo Alves, essas ações já foram iniciadas, e é

preciso que se desenvolvam mais. O diretor do ICEx, assim como o diretor da ECHS, cita o

sucesso do Consórcio do Hospital Regional e ambos acrescentam que devem haver também

articulação não só dos municípios, mas das instituições de ensino superior.

Segundo o Secretário Executivo do Metalsul, os atores' devem estabelecer uma melhor

comunicação entre si, o que já começou a acontecer. Além disso, o espírito associativo deve

crescer mais, as empresas precisam ter consciência da necessidade de se melhorar essa cultura

associativa e usar o sindicato como agente capaz de promover essa aglutinação, aproveitando

essa oportunidade para o seu próprio desenvolvimento.

O presidente do Metalsul acredita que apesar da necessidade de se desenvolver um

tripé, a Universidade tem potencial para ser o ator organizador desse processo, indo até o

empresariado e ° governo, o que também é defendido pelo diretor do ICEx, principalmente

em relação à UFF- devido ao seu tamanho e estrutura.

Para o Secretário Executivo do Metalsul, o APL metalmecânico deve exercer a função

de ator organizador, pois sua tendência é ser uma organização que junte todos esses interesses

regionais - o APL é regional, vendo nele o principal agente do futuro e o grande fomentador

desse processo.

Os representantes do Metalsul dizem ter interesse em se envolver num processo de

desenvolvimento tecnológico da região, e o Secretário Executivo acrescenta que nos últimos

anos aprendeu a ver todas essas oportunidades latentes e também sobre o papel de uma

empresa no desenvolvimento da sociedade, e sabe que se os empresários não forem unidos

dificilmente vão vencer barreiras. Para ele a visão de futuro é através desse tipo de ação.
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Ator governo

Em relação aos programas por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e

Turismo (SMDET), a mesma afrrma que o desenvolvimento tem sido conduzido para a região

Sul do município. Para essa localidade estão sendo levadas as novas empresas, os novos

negócios e também residenciais. Com a abertura da rodovia do Contorno vai ser criado o

corredor de desenvolvimento da cidade, que contará com todas as novas empresas que não

sejam prestadoras de serviços diretos ao consumidor final - empresas de transformação, de

montagem, de prestação de serviços para indústria e assim por diante.
,
E citado que o grande problema de Volta Redonda é a escassez de áreas juntamente

com uma topografia montanhosa, e o que tem de área disponível sofre especulação

imobiliária. A solução encontrada pelo governo foi a criação de áreas públicas para atrair

empresas de pequeno e médio porte - que não estão dispostas a pagar o que se cobra pela área

no município, por meio dos parques empresariais. São planejados três parques, dois já em fase

de execução, e o modelo utilizado para ocupação dessas áreas é através da concessão do

direito real de uso, mediante o cumprimento de diversas obrigações por parte do empresário.

Ou seja, devido à escassez e o valor das áreas, a prefeitura tem criado parques

empresariais municipais a fim de atrair investimentos para a cidade, gerando emprego e renda

em áreas concedidas pelo município. E em um dos terrenos destinados aos parques planeja-se

reservar um espaço para criação de um parque tecnológico. Inicialmente a estratégia é

começar um projeto piloto em um CIEP (Centro Integrado de Educação Pública) local, para

um centro tecnológico, onde a princípio seriam oferecidos cursos de tecnologia de informação

- programação, e algo ligado à eletrônica para suprir a demanda de empresas de tecnologia
" .-que vem para a reglao.

Para o governo local, o trabalho como um todo do desenvolvimento se dá por meio da

diversificação da economia, e os parques estão pontualmente sendo instalados para fugir da

questão de ser um pólo exclusivamente metalmecânico, trazendo outras atividades que hoje

não estão presentes no município, como indústrias farmacêuticas~ têxteis, um pouco do pólo

automobilístico através de fornecedoras de autopeças ou prestadoras de serviços, ou seja,

diversificar o parque industrial existente.

O projeto de desenvolvimento econômico que é realizado pela SMDET, engloba ações

que vão desde o fomento à formalização e legalização do micro e pequeno empresário até o

estabelecimento de indústrias de ponta e tecnologia 110 município - passando por setores de

serviço (profissionalizando a prestação dos mesmos), de comércio, industrial e até hoteleiro
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(onde se tem investido bastan e aos e entos esportivos que o Estado vai receber). Uma

das questões comentadas é · o mais do que trazer empresas para o município, o

fortalecimento do comércio e a e oria na qualidade do serviço prestado é mais importante

para o desenvolvimento da cidade. O entrevistado citou a ação conjunta com junto com CDL,

ACIAP, SEBRAE, e as parcerias com instituições de ensino visando melhorar comércio e
•servIço.

Segundo representantes do governo, não há ações que estimulem atividades de

inovação nas empresas, por parte do governo local, em relação à inovação tecnológica

propriamente dita - não há fomento nesse sentido. Sobre pesquisa, existe na SMDET um

prêmio, chamado Inova VR, porém, voltado para a área acadêmica, e não para as empresas de

fato. Citam que esse é um dos itens a ser pontuado no plano de ação para a implantação da Lei

Geral da Micro e Pequena Empresa - criar um prêmio de inovação com o empresariado.

Sobre a percepção dos atores em relação aos mecanismos de transferência tratados, na

visão dos representantes da SMDET, geralmente quando a incubadora é capitaneada por uma

Universidade ou instituição de ensino ela tem um foco de aprendizado, ou seja, geralmente

traz para a realidade do acadêmico como é o funcionamento de uma empresa. Já quando ela é

administrada por outra empresa de fomento à indústria e comércio como o SEBRAE, o foco é

diferente, não é de aprendizado para o acadêmico, e sim de fazer com que aquilo vire um

negócio sustentável, consolidado. Em ambos, mencionam qUE! o principal fator de existência

de uma incubadora é fazer com que a empresa nasça com consistência para vencer as barreiras

iniciais que se apresentam a um empreendimento novo, de forma a se tomar sustentável e

consolidada no mercado - fazendo com que novas ideias ganhem corpo para se tomarem bons

negócios. Já o parque tecnológico, na visão dos mesmos, traz conhecimento que faz gerar uma

série de outros negócios ao seu entorno - como indústrias periféricas que serão prestadoras de

serviço para indústrias de conhecimento.

Em relação às parcerias, a SMDET aponta primeiramente a UFF, UERJ Resende -

caminhando para uma parceria na área de tecnologia, UniFOA e FASF (Faculdade Sul

Fluminense) - predominantemente com as públicas, por maior facilidade de comunicação e

interesses afins. A SMDET cita ainda que através da Secretaria de Educação, tem sido

desenvolvida uma ação para fomentar a cultura empreendedora - por meio da inserção da

disciplina de empreendedorismo na grade regular de ensino das escolas públicas, sendo

planejado um projeto piloto já para o próximo ano.

Para a SMDET, a principal barreira para implantação de mecanismos que apóiem a

inovação tecnológica seria a falta de espaço físico - o que está sendo em parte solucionado
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pela construção dos parques emp e ariais e a falta de mão-de-obra qualificada, acrescentando

que as Universidades têm se po icio ado nesse sentido. Segundo os representantes, para atuar

nesses mecanismos são exigidos profissionais qualificados - que precisam ser deslocados dos

grandes centros para o interior e isso requer bons salários. E de acordo com os representantes

da secretaria, uma vez que se tem uma cidade com boa qualidade de vida e serviços como

saúde, educação, e serviços derivados disso bem prestados na cidade, começam a atrair

efetivamente essa mão-de-obra qualificada.

Já há uma movimentação entre as secretarias de desenvolvimento da região, do Médio

Paraíba Fluminense, segundo a SMDET, em se criar um consórcio de desenvolvimento

regional. Vem sendo feito um trabalho bem consolidado em tomo disso, contando com apoio

do governo do Estado, de forma a se pensar um desenvolvimento regionalizado. A efetivação

desse consórcio de desenvolvimento vai ser o ponto de partida para que se comece a trabalhar

diversos outros projetos, o que já funciona na área de saúde, com o hospital regional. A

mesma coisa acontecerá com o consórcio de desenvolvimento, necessitando de maturidade no

processo com a consolidação do primeiro consórcio.

Esse desenvolvimento até então discutido não traz consigo uma proposta de

desenvolvimento tecnológico, as secretarias ainda não conversam sobre essa questão, o que se

tem trabalhado são os chamados projetos estruturantes, a fim de se desenvolver uma base

sólida que sustente projetos maiores, como de um parque tecnológico. E de acordo com a

SMDET, a UERJ é a instituição que tem se incumbido de pensar esse desenvolvimento

tecnológico regional.

Em relação às ações que devem ser iniciadas, na opinião da SMDET, deve-se

melhorar a qualidade e oferta de produtos e serviços no município, trazendo um novo

referencial cultural para a cidade.

A SMDET, representada por Vera e Davi, menciona não haver valor maior que o

conhecimento, estando ciente da necessidade de se trazer para a região indústrias com alto

valor agregado, do contrário Volta Redonda será uma cidade periférica. Eles veem inclusive

grandes oportunidades para o município por tudo que tem sido realizado no Rio de Janeiro.

Essa região, segundo eles, tem tudo para acompanhar o desenvolvimento do estado, e também

receber boa parte desses investimentos que estão sendo feitos, principalmente na área

tecnológica - que é uma área que demora mais tempo pra se consolidar, mas se tem

trabalhado pra que isso aconteça.
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Ator universidade e insti .- •e pesquIsa

Segundo a visão o da Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS) da

Universidade Federal F e e ... arcelo Amaral, a siderurgia é uma indústria madura e

como boa parte da indústria hoje em uma dinâmica baixa, assim, a geração de empregos é

menor. Para ele, apesar de a dinâmica industrial não deixar de existir, Volta Redonda tem que

entrar no século 21, sair da era industrial e passar para a era do conhecimento. E como o

município não pode receber grandes indústrias, pela questão do espaço, deve abrir outros

caminhos, como a indústria de serviços e indústria tecnológica, gerando talvez menos

empregos, mas com alto valor agregado.

Para o Diretor do Instituto de Ciências Exatas (ICEx) da Universidade Federal

Fluminense, o primeiro passo para uma modificação nesse sentido seria identificar

potencialidades, além do setor metalmecânico e todo o parque industrial que circunda esse

ramo. Para ele este ramo não está esgotado, sendo possível investir para aumentar a

produtividade, e tentar uma associação com essas empresas para conjuntamente gerar novas

tecnologias - buscar novas tecnologias sem desperdiçar o parque já existente.

O Diretor do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de

Janeiro), Alexandre Mendes, identifica algumas áreas, como a de serviços, com potencial

enorme de crescimento e qlle emprega pessoas com certa rapidez - há uma necessidade de se

qualificar pessoas nessa área. O IFRJ tem um projeto com "aUFF, no município de Volta

Redonda, onde foi elaborado um curso técnico de vendas, que busca oferecer uma série de

conhecimentos para que os alunos possam atuar na área de serviços. Alexandre também

identifica que poderiam ser feitos investimentos em algumas empresas que tenham avanço

tecnológico, pois apesar dessas empresas não terem características de empregar em massa,

geram no local onde estão "umademanda de outros serviços auxiliares.

Foi citado pelo Diretor do ICEx, José Huguenin, e pelo governo municipal que em

Volta Redonda, por exemplo, não há uma empresa que trabalhe com fibra óptica, a

manutenção de quilômetros dessa fibra é feita por empresas do Rio de Janeiro. Então, até para

atender uma demanda já sinalizada, trazer a área de tecnologia seria um caminho interessante.

Em relação ao posicionamento da Universidade frente ao assunto tratado, o diretor da

ECHS cita que na função ensino hoje se tem um papel melhor - falando especificamente da

UFF, e acredita que Volta Redonda está se tornando um pólo universitário. Na UFF foi

ampliada a formação, com cursos nas mais variadas áreas - faltando talvez a parte de

tecnologia mais avançada, como um curso de ciências da computação e engenharia
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mecatrônica, mas já foram .

possibilidade de geração de

percebe ainda muito incip· e e

...e com esse direcionamento. A parte de pesquisa -

_ ecimentos, novas tecnologias para o setor produtivo,

a ção das Universidades e particularmente da UFF. O

mesmo entende que o IF e o CEx têm competência para gerar coisas de interesse da

indústria só que pelo fato de ainda estarem em fase de estruturação, isso pode levar um tempo.

A engenharia, que é mais tradicional e tem mais conteúdo acumulado possui uma visão muito

acadêmica, de pesquisa básica, com pouca interação com o setor produtivo.

"Sobre esse processo, as Universidades têm sido todas convocadas à discussão, que

antes era sobre ciência, depois tecnologia, e hoje a palavra inovação entrou para a pauta das

Universidades" - assim afirma o diretor do ICEx. Segundo ele afirma, as Universidades têm

sido pressionadas a buscar essa ligação da produção científica e tecnológica com a inovação e

geração de tecnologias, saberes e propriedade intelectual- patentes. De acordo com o diretor,

a UFF se posicionou e encarou essa realidade com a criação de uma Agência de Inovação -

AGIR, que vem buscando num primeiro momento conscientizar a Universidade da

importância dessas ações - pois a tradição do país é de produzir ciência básica, com raras

exceções, até pela cultura geral dos cientistas brasileiros, em sua maioria puristas. Grandes

partes das Universidades têm certa rigidez a essa aproximação com a pesquisa aplicada, então

a instituição tem buscado essa interação, embora encontre resistência.

Em relação ao posicionamento do IFRJ, o diretor do instituto cita que a missão do

mesmo, traçada pelo Ministério da Educação, é de formar na região pessoas para a indústria,

por isso a oferta de cursos técnicos em metrologia, automação industrial e eletrotécnica. E a

outra missão é a de formar professores, e o instituto conta com a área de formação em

matemática, física e pós-graduação na área de ensino de ciências. E, além disso, o instituto

percebeu que pode começar a atuar junto às prefeituras - o que tem sido feito, para tentar

sanar problemas que são mais pontuais. Então se tem trabalhado da seguinte forma: a

indústria e formação de professores como carro-chefe, e solução de problemas pontuais - nas

áreas de comércio, turismo, hotelaria.

Segundo a opinião de Marcelo Amaral - diretor da ECHS, os dois municípios maiores,

que são Resende e Volta Redonda, têm algumas políticas públicas de fomento, mas ainda

focadas no modelo anterior de atração de empresas; e a ideia deve ser uma política mais ativa

de fomento ao empreendedor para criar novas empresas, atrair empresas mais inovadoras, que

tenham competência tecnológica de avançar de forma endógena - na sua opinião os atores

políticos não sabem como fazer. Identifica que as políticas de âmbito estadual e federal, que

são muito agressivas, não são usadas na região - mecanismos da Lei do Bem e da legislação
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do Investe Rio e Finep. C·

têm projeto com parte d I '~ O<'>.....o-'r

VR é uma parte dessa p

_~....,seis empresas de 120 associadas ao Metalsul

~--""_.A. o pelo governo do Estado. Segundo ele, o Inova

prêmio de iniciação científica, e a SMDET criou

o Conselho de Ciência município, o que pode significar um passo para se

criar uma legislação m algum tipo de incentivo fiscal, facilidades, e até a criação

de um fundo municipal de iencia e tecnologia com parte da arrecadação do ISS pra fomentar
, .negocIOS.

O Inova VR foi citado também pelo diretor do ICEx, lançado em parceria com a

Prefeitura Municipal de Volta Redonda e a UFF, na busca de soluções para a cidade, como

uma ação que sinaliza para esse estreitamento de relações. O diretor diz não conhecer uma

política pública nesse sentido, mas que percebe uma preocupação da SMDET a respeito.

O ator Universidade, representado aqui pelo Diretor da ECHS, diz que os mecanismos

de transferência de tecnologia (conhecimento e etc.), são vários: como parques, incubadora,

Empresa Junior, escritório, núcleo de projetos, onde as esferas começam a se sobrepor e uns

assumem funções dos outros. Segundo sua percepção, a incubadora é um desses mecanismos

de transição entre a Universidade e a indústria, e cita como vantagem que essa transferência é

feita de uma vez só, junta o ensino, a pesquisa e extensão - tríade de operação da

Universidade pública no Brasil, dentro de uma empresa em um processo único, onde se

encontram pessoas, tecnologia e relação. Segundo ele existe hoje uma percepção de que os

parques tecnológicos estariam dentro de uma configuração que se chama de interface entre as

três esferas da triple helix, então o mesmo seria um organismo híbrido, um ponto de consenso

entre esses diversos atores - por isso até uma certa visão de que o parque tecnológico pode ser

alavancador de desenvolvimento.

O diretor do IFRJ diz conhecer pouco de incubadora, mas cita um episódio ocorrido há

pouco tempo em um seminário de metrologia - a ciência das medições, que reúne as empresas

interessadas no assunto. O IFRJ tem um curso técnico em metrologia e tem formado alunos

capacitados na área de calibração de equipamentos - área carente no Sul Fluminense, pois não

há nenhum laboratório de calibração de equipamentos (as empresas que precisam desse

serviço mandam seus equipamentos para o Rio de Janeiro ou São Paulo), e esses alunos

questionaram ao diretor se não seria possível um projeto de incubar empresas na área de

calibração de equipamentos. Além disso, Alexandre Mendes teve conhecimento de que em

breve será instalado em Volta Redonda um laboratório do IPEM (Instituto de Pesos e

Medidas) - o que pode contribuir significativamente no sentido de se estabelecer uma

parceria: IFRJ, IPEM, UFF e PMVR.
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o diretor do ICEX cita ção da Universidade está dividida em três pilares:

ensino, pesquisa e extensão . .i. o e · o cumpre seu papel muito bem, através de seus cursos

de graduação e pós-graduação o ando bons profissionais - embora a formação tecnológica

de empreendedorismo deixe um pouco a desejar. Na pesquisa~ também cumpre o seu papel-

porém tem mais a contribuir, em termos de produção de conhecimento, o que tem crescido

muito no país, também devido ao fomento do governo. Na extensão, ele acredita que deixa a

desejar, não cumpre o papel dessa ligação com o setor produtivo - a UFF, por exemplo,

precisa se aprofundar nesse sentido.

Na visão do diretor da ECHS, a Universidade tenta se posicionar dentro dessa rede de

atores, sendo um protagonista, que é uma crença preconizada pela triple helix - há espaço para

que a Universidade assuma uma centralidade dentro dessa rede, que ajude a montar e lidere a

mesma, tanto do ponto de vista de organização de atores quanto do outro lado com geração de

conhecimento. Na verdade, o diretor enxerga vários papéis, e é um pouco a forma que,

segundo ele, se tem trabalhado, por meio da ação de disseminação do empreendedorismo e

inovação, uma ação com a administração pública - no sentido de se relacionar melhor com os

atores, ação na busca de se ofertar cursos, e uma ação ainda incipiente com as empresas para

apoiar desde questões simples até questões de inovação. "Hoje, a influência de Volta

Redonda, da UFF ou das instituições de pesquisa como um todo, para o desenvolvimento

econômico e social de Volta Redonda e região é muito pequeno, é mínimo. Pela capacidade

tem muito a ser feito"- diz o diretor.

Alexandre Mendes acrescenta que o IFRJ além de cumprir sua função por meio da

formação de pessoas qualificadas para o mercado - o que já é esperado para um instituto de

qualidade, o mesmo traz para a região pessoas com boa qualificação, por exemplo, mestres e

doutores que estavam em grandes centros, além de reter talentos próprios da região.

Representando o ICEX, José Huguenin afirma não realizar ainda ações junto às

empresas, porque o instituto tem apenas um ano e meio. Mas na sua gestão, é um item de

pauta que está sendo conduzido em parceira com a ECHS, no sentido de se buscar essa

interação com empresas e o setor produtivo na região. Ainda não há, mas é desejo do instituto

desenvolver esses relacionamentos.

Sobre essa relação, especificamente na área de pesquisa e desenvolvimento, ainda não

acontece parte do IFRJ, pois o mesmo foi transformado em Instituto Federal há apenas três

anos, o que trouxe aos antigos CEFETs (Centros Federais de Educação Tecnológica) o

reconhecimento de uma instituição de ensino superior, possibilitando a participação dos

mesmos em editais de fomento, por exemplo, do CNPq e CAPES - o que não acontecia no
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passado. Em resumo, o IFRJ é·· ção de pesquisa há apenas três anos, sendo assim

hoje 80% da pesquisa realizada e ' a oeada na formação de professores. Em relação às

atividades de pesquisa e desen TO r· ento tecnológico, ligados ao mercado metalmecânico ou

às indústrias, isso ainda não é feito - vai demandar ainda algum tempo para que aconteça.

O diretor da ECHS cita que tem hoje a prefeitura como seu principal parceiro,

contando com aproximadamente dez projetos em conjunto. Algumas ações estão sendo

desenvolvidas com o governo, para beneficiar empresas, de atendimento ao micro empresário

- o que se deseja fazer é um núcleo de apoio à gestão da inovação em parceria com prefeitura,

Sindicato, Firjan e Sebrae, trazendo também outras parcerias para participar mais ativamente

- se constituindo em um espaço que possibilite entender as demandas do empresariado local e

também ofertar serviços como capacitação e consultoria. Com as empresas essa relação ainda

ocorre pouco, existindo parcerias pontuais com algumas como a PSA Peugeot Citroen,

Votorantim e uma em negociação com a MRS Logística, porém essa parceria ainda é muito

tímida pelo potencial das empresas e da própria instituição. Para ele, Prefeitura e Peugeot

Citroen seriam as parcerias mais consolidadas, citando haver bom relacionamento com o

Metalsul - mencionou a participação no planejamento estratégico do APL metalmecânico, e

Sinduscon (Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Sul Fluminense).

O IFRJ cita parcerias com a UFF, FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda)

e Secretaria de Educação de Volta Redonda - Prefeitura de Volta Redonda. Além dessas, cita

também uma parceria com a Secretaria Municipal de Resende, que deveria contar com um

instituto e não tem, segundo ele, por falta de uma boa estratégia política junto ao Ministério

da Educação, o que agora está começando a acontecer.

O diretor do ICEx acrescenta a Coordenadoria de Agronegócios, que foi criada através de

parceria com professores do departamento de agronegócios da UFF - outro exemplo de

sucesso de interação entre o poder-público e Universidade.

O diretor do ICEx acredita que possa contribuir para esse processo de

desenvolvimento tecnológico principalmente em relação à metrologia: metrologia de precisão

e qualidade, melhoria em processos - há um projeto de pesquisa coordenado pelo diretor do

instituto sobre controle de qualidade em chapas metálicas, controle dinâmico em tempo real

por laser em linha de produção, uma pesquisa básica com grande potencial industrial. Existem

também projetos em outras áreas, e afirma que linhas aplicadas podem vir a somar para o

desenvolvimento de novas tecnologias.

Na visão do diretor da ECHS, as possibilidades de contribuição dos mecanismos são

grandes, mas por serem meros mecanismos, necessitam de massa crítica de conhecimento. O
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diretor afirma que se não hou er pe q isa aplicada consistente e uma conexão com o tecido

econômico da região, não há contribuição a dar. Segundo sua opinião, o Instituto de Ciências

Humanas e Sociais tem uma contribuição menor a dar, porque as pessoas olham inovação

principalmente pelo ponto de vista técnico, mas esquecem do lado da gestão, da formação das

pessoas e estruturação dos negócios, além das possibilidades de interferência na

modernização da esfera pública.

Sobre as barreiras encontradas, o diretor do ICEx cita que a primeira barreira que a

própria Universidade precisa vencer é a sua cultura, em relação a essa abertura - não adianta,

por exemplo, o instituto ser aberto a isso se toda parceria tem que ser aprovada por um

Conselho Universitário Superior. A burocracia também se constitui em um grande entrave,

fazendo com que os processos andem de forma lenta. E outra barreira menor citada, que

segundo ele pode ser vencida por nós, tanto pelo setor produtivo da região, poder público

regional e Universidade é o autoconhecimento, saber o que existe, saber dos problemas e onde

se pode atuar. Sobre a falta de profissionais qualificados na região, barreira apontada pela

SMDET, o diretor diz discordar em parte, pois há o trabalho de um projeto pedagógico para

trazer o curso de Ciências da Computação, o que falta hoje é docente. Mas, além disso, o

ICEx trouxe cursos com forte apelo regional: a licenciatura em Química, bacharelado em

Química com ênfase tecnológica (bioquímica, por ex.), bacharelado em Física computacional

e a Matemática computacional.

Na visão da ECHS, o fato de a região não fazer parte de um grande centro já se

constitui em uma barreira, pois o poder decisório das grandes empresas da região não se

encontra localizado aqui. Em relação às pequenas empresas, até empresas de médio porte,

existe a barreira da questão cultural, que leva a uma dificuldade de entender inovação, e isso

no Brasil como um todo. Já em relação à barreira institucional, o diretor cita que para muitos

o relacionamento da Universidade com o setor produtivo, principalmente privado, se constitui

em uma heresia, além da estrutura da Universidade ser incompatível com as demandas das

empresas. O caminho que as Universidades têm encontrado, segundo ele, são escritórios de

comercialização de tecnologia, de transferência e agências de inovação - ressalta que a

mesma não deve se transformar em mais um departamento da Universidade, mas deve contar

com profissionais capacitados. No caso da UFF, por exemplo, cita que falta uma fundação ou

entidade similar para gerir projetos com o governo e setor produtivo.

Para o IFRJ, a barreira se constitui no conhecimento da classe política sobre inovação

- até pela sua própria formação mais clássica, não conseguem enxergar essa linha de longo

prazo (Valta Redonda é um dos municípios mais avançados do Sul Fluminense e mesmo
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assim é incipiente em re a, -

barreiras enquanto ins i ' ·

pesquisa do instituto co

questão da inovação é ..o......o....._~..,

o precisa ser desenvolvido nos municípios. Já

i que no caso do IFRJ, precisa-se fortalecer a

er algo muito recente, e dentro dessa pesquisa a

. da. Segundo o mesmo, o instituto é tradicional no

ensino, tem um caminhar a e e ensão razoável, mas na pesquisa é iniciante.

Marcelo Amaral, d" e ar da ECH acredita que o caminho para a efetivação de um

processo de desenvolvimento e inovação tecnológica seja por meio da articulação entre os

municípios, e cita que tem sido feita uma ação reversa nesse sentido, tendo sido realizada a

primeira reunião do Fórum dos Diretores das Entidades de Ensino e Pesquisa Públicas da

região para essa discussão - o processo reverso, segundo ele, é melhorar a comunicação entre

essas instituições, ter massa crítica e então um espaço onde se possa ofertar às prefeituras.

Acrescenta que já existe a Agência de Desenvolvimento do :tvlédioParaíba, sediada em Volta

Redonda, e um projeto chamado Cercanias que reúne quinze municípios de Minas Gerais, Rio

de Janeiro e São Paulo - citado pelo Diretor do IFRJ como uma articulação com clássicas

fragilidades, que concorda também a respeito da importância dessa articulação para apoiar um

processo de desenvolvimento.

O diretor do ICEx cita o diálogo como ação que deve ser iniciada, o que já começou

com a prefeitura e IES (instituições de ensino superior). Destaca que o grande problema para

conduzir essa discussão com o poder público é o fato de lidarem com o tempo de uma forma

diferente, pois o tempo do governo é um, e o tempo da pesquisa e desenvolvimento é outro.

Poder público trabalha com o imediato - visão de curto prazo, e ações desse tipo demandam

longo prazo - o que se constitui em uma dificuldade também. Segundo ele, a SMDET de

Volta Redonda tem dado passos importantes nesse sentido, de desenvolver uma visão de

longo prazo - através do projeto Inova VR, a Coordenadoria de Agronegócios, Coordenadoria

de Ciência e Tecnologia, por exemplo.

Para o diretor da ECHS, a Universidade deve se abrir para os atores sociais, e é o que

tem sido feito ao receber eventos, realizar parceiras com a Secretaria de Saúde e

Coordenadoria da Juventude, Tribunal de Contas do Estado - o que se constitui em uma ação

mais passiva, mas que faz a Universidade ser reconhecida. Outra ação é participar de todas as

organizações da região, ou seja, comissão, conselho, comitê, reunião - para isso foram criadas

assessorias com o setor governamental e produtivo.

Para o diretor do IFRJ a Universidade deve ser o principal ator organizado do processo

tratado, pois segundo ele a mesma sabe da importância desse desenvolvimento, e os demais

atores ainda não estão convencidos ou com clareza - sendo papel da Universidade ensinar a
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essas pessoas (através de workshop , pa estras), chamando os empresários e políticos ou

secretários de desenvolvimen o na busca de uma atuação por meio do trabalho de

informação. Acrescenta que a ~ni ersidade e os Institutos Federais precisam se unir e

começar a desenvolver esse tipo de atividade.

Já na visão do diretor da ECHS, a própria discussão da triple helix é que a

Universidade, como cabeça pensante do processo, consegue olhar além do hoje e do amanhã,

então deveria ser o ator organizador, e enquanto organização ela é menos sujeita a variações

(econômicas ou políticas), passando também às pessoas uma maior transparência. Ele entende

que a Universidade tem um papel importante nisso, mas acredita que o governo também tem

seu papel de puxar esse processo, de investir - porque o mesmo é possuidor da máquina e dos

mecanismos, tem um poder de realização que a Universidade não tem. E por outro lado,

acrescenta que quem inova é o empresariado, então o mesmo também deve se mobilizar nesse

sentido. Ou seja, ele defende a atuação da triade, que deve achar o ponto de convergência

desse relacionamento, porém, na falta de uma sintonia maior entre os dois setores, a

Universidade pode assumir a liderança desse processo.

Concluindo, os atores representantes das Universidades e instituto de pesquisa,

empresariado e governo demonstraram claramente seus interesses de envolvimento, e o

diretor do ICEx, como pesquisador, acrescenta acreditar que seja papel do pesquisador

brasileiro contribuir para a geração de tecnologia e conhecimento, que isso sim irá possibilitar

a verdadeira independência - "Não é o petróleo, e sim o que vamos fazer com ele" - diz o

diretor José Huguenin.

Os entrevistados citaram potencialidades da região, além do setor metalmecânico, já

identificado, sendo apontadas as seguintes áreas: turismo (tanto no' Vale do Café quanto na

região das Agulhas Negras), setor químico, médico-hospitalar, área nuclear, indústria da linha

branca, setor de TI como um todo e de serviços. O potencial da logística na região também foi

mencionado, pois a região está localizada entre duas capitais e três rodovias federais, o que

abre possibilidades para criação de um corredor de exportação utilizando-se do Porto de

Itaguaí. Além disso, seguncto o Secretário Executivo do Metalsul, nessa região de Itaguaí tem

se desenvolvido um novo parque metalmecânico, e uma infra-estrutura de ligação entre esses

dois pólos melhoraria a sinergia - desejável entre parques da mesma natureza.
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Capítulo 5 - Aprese a ~-

tecnologia para Volta

e ações de mecanismos de transferência de

Segundo Cas

sustenta através de ec

modelo econômico de desenvolvimento emergente se

e inovações - estas que são geradas pela interação física no

território. Dentro desses no os princípios está o desenvolvimento endógeno; criatividade e

inovação; cidades do conhecimento e a participação da sociedade, destacando-se os pontos a
•seguIr:

- o desenvolvimento endógeno local deve se dar através do fortalecimento e

qualificação de estruturas internas, por meio de uma contínua ampliação da capacidade de

agregação de valor, consolidando o desenvolvimento originalmente local, utilizando-se do

potencial de fatores internos;

- criatividade e inovação para serem geradas necessitam de um espaço onde haja uma

interação, troca de conhecimento. A diversidade que há na cidade gera essa criatividade e,

portanto, inovação - projetos a partir de parcerias entre os diversos atores que alavancam o

processo de desenvolvimento com seu envolvimento;

- cidades do conhecimento são cidades que abrigam pólos e parques tecnológicos, com

fluxo de conhecimento contínuo que atravessa várias instâncias e com forte estímulo ao

empreendedorismo e inovação tecnológica - exemplo disso é Barcelona@22, estratégia que

regenerou antigas áreas industriais;

- uma sociedade participante e ativa no compartilhamento de ideias, promove uma

cidade integrada, e o desenvolvimento se dá por meio da articulação que essa participação

promove, possibilitando a efetivação da parceria universidade-empresa-governo.

Deve-se abrir, portanto, um espaço de discussão onde se forma o conhecimento - na

universidade, e esse diálogo deve levar em conta a identidade e potencialidades da região,

para então serem promovidos eventos que se alimentam e onde seja compartilhado o

conhecimento com a sociedade, de forma que possibilite à universidade cumprir seu papel em

relação ao desenvolvimento local.

A reinvenção das cidades tem se dado por meio dos modelos dos pólos tecnológicos

com base na triple helix. Nas cidades é que se encontram as percepções que geram novas

ideias e soluções, aglutinando pessoas para promover a transformação, acelerando e

diversificando a atividade econômica.

Com a presença da nova econornia são criados ambientes inovadores e criativos,

contando com o talento de recursos humanos e parcerias U-E-G, promovendo o
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aproveitamento dos espaços a és da realização de investimentos com capacidade

de transformação da realida e o· ca e social. O desenvolvimento endógeno considera

ainda a contribuição desses di e o atores - ampliando a base de decisão autônoma por parte

dos mesmos, cultura, conhecimen o e aprendizado da região.

Deve-se defInir o papel desejável no futuro e estabelecer as prioridades para um

planejamento de longo prazo, exercendo assim um papel intencional na condução do processo

de desenvolvimento. Iniciativas devem ser desenvolvidas a curto prazo, porém são as ações de

longo prazo que vão sustentar esse desenvolvimento.

A partir da revisão teórica e da realização de entrevistas junto aos atores, chega-se

inicialmente a conclusão de que são necessárias algumas mudanças institucionais na UFF para

que a unidade de Volta Redonda ganhe certa autonomia e tenha um grau de flexibilidade,

permitindo à mesma dar celeridade ao estabelecimento de parcerias com os demais atores -

entrave identificado no estudo, assim como estreitar sua relação com os setores econômicos.

Outro ponto a se considerar é o fato de a cultura de introdução de inovações e até

mesmo o empreendedorismo não estarem amplamente disseminados e solidificados na região,

principalmente em relação às empresas. Algumas ações já têm sido empreendidas, porém para

que haja resultado satisfatório deve-se implementar um plano de ação contínuo nesse sentido,

de forma que o fomento à essa cultura seja sentido em toda a rede de atores. Construir uma

agenda de eventos que dêeln continuidade ao que já é desenvolvido possibilita o acúmulo de

conhecimento, troca de expertise e promove o network - fatores importantes para um

processo de inovação.

Sobre a criação de uma incubadora de empresas para o município de Volta Redonda,

acredita-se não ser o mais viável no momento, pois a Incubadora Sul Fluminense, da UERJ,

fica instalada em local próximo ao município, e a mesma, como constatado também em visita,

possui ainda capacidade para receber outras empresas, podendo expandir até mesmo seu

espaço físico, caso isso se mostre necessário.

Uma incubadora demanda certo tempo de implantação - no geral, demanda um tempo

médio considerando-se os demais mecanismos, volume considerável de recursos financeiros e

capital humano. Ou seja, uma parceria com a incubadora já existente facilitaria

principalmente no sentido da não disputa desses recursos para locais consideravelmente

próximos - os mesmos seriam concentrados em uma só incubadora, por meio da articulação

de esforços, além de reforçar a troca de conhecimento entre duas instituições que representam

papel fundamental para o desenvolvimento da região, unindo as mais variadas áreas de

conhecimento.
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Em síntese, a propos

de projetos, que poderia

oportunidade identificad~

. ípio se traduz inicialmente na criação de um hotel

.amente ser alocado 110 Edifício Sede da CSN -
,

re deita a verificações; aproveitando-se dos andares para

disponibilizar serviços de a aio e de consultoria às empresas, criando um canal de

comunicação de acesso facilitado onde fosse possível entender as demandas do empresariado,

como apontado pelo Diretor da ECHS, sendo esse hotel coordenado pela UFF - devido

principalmente à sua estrutura, qualificação, amplo corpo docente com considerável massa

crítica e áreas de conhecimento.

Como resolução às principais barreiras institucionais apontadas pelos diretores do

ICEx e ECHS, reafirma-se a necessidade da criação de uma fundação ou agência de inovação,

como a AGIR, que funciona em Niterói. A agência tem como principais funções assessorar no

planejamento, organização, implementação, acompanhamento e avaliação das atividades de
"

ensino, pesquisa e extensão no âmbito do empreendedorismo e inovação desenvolvidas na

UFF junto aos setores demandados, gerindo a política de inovação e articulação com o próprio

setor acadêmico e setor produtivo. Isso possibilitaria à unidade de Volta Redonda mais

autonomia e capacidade de resposta às demandas do município e sua classe empresarial.
,
E desenvolvido pela SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), da

Prefeitura Municipal de Volta Redonda, um projeto de ação social que funciona de forma

similar ao que ocorre em uma incubadora social ou de cooperativas. O projeto foi criado para

atender às necessidades sociais e assistenciais e se constitui de uma fábrica de material

esportivo - aproveitando-se da visibilidade que o município possui na prática esportiva, de

forma a incluir alguns moradores do bairro Padre Josimo que se encontram em uma situação

delicada na sociedade, gerando ocupação e renda para os mesmos. Observa-se que sobre esta

visão, o projeto de ação social pode sinalizar facilidades para urna possível transformação em

incubadora social, ou até mesmo de cooperativa, visto que já existe um trabalho desenvolvido

nesse sentido, podendo evoluir mais tarde para a introdução de tecnologias sociais.

Em relação à criação de um parque tecnológico, existem demandas na região, tanto

por parte das empresas, quanto em relação às instituições de ensino e pesquisa, e do governo

local, este último considerando um prazo maior para sua instalação, não estando incluído no

seu plano de desenvolvimento principal - que tem se dado por meio dos parques empresariais.

Entretanto, por se constituir em um projeto complexo, de longo prazo, e que demanda grande

volume de investimentos, a viabilização do mesmo deve se dar por meio de um consórcio

regional entre os municípios - opinião unânime dos atores entrevistados, e também entre as

instituições de ensino dos mesmos - responsáveis por aportar a massa crítica fundamental ao
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seu desenvolvimento. Essa mo ~. J ão poderia ser organizada, por exemplo, através de

uma Agência de Desenvol ime t egional, que promoveria essa articulação e fomentaria a

participação dos diversos atores.

Sendo assim, as suge tôes podem ser assim resumidas:

• Plano de ação contínuo para disseminação da cultura de inovações;

• Criação de um Hotel de Projetos no edifício sede da CSN;

• Criação de uma Fundação ou Agência de Inovação da UFF - Pólo de Volta Redonda;

• Incubadora Social a partir do Projeto de Ação Social desenvolvido pela SMAC;

• Parceria com a Incubadora Sul Fluminense - UERJ em.Resende;

• Consórcio regional para criação do Parque Tecnológico.

,
E necessária a introdução de inovação, ciência e tecnologia com aplicação prática na

indústria considerada - parque existente em Volta Redonda e região, usando-se desses

mecanismos para solucionar também os gargalos do APL metalmecânico - tanto .das

indústrias qllanto dos fornecedores, através da introdução de novas tecnologias,

principalmente em relação às inovações em processos - seja de produção, de controle ou

qualidade, pois se constitui em uma potencialidade regional, além de contar com grande

parque industrial existente.

Entretanto, é preciso que se construam novas competências regionais, através do

desenvolvimento de empreendimentos inovadores - surgidos também dos laboratórios das

universidades e centros de pesquisa; e novas indústrias mais intensivas em tecnologia, que

possibilitem a diversificação da economia, geração de emprego com postos de ocupação mais

qualificados, possibilitando um aumento de renda e uma dinâmica capaz de promover o

desenvolvimento econômico e social sustentável pautado na nova economia, trazendo

qualidade de vida.
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Capítulo 6 - Considerações

Considerando-se que o o ·etivo geral era chegar-se a uma sugestão de ações que

possibilitem e contribuam para o desenvolvimento e implantação de uma política de inovação

para o município de Volta Redonda, este trabalho desenvolveu um estudo através de revisão

teórica - objetivo específico; abrangendo diferentes mecanismos utilizados para transferência

de tecnologia que operam através da interação Universidade-Empresa-Governo - tríade

preconizada pela Teoria da Hélice Tríplice, que deve interagir e atuar em conjunto de forma a

organizar e possibilitar a implantação de um processo de inovação. Foi feito ainda o

levantamento de uma metodologia desenvolvida com base na identificação de fatores comuns

de sucesso presentes nesse tipo de empreendimento - parte integrante da consecução do

objetivo específico, a fim de se possibilitar a análise dos mecanismos.

Realizou-se um Estudo de Caso por meio de entrevistas junto aos diferentes atores

locais, pertencentes a cad.a uma das hélices, a fim de compreender diversas visões e

posicionamentos em relação a um processo de inovação para o município. A realização das

entrevistas pessoalmente e de forma individual permitiu captar a percepção de seus interesses

e a forma como cada um se relaciona com as questões inerentes a esse processo.

Por meio da revisão teórica e análise dos resultados obtidos nas entrevistas, estudando

seus pontos convergentes e divergentes, foi possível chegar a um conjunto de sugestões,

orientando quanto à atuação que deve se desenvolver em Volta Redonda por meio de um

mecanismo que operacionalize um processo de inovação tecnológica e desenvolvimento

econômico e social promovido pelo mesmo.
,
E possível observar como limitações do trabalho o fato de se identificar apenas seis

atores-chave nesse processo - considerando-se que os mesmos são representativos, entretanto

para um projeto dessa amplitude, deve-se levar em conta uma necessidade de ampliação dos

atores englobados nesse processo, e que, portanto, devem manifestar sua posição. Além disso,

os atores-chave foram identificados apenas no município de Volta Redonda, e como se trata

do desenvolvimento regional, outros municípios devem ser incluídos.

Outra limitação é o fato dos objetos de estudo serem apenas mecanismos, necessitando

de vários inputs para gerar resultados, além de não constituírem um modelo geral de sucesso

que seja aplicável a qualquer contexto. Mas apesar das mesmas, acredita-se que o trabalho

tenha sua parcela de contribuição para o momento em que for desenvolvida de uma política

voltada para inovação no município de Volta Redonda.
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imento de estudos futuros, pode-se pensar em

e o omia do conhecimento e à cultura de inovação, que

no as demandas desses mecanismos e possibilitem um

Como sugestão para

modelos de gestão mais a-.-......,~"J

atendam de forma mais e

gerenciamento eficaz dos e o.
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ANEXO 1

I. Incubadoras tradicionais

A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e Setor Tradicional-IEBTST, também

conhecida como Incubadora Sul Fluminense, foi criada em 2002 com a missão de contribuir

para a formação de cultura empreendedora; transformação de resultados de pesquisa em

empreendimento; modernização e geração de pequenas e médias empresas que agreguem

inovação à cadeia produtiva local; e, desenvolvimento de iniciativas produtivas que associem

vocações locais e potencialidades do mercado na geração de emprego e renda.

Sediada no Campus Regional da VERJ Resende, a Incubadora Sul Fluminense tem

localização geográfica privilegiada, na macro região geo-econômica conhecida como Vale do

Paraíba do Sul, que abrange os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro,

envolvendo num raio de 100 km, um total de 1,2 milhão de habitantes e 10 % do Produto

Interno Bruto-PIB nacional.

Não há outra iniciativa de incubação de empresas no Vale Sul fluminense. A

implementação e consolidação da IEBTST, de base tecnológica e setor tradicional, orientada

para o desenvolvimento local e setorial, constitui-se como excelente oportunidade de

incremento na geração de empresas fornecedoras que agreguem tecnologia e inovação à

cadeia produtiva local.

A atividade da Incubadora está prioritariamente orientada para atender às necessidades

da cadeia produtiva e o desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APL's),

viabilizando a solução de gargalos e o preenchimento de lacunas, através de produtos,

serviços ou processos das empresas inovadoras.

Para apoio às empresas a serem incubadas, a Incubadora leva em consideração as

habilidades e competências potenciais da VERJ como macro centro acadêmico, e, em especial

a Faculdade de Tecnologia - FAT do Campus Regional VERJ - Resende, assim como

parcerias na articulação com instituições públicas e privadas, de ensino, pesquisa, fomento,

indústrias e outros, formando uma rede de contatos de qualidade.

Com o objetivo de atender as necessidades da cadeia produtiva local e

desenvolvimento dos arranjos produtivos (.APL's), a Incubadora Sul Fluminense tem como

segmentos prioritários o metal-mecânico, químico, automotivo, siderurgia, energia nuclear,

turismo, meio ambiente e logística, não excluindo, porém no seu processo seletivo, os
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projetos inovadores e intenso.

conhecimento, que se adeq o.e

A Incubadora de Empre

UERJ, com a missão de e t·

a ital intelectual e tecnologia em todas as áreas do

. a e desenvolvimento ao perfil da incubadora.

uI Fluminense faz parte do Programa de Incubação da

ar um ambiente de negócios que induza ao surgimento e

crescimento de empresas baseadas em produtos ou serviços inovadores e também ao

fortalecimento de empresas já existentes que pretendam agregar inovação ao seu portfólio,

visando assim, à maximização da oferta de empregos e da geração de renda.

Em prol da sua missão, a Incubadora envida esforços na disseminação regional da

cultura empreendedora (como ação educacional e de aprendizagem), a complementação da

formação empresarial local, e, a articulação de projetos e/ou empreendimentos empresariais

com uma rede de parceiros que envolvem, dentre outros, as empresas inovadoras de base

tecnológica, as de base trrtdicional, Universidade e o meio científico em geral, atividades

econômicas da Região, agências de fomento, prefeituras, empresas, instituições diversas e
. '"aSSOClaçoes.

Este estímulo ao empreendedorismo com difusão de transferência do conhecimento

(como elemento propulsor de novos negócios) que apóia empreendedores e empresários a se

inserirem com sucesso no mercado global, faz do Programa de Incubação uma importante

ferramenta de desenvolvimento sócio-econômico local.

A Incubadora Sul Fluminense está associada à Rede de Tecnologia do Estado do Rio

de Janeiro através da Rede de Incubadoras, Parques Tecnológicos e Pólos do Estado do Rio

de Janeiro - REINC e também na Associação Nacional de Entidades Promotoras de

Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC.

Ocupa uma instalação física de 300,00 m2, composta de 11 módulos para abrigar

empresas com projetos inovadores em capital intelectual e tecnologia, com salas de

administração, reunião, copa, banheiros e apoio.

Quanto à estrutura organizacional, além do Conselho Diretor (Prefeitura Municipal de

Resende, SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, FIRJAN - Federação

das Indústrias do Rio de Janeiro, CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas, ACIAR - Associação

Comercial Industrial Agropecuária Resende, UERJ) presidido pelo diretor do Campus

Regional, professor Alexandre Alvarenga Palmeira, é gerida pela gerente de negócios,

arquiteta Dilza Cristina Martins Tomás. A Incubadora Sul Fluminense está diretamente

vinculada ao Campus Regional UERJ Resende sendo regida pelas normas da Universidade e

pelo próprio Regulamento Interno da Incubadora.
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A Faculdade de Te n T está apta a oferecer suporte ao desenvolvimento de

pesquisas e tecnologias com a r ei com as áreas de interesse da Incubadora. Através de seus

laboratórios de Metrologi~ ores e Suspensão, Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos,

Análises Químicas (Instrumental e Microbiológica), Informática, Física, Computação de Alto

Desempenho e Fabricação e Materiais, poderão ser desenvolvidos projetos e metodologias e

serem prestados serviços laboratoriais às empresas incubadas.

Quadro 3 - Resumo da pesquisa, IEBST - UERJ

Critérios Realidade

Tempo de implantação 4 anos

Apoio governamental Prefeitura, Governo Estadual

Participação da sociedade local I Sim

Envolvimento de Universidades e Centros de UERJ e FAT (Faculdade de Tecnologia

Pesquisa da VERJ)

Apoio de instituições financeiras e de Faperj, Finep

fomento

Existência de " • • SEBRAE, Firjanancoras empresarIaIS e

institucionais

Espaço físico Em ampliação

Estrutura de gestão Conselho Diretor do Campus Regional

e gerente de negócios

Liderança Gerente da incubadora

Divulgação/ promoção/ animação Deficitário
,

Qualidade de vida e ambiente de trabalho Região com alto IDH (Indice de

desenvolvimento humano) e IQM
,
(Indice de qualidade do município)

Fonte: Elaboração própria

11.Incubadoras tecnológicas

A Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ funciona na Cidade Universitária da Ilha

do Fundão, desde 1994, e possui uma localização privilegiada, por estar instalada ao lado de

importantes vias de acesso da cidade do Rio de Janeiro, como as ljnhas Amarela e Vermelha,
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a Av. Brasil e o Aeroporto e a ·onal Tom Jobim. Além disso, e de acordo com o próprio

conceito de Incubadora, as e re as se aproveitam da proximidade com os laboratórios e os

centros de pesquisa instalados na Cid.ade Universitária.

A Incubadora da COPPEIUFRJ faz parte do Parque Tecnológico do Rio de Janeiro,
,

que ocupa uma área de 350.000 m2 na Cidade Universitária. E gerida pela Fundação

COPPETEC - Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos, o escritório de

transferência de tecnologia da COPPE criado em 1971.

Seu objetivo principal é o apoio à formação de empresas de base tecnológica nas áreas

de atuação de grupos de pesquisas da UFRJ. Durante três anos, as empresas selecionadas

contam com assessoria integral e permanente (marketing, finanças, jurídica e de comunicação

e imprensa), serviços (suporte operacional, estratégico e tecnológico) e infra-estrutura

completos para o seu desenvolvimento inicial.
"Segundo Angela Uller, Diretora da COPPE

A Incubadora de Empresas é o braço empresarial que vai possibilitar a
comercialização das tecnologias desenvolvidas na COPPE através de empresas.
Ideias que nascem nos laboratórios de pesquisa da COPPE se transformam em
produtos e serviços que serão importantes para a sociedade e governo. Com a falta
de empresa de base tecnológicà no país, uma saída é o fortalecimento da inovação. E
a Incubadora representa esta inovação.

Em relação aos indicadores, o faturamento médio da incubadora no ano de 2002 foi de

15 milhões, e este número saltou para 67 milhões já no ano de 2006 (um aumento de mais de

300% no faturamento em apenas quatro anos). Seus produtos e serviços inovadores chegam a

90 e conta ainda com 15 pedidos de patente.

A experiência da incubadora e sua atitude de vanguarda nos projetos de base

tecnológica consolidam a liderança da Incubadora da COPPE como uma referência no Rio de

Janeiro e no Brasil, que se compromete com a inovação e projetos de ponta.



Quadro - Resumo da pesquisa COPPE - UFRJ

fomento

Pouco conhecida, agora há um programa para

que isso mude

Critérios Realidade

Tempo de implantação 16 anos, sendo de 5 a 7 anos para atingir
I

maturidade !

Apoio governamental Se mostra disposto a apoiar. FINEP, Faperj,

CNPq, Prefeitura

Participação da sociedade local

Envolvimento de Universidades e Várias no Brasil e no mundo, não foram

Centros de Pesquisa especificadas pontualmente

Apoio de instituições financeiras e de OGX, SEBRAE

Existência de âncoras empresariais e Na incubadora não, no parque Petrobrás

institucionais

Espaço físico Não é suficiente, mas está expandindo

Estrutura de gestão Equipe permanente

Liderança Estruturada

Divulgação/ promoção/ animação Feiras, eventos, programa inserção alunos

Qualidade de vida e ambiente de Atualmente passa por uma "crise de

trabalho crescimento"

Fonte: VVegermann, 2010

111.Incubadoras de cooperativas
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A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) é um programa de

extensão universitária do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de

Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 1995,

a ITCP foi concebida como um centro de tecnologia que tornaria disponíveis os

conhecimentos e os recursos acumulados na universidade pública para gerar, por meio do

suporte à formação e desenvolvimento (incubação) de empreendimentos solidários

autogestionários, alternativas de trabalho, renda e cidadania para indivíduos e grupos em

situação de vulnerabilidade social e econômica (ITCP, 2011).
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Apresenta como linhas de ação: formar novas cooperativas populares e fortalecer as já

incubadas, promover a educação cooperativista a pessoas/grupos interessados em constituir

cooperativas, desenvolver metodologias que contribuam à solução dos desafios criados na

implantação de empreendimentos fundados na cultura do cooperativismo popular, estabelecer

parcerias com entidades e governos que busquem promover o cooperativismo popular e

empreendimentos autogestionários e apoiar e promover a construção de redes e outras formas

organizativas das cooperativas populares, além de contribuir na elaboração e implementação

de políticas públicas que promovam o desenvolvimento social e econômico das camadas

populares.

A cooperativa popular é ao mesmo tempo uma organização social e também um

empreendimento econômico. Sendo assim, tem como objetivo viabilizar a realização do

trabalho de seus membros de forma sustentável e valorizada na sociedade.

Quadro 5 - Resumo da pesquisa, ITCP COPPE - UFRJ

Critérios Realidade

Tempo de implantação Em poucos anos já era reconhecida

Apoio governamental Sim

Participação da sociedade local Sim, é seu público alvo

Envolvimento de Universidades e Centros de UFRJ

Pesquisa

Apoio de instituições financeiras e de Finep, Caixa Econômica Federal,

fomento COPPE, Fundação Banco do Brasil

Existência de " • • Sim, nacionais e internacionaisancoras empresarIaIS e

institucionais

Espaço físico Não informado

Estrutura de gestão Fundação COOPETEC

Liderança Equipe multidisciplinar

Divulgação/ promoção/ animação Através do governo

Qualidade de vida e ambiente de trabalho Cooperação, retribuição igualitária e

democrática, cidadania

Fonte: Elaboração própria



72

IV. Incubadoras sociais

o Instituto Gênesis ligado a Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC

- Rio), criou em 2004 a Incubadora Social de Comunidades (ISC), como conseqüência natural

da experiência obtida com a Incubadora Tecnológica e das necessidades e demandas sociais

detectadas pela Incubadora Cultural do Instituto. Inserida dento da área de desenvolvimento

local do Instituto, tem como objetivo transferir conhecimento da Universidade para a

Sociedade por meio da formação de empreendedores e da geração de empreendimentos -

contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida da região onde está inserido.

Visando o fortalecimento local de comunidades populares, a ISC faz a disseminação

da cultura empreendedora, apoiando o desenvolvimento de empreendimentos sociais

sustentáveis com base na identidade local, estimulando a geração de novas tecnologias sociais

e as práticas do comércio justo e solidário.

Seu público-alvo são comunidades, municípios e cidades do Rio de Janeiro que

apresentem indicadores de baixo desenvolvimento sócio-econômico. A incubadora aceita

voluntários em todas as áreas de atuação, sendo que os mesmos devem passar por um

processo seletivo, de acordo com a especificidade de cada projeto e função.

A Incubadora Social de Comunidades (ISC) e o Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID) desenvolvem na Comunidade Parque da Cidade, na Gávea, o projeto

Empreender para Aprender, cujo principal objetivo é formar e-;mpreendedorese gerar trabalho

e renda para a promoção do desenvolvimento local.

Neste ano de 2011, iniciaram-se' as ações para promover o diagnóstico

socioeconômico, com o objetivo de mapear e identificar possíveis demandas e potencialidades

da comunidade. Os coordenadores do projeto e o BID acreditam que o resultado desta

pesquisa poderá gerar novos projetos, cada vez mais adaptados à realidade local, facilitando a

captação de novos recursos.



Quadro 6 - e o da pesquisa, Instituto Gênesis - PUC

73

Critérios Realidade

Tempo de implantação 7 anos até atingir llível de maturidade atual

do Instituto, Incubadora Social criada em

2004

Apoio governamental Sim, por projeto

Participação da sociedade local Sim, através de cursos e eventos -

necessidade de ligação com a PUC para ser

incubado

Envolvimento de Universidades e Exclusivamente com a PUC.,

Centros de Pesquisa

Apoio de, ~nstituições financeiras e de PUC, FINEP, SEBRAE

fomento

Existência'l de âncoras empresariais e Não

institucionais .

Espaço físico Não é suficiente

Estrutura de géstão Diferentes áreas, cada uma com sua

gerência e deve ser auto-suficiente

Liderança ~ Diretor que coordena todas as áreas

Divulgação/ promoção/ animação Área responsável pela divulgação, também

feita pela PUC

Qualidade de vida e ambiente de trabalho Ótimo, liberdade, flexibilidade

Fonte: Wegermann, 2010

V. Incubação à distância

Em 2010, o MIDI foi citado pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios como

uma das vinte melhores incubadoras do Brasil. Além disso, é a primeira incubadora de
,

Florianópolis e a segunda de Santa Catarina a obter o cadastramento no Comitê da Area de

Tecnologia da Informação (CATI), órgão responsável pelo credenciamento de instituições

para receber os incentivos da Lei de Informática, conquistando autorização do Ministério da

Ciência e Tecnologia C .
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o objetivo do MID serviços de incubação a empreendimentos de base
,

tecnológica que têm como I • •pal insumo os conhecimentos e as informações técnico-

científicas, apoiando o proces o de desenvolvimento de pequenas empresas nascentes e

promovendo condições específicas. Em 2009, passou a oferecer a modalidade de incubação

virtual, pela qual os empreendimentos não ficam instalados fisicamente na incubadora - única

diferença entre as duas modalidades.

A proposta é apoiar cada vez mais empresas nascentes, ampliando o atendimento da

incubadora além dos limites do seu espaço físico, que hoje possibilita a instalação de 15

empresas. As empresas virtuais têm à disposição todos os beneficios e projetos oferecidos

pela incubadora, participando de cursos, consultorias, reuniões e programas desenvolvidos.

Assim como as residentes, as incubadas virtuais assumem responsabilidades com o

MIDI, assinando um contrato e se comprometendo a participar com frequência das atividades

da incubadora. O cumprimento desse contrato garante às empresas subsídio de 50% nas

mensalidades da incubação. O período de incubação virtual é de dois anos, renovável por

mais dois. Com esse modelo de incubação virtual é possível o atendimento até mesmo

empresas de outras cidades, desde que os empreendedores tenham disponibilidade para

participar das atividades da incubadora.

A meta é incubar dez empresas nesse modelo, segundo a coordenadora da incubadora.

O processo seletivo para a incubação virtual segue o mesmo padrão da seleção para incubação

residente.

Incubar-se virtualmente, além de resolver parte dos problemas de espaço nas

incubadoras, também é a modalidade mais adequada para algumas empresas que precisam de

local apropriado, boa opção também para empresas já estruturadas e com condições de ter um
, .

espaço propno.

Baseado na própria experiência do MIDI, que deixou de oferecer a incubação virtual

por certo período, é necessário uma metodologia de acompanhamento específica e eficiente

para essa modalidade. Depois de reavaliar o modo como atuava, o MIDI reabriu vagas para a

incubação não-presencial e as portas para o crescimel1to de mais empresas.
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Critérios Realidade

Centros de Pesquisa

Tempo de implantação 1 ano para incubadora física, 12 anos para o

modelo virtual de incubação

Apoio governamental Sim

Participação da sociedade local Sim

Envolvimento de Universidades e UFSC, UNIVALI, Faculdade Estácio de Sá-SC

Apoio de instituições financeiras e SEBRAE, CNPq, BNDES, FAPESC, FAPEU,

de fomento FINEP, investidores privados

Existência de âncoras empresariais SEBRAE (mantenedor), FIESC

e institucionais

Espaço físico Suficiente, já que oferece também a modalidade

virtual

Estrutura de gestão ACATE é a entidade gestora e administradora

Liderança Diretora executiva da ACATE

Divulgação/ promoção/ animação Divulgação na imprensa, promoção e

participação em eventos

Qualidade de vida e' ambiente de Ambiente dinâmico que favorece a sinergia e

trabalho interação

Fonte: Elaboração própria

VI. Pré-incubação
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o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT), vinculado à

Universidade de Brasília (UnB), em 1998 criou o Hotel de Projetos - responsável pela pré-

incubação de negócios inovadores que exijam baixo investimento por curto período, e desde

então já apoiou mais de 50 ideias de negócios, dos quais 33% passaram para a fase de

incubação.

Com duração de até um ano, o programa apóia empreendimentos nascentes inovadores

(pessoas físicas e jurídicas) por meio do desenvolvimento de seus modelos de negócios e

análise de sua viabilidade econômica e mercadológica.
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o programa le Ta a ... e eendedores da comunidade acadêmica da UnB e da

sociedade a oportunidade e e etir com outros empresários e consultores suas ideias e

compartilhar vivências com o objetivo também de aprimorar seu perfil empresarial.

Nesse programa, os empreendimentos têm acesso à sala do Programa Hotel de

Projetos, composta por 20 estações de trabalho e 20 computadores, além de outros beneficios

do CDT/UnB. Os projetos habilitados são apoiados através das seguintes etapas:

desenvolvimento do perfil empreendedor, elaboração do plano de negócios customizado

(teoria e instrutoria por empresa) e estruturação do negócio para sua formalização.

O Programa disponibiliza durante 24h por dia espaço exclusivo com capacidade para

receber 20 empreendedores em ambiente compartilhado. E em paralelo a estas atividades,

com o objetivo de apoiar o desenvolvimento do produto, o empreendedor conta com os

seguintes Programas: o Disque tecnologia, o SBRT (Serviço Brasileiro de Respostas

Técnicas), o NUPITEC (Núcleo de Propriedade Intelectual e 1\ransferência de Tecnologia) e o

Empreende (escola de empreendedores).

O Hotel apóia empreendimentos de base tecnológica, do setor tradicional e de designo

No ano de sua criação, 1993, foram apoiados dois empreendimentos, e no ano de 2009 este

número subiu para 10, sendo que 46% dos negócios apoiados são da área de TIC (Tecnologia

da Informação e Comunicação).

O CDT busca assim contribuir para a consolidação de empreendimentos que ocupem

posições em setores estratégicos da economia, através de um ambiente que estimula o

empreendedorismo regional.
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Critério Realidade

,a

Tempo de implantação Cerca de 4 anos ate atingir a

maturidade, e~iste desde 1986

Apoio governamental Sim

Participação da sociedade local Sim, incubadora aberta à qualquer

pessoa e a entrada se dá através de

edital, são oferecidos cursos, sociedade

também ,.apOla as atividades da

Envolvimento de Universidades e Centros de Principalmente da Universidade de

Pesquisa

incubadora

Brasília - UnB

Apoio de instituições financeiras e de Sim, SEBRAE, CNPq

fomento
• •de Fundação de •apOlOe SEBRAE,

~--------------------------------~-----------------------------~
Recente expansão, não foi informada a

área em m2

Existência "ancoras empresarIaIs

pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)institucionais

Espaço físico

Estrutura de gestão Autonomia em relação à UnB

Liderança Conta com 4 gerências, liderança

horizontalizada

Divulgação/ promoção/ animação Grande divulgação, programas nas

comunidades que entornam Brasília,

eventos variados

Qualidade de vida e ambiente de trabalho Motivador, desafiador, boa qualidade

de vida

Fonte: VVegermann, 2010

VII. Aceleradora de empresas

o Programa de Empreendedorismo e Inovação da Universidade Tecnológica Federal

do Paraná - UTFPR (Proem), que tem como missão apoiar técnica e administrativamente,

empreendedores e empresas nascentes inovadoras, advindas da comunidade interna e externa
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da UTFPR, fomentando a c a ompreendedora, conta com uma aceleradora de empresas,

que busca estimular empreendimento a partir da captação de recursos e aproximação com o

mercado, melhorar a estrutura de comercialização e inserção do empreendedor, propiciando a

consolidação do negócio de forma mais acelerada. A aproximação de mercado é uma das

funções mais importantes e, se necessário, deve-se contratar recursos humanos para realizar a

interface entre a empresa e determinados setores.

Esta fase é direcionada para empresas que já estejam com seu

produto/processo/serviço inserido no mercado e procuram consolidar sua marca no âmbito

regional, nacional e/ou internacional (depende do foco de atuação da empresa). Assim, a

Aceleradora é uma fase de preparação da empresa para um condomínio empresarial, parque

tecnológico e/ou (não havendo a intenção da participação em nenhum deles) a definitiva

graduação do programa (Proem, 2011).

Os objetivos da aceleradora de empresas do Proem são: fomentar na comunidade

regional o espírito empreendedor, consolidar novos negócios/empresas a partir de

produtos/serviços/processos de base tecnológica, ampliar o vínculo entre as IES e o setor

empresarial, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Sudoeste do Paraná,

reduzir os riscos envolvidos nos processos de inserção de produtos no mercado e promover a

inovação tecnológica.

A equipe do programa trabalha na busca de convênio e projetos para a sustentabilidade

dos processos, e de acordo com a verba existente é oferecida capacitação empresarial,

consultoria técnica, participação em eventos e feiras, criação de rede de contatos, acesso à

infra-estrutura física e de recursos humanos das instituições de ensino superior parceiras.

A admissão se dá através de propostas selecionadas, que assinam um contrato de

utilização de sistema compartilhado de incubação para período de avaliação, válido por 60

dias. Após decorrido o tempo de avaliação, o projetos considerados aptos firmam então o

contrato de incubação, que tem duração de um ano.

O empreendimento passa a contar com o apoio da coordenação, que realizará

acompanhamento mediante a utilização de indicadores, e o mesmo será graduado quando

atingir os objetivos traçados pelo Programa no início do período de incubação, levando em

conta o objeto da proposta e a atuação dos empreendedores durante o período de permanência.

A aceleradora também oferece a opção de incubação de empresas não-residentes.

Importante destacar como vários mecanismos institucionais podem ser abordados em

conjunto de forma a conce ar esforços em busca de uma ação mais efetiva. O Proem tem
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agido dessa forma, co~~ ~ o iniciativas que constituem a linha estrutura de

desenvolvimento tecnológico ara a região onde atua (figura 01).

Figura 1 - Linha estruturante de desenvolvimento regional
Fonte: Site Proem, 2011

Esta linha estruturante objetiva fornecer subsídios para que todas as ações planejadas

de desenvolvimento tecnológico convirjam para um mesmo escopo, levando à consolidação

do tripé de sustentação de uma região tida como tecnopolitana, que são: desenvolvimento

econômico, conhecimento e tecnologia, e qualidade de vida. Essa linha vem ao encontro dos

mecanismos institucionais do programa (Proem, 2011).
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pesquisa, Proem - UFTPR

Crité • Realidadeo

Tempo de implantação Dado não disponível

Apoio governamental Prefeitura, governo do estado

Participação da sociedade local Sim

Envolvimento de Universidades e Centros de Instituições de Ensino Superior locais

Pesquisa

Apoio de instituições financeiras e de FINEP, CNPq

fomento

Existência de "- • • SEBRAE, REPARTE, SENAIancoras empresarIaIs e

institucionais

Espaço físico Flexível, por funcionar como

incubadora física ou à distância

Estrutura de gestão Vinculado à FUNTEF - PR

Liderança Através da coordenação do programa,

colegiado

Divulgação! promoção! animação Promoção de eventos, feiras

Qualidade de vida e ambiente de trabalho Dinâmico

Fonte: elaboração própria

VIII. Tecnópolis

Petrópolis- Tecnópolis foi um projeto lançado em 1999, após uma pesquisa realizada

pela FIRJAN e pelo SEBRAE que identificou uma vocação econômica a ser explorada pela

cidade em função de sua qualidade de vida, qualificação profissional, formação acadêmica,

atendimento médico e opções de entretenimento.

Em apenas oito anos, a Petrópolis- Tecnópolis já foi aceita na WTA (World Tecnopolis

Association) e também é a segunda da América Latina integrante no grupo de 37 tecnópolis

espalhadas pelo mundo. A associação gera integração entre os pólos tecnológicos, permitindo

que os mesmos troquem experiências em pesquisas e produtos e divulguem suas

particularidades.
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a tecnópole Sophia Antipolis, em Nice, sul da França,

sucedidas tecnópolis no mundo. O modelo, criado na década

O projeto se insp·

considerada uma das mai

de 70, ainda é tido como um dos mais arrojados no mundo.

Contando com um conselho deliberativo composto por representantes de empresas, da

sociedade e do governo, a iniciativa de Petrópolis- Tecnópolis se dedica a favorecer interações

entre instituições de pesquisa, organizações econômicas e empresas de base tecnológica, com

o objetivo de promover a inovação tecnológica.

O movimento tem a ideia centrada em transformar Petrópolis em um núcleo de

transferência de tecnologia e conhecimentos, com a presença de empresas inovadoras, centro

de pesquisas, agências de fomento e instituições de ensino, formação e treinamento. Alianças

estratégicas e captação de novos parceiros são objetivos constantes, assim como o apoio a

programas de formação de empreendedores em todos os níveis e à criação de novas empresas

tecnológicas locais, com o objetivo de gerar riqueza e promover o desenvolvimento regional

sustentável.

O conceito de Tecnópole se diferencia dos parques por não limitar suas atividades às

empresas localizadas em um mesmo espaço físico, mas sim focar uma unidade territorial,

neste caso a região serrana, que apresenta uma dinâmica de interação ativa em prol do

desenvolvimento social e econômico a partir da ciência, tecnologia e inovação, com alta

concentração de empresas baseadas em tecnologia, conhecimento profissional e

empreendedores qualificados.

Nos últimos anos vem se destacando na atração de empresas de maior porte tendo

como conseqüência um aumento significativo na participação do setor de tecnologia no PIB

da cidade e na geração de empregos diretos e indiretos. O Pet-Tec (Petrópolis-Tecnópolis)

atua também na formação de mão-de-obra local nas mais novas tecnologias, através da

articulação com instituições de ensino e pesquisa promovendo cursos, treinamentos e

certificações de acordo com a demanda das empresas. O mesmo conta com o Laboratório

Nacional de Computação Científica (LNCC), Instituto Superior de Tecnologia (1ST),

Universidade Católica de Petrópolis - uep, FAETEC-CPTI, Universidade Federal do Rio de

Janeiro-UFRJ, entre outros como principais parceiros.

A atuação das empresas do Pet-Tec se dá em cinco setores: biotecnologia, tecnologia

da informação, telecomunicações, software e mídia e audiovisual. As mesmas contam com

apoio comercial, apoio na qualificação e contratação de mão-de-obra, elaboração de projetos

para busca de funding, articulação entre empresas para desenvolvimento de projetos

colaborativos, identificação de local físico para instalação de novas empresas e articulação
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com a prefeitura para o · os fiscais e benefícios econômicos. Além da realização

de projetos de melhoria a...............-e tura de telecomunicações em beneficio das empresas.

A médio e longo razo o que se espera é que a Região Serrana fluminense siga com

uma série de desenvol imentos em vários segmentos tecnológicos, principalmente nas áreas

de tecnologia da informação, biotecnologia, e telecomunicação. Sua outra meta é o

agrupamento dos empreendimentos em pólos e condomínios tecnológicos.

Quadro 10 - Resumo da pesquisa, Petrópolis- Tecnópolis

Critérios Realidade

Tempo de implantação 9 anos, desde assinado formalmente o

Protocolo de Intenções

Apoio governamental Sim, porém limitado

Participação da sociedade local Sim, mas de forma descontinuada e

descoordenada

EstácioEnvolvimento de Universic1,ades e Centros de LNCC,

Pesquisa

VCP com

Apoio de instituições financeiras e de SEBRAE, FIRJAN, BNDES e FINEP

fomento

e

contribuição limitada

e IBM, Microsoft

I

• •Existência de "ancoras empresanaIs

institucionais

Espaço físico Flexível, pois pode abranger todo o
. , .munlcIpIo

Estrutura de gestão FUNP AT desempenha o papel de

agregar todos os atores envolvidos,

conselho gestor e estratégico

Liderança FIRJAN na maior parte do tempo

Divulgação/ promoção/ animação Limitada, ausência de atividade

permanente de animação

Qualidade de vida e ambiente de trabalho Ambiente diferenciado das grandes

I cidades
Fonte: Elaboração própria
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IX. Parques Científicos e Tec T •OgIcos

Com uma área física total de mais de 1.000.000 m2, o Parque Tecnológico de São José dos

Campos (ParTec), que tem como instituição gestora a Prefeitura Municipal de São José dos

Campos, faz parte do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos e foi criado em 2006, fruto de

uma política regional e nacional, estando o mesmo associado ao processo de desenvolvimento

econômico e tecnológico do país, orientado para o mercado globalizado.

O Parque tem como missão a promoção da pesquisa e inovação tecnológica, o

estímulo à cooperação entre instituições de pesquisa, universidade e empresas, bem como dar

suporte ao desenvolvimento de atividades empresarias intensivas em conhecimento como

base para a competitividane empresarial global e o crescimento econômico. Seu foco de

atuação é voltado para o segmento aeroespacial e de energia, e privilegia a obtenção de novas

tecnologias através de ações de empresas e instituições de ciência e tecnologia.

Visando a integração entre universidades, empresas e instituições de ensino e pesquisa

foram implantadas no Parque Tecnológico de São José· dos Campos, os Centros de

Desenvolvimento Tecnológico. Formados através de um arranjo organizacional entre uma

empresa âncora (e sua cadeia de produção), uma ou mais universidade pública e um instituto

de pesquisa público. Estes centros criam condições para a inovação tecnológica,

desenvolvimento de produtos e qualificação de mão-de-obra. Encontram-se instalados no

Núcleo do Parque Tecnológico três Centros de Desenvolvimento: 1) Centro de

Desenvolvimento em Energia (CDE) implantado em 2007, 2) Centro de Desenvolvimento de

Tecnologias Aeronáuticas (CDTA), implantado em 2006, 3) Centro de Inovação em

Tecnologias de Informação e Comunicação (CITIC), em fase final de implantação.

O Parque Tecnológico de São José dos Campos foi concebido para atuar como

importante instrumento para o desenvolvimento local e regional dinamizando a atividade

econômica através do fortalecimento das cadeias produtivas existentes, da criação de novos

nichos produtivos, do aumento das atividades comerciais e de exportação baseadas em

produtos e serviços com alto valor agregado, da geração de emprego e renda. Todas estas

iniciativas pressupõem uma base científica e tecnológica de apoio; que tentam estabelecer ou

otimizar, por meio de estruturas organizacionais form.ais (criação de universidades públicas,

criação de centros de pesquisa), a disseminação do conhecimento, da inovação e a produção

de riqueza.
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Conta com a sede da as

de Centros de Desenvolvimen

ora, áreas especiais para implantação temporária-
o o ogias; condomínio de pequenas e médias empresas;

incubadora de empresas nas e e· entidades de ensino, pesquisa e desenvolvimento;

laboratório e oficinas; centro de convenções com área aproximada de 10.000 m2 para

realização de congressos, feiras e exposições de grande porte; auditórios com capacidade para

1.200 pessoas; restaurante; estacionamentos; heliporto. O número de empresas totaliza

aproximadamente 40 - contando com o centro empresarial e incubadas, além de centros de

pesquisa, instituições de ensino, ciência e tecnologia e entidades parceiras.

Dentre as principais Universidades e/ou Centros de Pesquisa parceiros estão o Instituto

de Tecnologias Aeronáuticas (ITA), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), USP de São

Carlos, e Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). Podem ser ainda

destacados cinco setores de atuação das empresas instaladas: aeronáutica/aeroespacial, novos

materiais, energia, tecnologia da informação e telecomunicações.

O parque conta com a Embraer e Vale do Rio Doce como empresas âncoras, e

orientação para gestão de projetos, captação de recursos, propriedade intelectual,

desenvolvimento de mercado, promoção de negócios e comunicação e marketing são alguns

dos serviços oferecidos às empresas instaladas.
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Critérios Realidade

Tempo de implantação Existe desde 2006, levou de 2 a 3 anos

para atingir maturidade atual

Apoio governamental Sim, principalmente prefeitura

Participação da sociedade local

municipal

Sim, promoção de eventos, workshops,

entre outros

Envolvimento de Universidades e Centros de Sim, como Unesp, ITA, Unifesp, entre

Pesquisa outros

Apoio de instituições financeiras e de Sim

fomento
. . e Sim. Embraer, por exemploExistência de "ancoras empresarIaIs

institucionais

Satisfatório e em expansãoEspaço físico
~--------------------------------~----------,------------------~
Estrutura de gestão Cúpula escolhida por um grupo de

pessoas, demais funcionários por edital

- muda a cada 4 anos

Liderança Horizontalizada

Divulgação/ promoção/ animação Tanto por parte do parque como da

prefeitura, também com eventos

Qualidade de vida e ambiente de trabalho Satisfatória, motivadora, desafiadora

Fonte: VVegermann, 2010

x. Parque de Inovação

Em Portugal, o Coimbra Inovação Parque - um parque industrial, de ciência e

tecnologia, foi criado para o desenvolvimento e modernização do tecido empresarial da cidade

de Coimbra e sua região através de ações de promoção, de criação e instalação de empresas de

elevado conteúdo tecnológico, de consultoria e de formação orientadas para a inovação,

desenvolvimento experimental e incorporação de novas tecnologias. E, por estas vias,

participar na construção de um novo paradigma para competir com base numa conjugação de

esforços de iniciativas institucionais credíveis e, sobretudo, reveladoras de capacidade de
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atração e fixação de recursos humanos de excelência, transformando Coimbra, em definitivo,

numa referência entre as cidades do conhecimento européias.

Para tanto, os principais objetivos são: dinamizar um espaço empresarial ideal para a

inovação e o empreendedorismo; promover o I&D (Investigação & Desenvolvimento) em

consórcio das várias instituições de investigação da Região Centro com empresas nacionais e

internacionais; criar condições para uma mais efetiva transferência de tecnologia,

disponibilizando um conjunto de serviços; contribuir para o desenvolvimento e reforço de

competitividade da Região Centro de Portugal, e do próprio país, dinamizando a atividade

econômica, a criação de emprego e de valor tendo por base atividades baseadas no

conhecimento e contribuir para o desenvolvimento de uma verdadeira cultura de Investigação

& Desenvolvimento (I&D).

O Coimbra iParque definiu áreas que considera estratégicas - ciências da saúde e da

vida, multimídia, telecomunicações, ciência da informação e robótica, nas quais pretende que

se constituam clusters de empresas que sejam suporte para a cultura de I&D em consórcio

com instituições universitárias, politécnicas e centros de investigação da Região Centro.
,
As empresas parceiras prestará serviços administrativos e de apoio interno, consultoria

jurídica, financeira e estratégica em marketing e de promoção externa, gestão de processos de

incubação, apoio à processos de transferência de tecnologia, difusão de informações,

organização e coordenação de programas de formação de recursos humanos, promoção de

parcerias e congressos internacionais. Os serviços prestados no âmbito da Gestão do Parque

serão, em parte, financiados pelo pagamento de um condomínio de valor moderado.

Em síntese, os parques apresentam um ambiente favorável que integra

empreendimentos, iniciativas e projetos que facilitam a efetivação do processo de inovação

tecnológica, através da sinergia entre os diversos atores envolvidos que formam redes de

cooperação. Para tanto, proximidade física com a universidade, infra-estrutura de serviços,

incentivos e parcerias são alguns dos requisitos essenciais para um desenvolvimento

sustentável que integre não só os processos de inovação, mas também qualificação urbana,

criação de conhecimento e criatividade.
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Quadro 12 - Resumo da pesquisa, Parque Coimbra

Critérios Realidade

Tempo de implantação Projeto ainda em implantação, teve seu

início em 2007

Apoio governamental Sim, governo municipal

Participação da sociedade local Sim

Envolvimento de Universidades e Centros de Universidade de Coimbra

Pesquisa

Apoio de instituições financeiras e de FEDER (Fundo Europeu de

fomento Desenvolvimento Regional),

investimento privado

Existência de " • • ACIC, Coimbra Vita (Agência deancoras empresarIaIS e

institucionais desenvolvimento regional)

Espaço físico 100 hectares

Estrutura de gestão Presidente, Conselho de Administração

e ·Conselho Fiscal

Liderança CEO

Divulgação/ promoção/ animação Sim

Qualidade de vida e ambiente de trabalho Elevada qualidade

Fonte: Elaboração própria

XI. Centro de Apoio à Inovação - CAI

A Inova, Agência de inovação da Unicamp, foi criada em 2003 com o objetivo de

estabelecer uma rede de relacionamentos da Unicamp com a sociedade para incrementar as

atividades de pesquisa, ensino e avanço do conhecimento, voltando-se para promoção do
,

desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e para inovação. Atende basicamente a

comunidade da universidade, porém demonstra interesse em ampliar seu foco de atuação.

A Agência de Inovação Inova Unicamp estimula e apóia a constituição de alianças

estratégicas e o desenvolvimento de projetos· de cooperação envolvendo empresas e a

Unicamp voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento para a geração de produtos

e processos inovadores. Este apoio contempla ações de empreendedorismo tecnológico e de

criação de ambientes de inovação, iniciativas articuladas pela Inova que atualmente contam
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com a Incamp - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp, Inovasoft -

Centro de Inovação em Software, InovaSemente - Pré-incubação de projetos e o Pólo de

Pesquisa e Inovação da Unicamp.

Desenvolve atividades como banco de patentes, licenciamento, workshops,

incubadoras, parque tecnológico e, presta serviços de capacitação para empresas. Em relação

às atividades de redação de patentes e nos procedimentos de registro de invenções, atualmente

o serviço é de apoio aos pesquisadores da Unicamp e estará à disposição de empresas e do

público externo num futuro próximo. Apresenta o programa de relacionamentos Inova

Municípios que liga a agência aos municípios vizinhos - atuação no interior através de

convênios com prefeituras e empresas, fortalecendo a tendência de interiorização das políticas

de fomento no Brasil.

Com a missão de fortalecer as interações e parcerias da Unicamp com empresas,

órgãos de governo, institutos e fundações, utiliza dos seguintes planos de atuação: i) Na

Unicamp, identificando, desenvolvendo, construindo e apoiando iniciativas que conectem as

atividades de pesquisa e ensino da universidade com interessados externos; ii) Na região de

Campinas, criando um amhiente capaz de atrair investimentos baseados em conhecimento e

estimulando a criação de empresas de base tecnológica; iii) No Estado de São Paulo,

apoiando, elaborando e implementando políticas para o desenvolvimento do Estado que

tenham como base o conhecimento desenvolvido na Unicamp; iv) No Brasil, contribuindo

com os objetivos nacionais de criação de desenvolvimento sustentável e socialmente

responsável, na perspectiva de fortalecimento do sistema nacional de inovação; v)

Internacionalmente, apoiando o desenvolvimento de parcerias que tragam empresas a investir

em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento no Brasil, estabelecendo parcerias internacionais

para cooperação em P&D, através das quais os participantes possam aprender com os demais.

A agência de inovação da Unicamp atua por meio das seguintes ações:

- estimulando novas formas de parcerias e articulando as atividades já existentes na

Unicamp dirigidas ao relacionamento com a sociedade: empresas, setor público, institutos e

fundações;

- potencializando e ampliando a sinergia das ações dos vários órgãos da Unicamp que

mantêm relacionamentos externos. Cursos de extensão e especialização, projetos de P&D

cooperativos, consultorias, pareceres técnicos, licenciamento de patentes, ensaios e

certificação, contratação de egressos da Unicamp e oferta de estágios qualificados são formas

de relacionamento usuais da universidade com empresas e governo;
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- ampliando essas formas de cooperação e facilitando o acesso das empresas e dos

órgãos públicos às atividacles que a universidade realiza ou pode realizar, buscando tomar

esse relacionamento mais efetivo e profícuo para todos, estimulando a apresentação de

demandas e a identificação de novas oportunidades de interesse comum, desenvolvendo um

verdadeiro sistema de parcerias estratégicas, inclusive através de uma atenção mais

especializada e na assessoria à elaboração de acordos;

- responsabilizando-se pela gestão da propriedade intelectual (PI) gerada no âmbito da

Unicamp - proteção de marcas, produtos e processos e elaboração de contratos de

licenciamento - e pela elaboração de proposta de política de PI da Unicamp, que saliente seu

caráter estratégico para a universidade. Essa é uma ação voltada prioritariamente para a busca

de oportunidades de licenciamento e de parcerias com empresas, e que se destina a estimular

as atividades de pesquisa da universidade;

- auxiliando os pesquisadores no licenciamento das inovações e na redação e depósito

da patente, no registro de software e de outras formas de PI, na identificação de produtos ou

processos patenteáveis e licenciáveis, procurando reforçar a cllltura de proteção da tecnologia

e simplificando os procedimentos de comercialização e de registro de PI; responsabilizando-

se também pelas atividades de parceria com o governo e setor privado no estímulo ao

surgimento de empresas de base tecnológica e no fortalecimento das atividades de P&D do

setor privado, através do trabalho conjunto com agências de fomento e investidores privados

de capital de risco, bem como pela ação de incubação de empresas e atuando, em nome da

Unicamp, na implantação e no desenvolvimento do parque tecnológico do entorno da

universidade.

Os CAI se apresentam como mais uma alternativa para iniciativas que dinamizam o

ambiente empresarial, apostando no incremento do ambiente de inovação para promoção do

desenvolvimen o sóc·o-econômico. Sua proposta potencializa a operacionalização de políticas

de fomento a partir s pe cepções.
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Cri érios Realidade

Tempo de· p antação Criada em 2003

Apoio go emamental Sim, local e nacional

Participação da sociedade local Atende basicamente a comunidade da

universidade, mas pretender ampliar

sua atuação

Envolvimento de Universidades e Centros de Exclusivamente com a Unicamp.
I

Pesquisa

Vínculo direto com a reitoria da

Unicrunp, Diretoria colegiada

Apoio de instituições financeiras e de CNPq, FAPESP, FINEP, SEBRAE

fomento
• • e SEBRAEExistência de "'-ancoras empresanals

institucionais

Espaço sico Indiferente no caso da agência

Es tura e gestão Possui um conselho superior, vinculada

à reitoria da Unicamp

Liderança

Divulgação/ promoção/ animação I Publicação, eventos, imprensa

Qualidade de vida e ambietlte de trabalho Desafiador

Fonte: Elaboração própria

XII. Ambiente de mecanismos múltiplos

90

As cidades que abrigam pólos ou parques tecnológicos - também conhecidas como

cidades inteligentes, cidades da ciência ou cidades criativas, apresentam um arranjo no qual o

fluxo do conhecimento atravessa várias instâncias, do planejamento urbano às atividades

econômicas que ali se concentram, combinando formas de atuação a partir do funcionamento

de múltiplos mecanismos. O empreendedorismo e a inovação tecnológica são fortemente

estimula os ne as áreas, abrindo oportunidades de empregos - principalmente de alta

qualifica ã .,

cultur .

e· o um incremento na economia e benefícios de ordem social e
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Esse modelo está bastante disseminado, estabelecido principalmente pelas atividades

ligadas à economia do conhecimento. Muitos desses empreendimentos representam uma

estratégia para regenerar antigas áreas industriais que entraram em declínio com o surgimento

da cidade "pós-fordista", buscando-se desenvolver ali atividades inovadoras, como os clusters

de inovação e TIC.

A Espanha abriga um projeto com essas características, o 22@Barcelona, um dos mais

jovens pólos tecnológicos da Europa, localizado em Poblerlou - bairro tradicional que se

tomou uma área obsolente e degradada com a saída das grandes indústrias, mas que encontrou

na economia do conhecimento a resposta para sua estratégia de renovação.

Pela identificação da situação que se encontrava Poblenou, pode-se estabelecer um

paralelo com o município de Volta Redonda, visto que similarmente o mesmo também

experimentou um esvaziamento após a privatização de sua empresa âncora - a CSN, como já

discutido em capítulo anterior, e hoje tem apresentado em sua grande maioria indústrias em

declínio e sem capacidade de geração de uma dinâmica econômica.

O projeto de Barcelona, iniciativa do governo local e do setor privado, teve início em

2000, com o objetivo de oferecer espaços modernos para a concentração estratégica de

atividades de conheciment(', intenso, abrigando empresas, universidades e centros de pesquisa

em um pólo de tecnologia - desenvolvendo-se simultaneamente renovação urbana e um novo

modelo de cidade que responde aos desafios da sociedade do conhecimento.

No caso do 22@Barcelona, o apoio governamental começou com a decisão de dar

uma chance para Poblenou se reinventar, mudando o foco da produção de máquinas

industriais para a produção de softwares e conteúdo multimídia, através da transformação de

áreas industriais obsoletas em um ambiente urbano de elevada qualidade com novas

atividades ligadas ao conhecimento e à inovação.

As atividades desenvolvidas no 22@Barcelona, se concentram nos seguintes eixos:

mídias (TV, rádio eb tanto aplicativos como conteúdo; TICs (tecnologias de informação e

comunicação) - setor esponsável pela geração de 40,86% dos novos postos de trabalho,

tecnologias para energia., com especial foco na eficiência energética; e tecnologias para a área

médica.

o o "O e a"o c ega a .000.000 m2
, sendo que 3.200.000 m2 são destinados às

ativida e
e insti · ...

"

co o rearranjo de 67% do território, mais de 1.100 empresas

as 10 universidades e 25.000 alunos. Desenvolve

_•..'-- ....,~~e to entre cluste rs, empreendedorismo, serviços às
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.•..•.....•••.'_ •. .:0:...:;.-, •••..••'-'.:......&.0--.......'-- ••••., ao comunidades de profissionais e marketing; além de ser

a plataforma de criação e desenvolvimento de novos negócios .

..............,_ ~ _ionalização, 22@Barcelona conta conl um programa de incubadoras

Tol endo serviços e uma plataforma física para facilitar o estabelecimento

a i as de negócios intensivos em conhecimento que desejam se conectar aos

inte

globa

mercado e s·stemas de inovação naturalmente em rede de Barcelona, estabelecendo pontes de
,

relacionamento com países como Jndia, China, Coréia, Finlândia, Estados Unidos, México,

França e Reino Unido.

Como um plano de renovação urbana, responde à necessidade de restaurar o

dinamismo econômico e social de Plobenou e cria um ambiente diversificado e equilibrado,

melhorando a qualidade de ida e trabalho. No aspecto econômico, se constitui em uma

oportunidade para transformar Plobenou em uma importante plataforma científica,

tecnológica e oman o Barcelona uma das cidades mais dinâmicas e inovadoras em

âmbito internaciona . Como um projeto de renovação social, promove a interação entre os

diferentes profissionais e moradores em tomo das oportunidades oferecidas pelas novas

tecnologias.

O projeto desenvolve um espaço para os profissionais através da comunidade

internacional, acesso à educação, espaço de relacionamento e network, já para os vizinhos -

sociedade, como um todo, apresenta o Programa Distrito Digital, ações de comunicação direta

e suporte às iniciativas do distrito, por meio da participação e patrocínio às atividades dos
,

mesmos, além da análise de suas necessidades. E promovida a interação entre esses espaços, o

que ge sentimento de pertencimento e org-ulho de se trabalhar e se viver em

__ arcelona tem demonstrado grande êxito, passando a constituir um

rodução de conhecimento, tecnologia e inovação - com

e exigem muito mais do capital intelectual do que grandes

~_""""i~ ~ - o-de-obra.

no o ~

desen

espaço
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Ro

~_~._ ' o empreende para o seu desenvolvimento?

atividade siderúrgica não possua capacidade dinâmica de gerar

À-~ ••••••e qual seria sua proposta para modificação da realidade econômica
--

'ticas públicas que estimulem atividades de' inovação nas empresas? E e

rela, à a pesquisa?

4. S gundo sua percepção, o que se entende por incubadora de empresas e parques

tecnológicos?

5. Quais possibilidades de contribuição acredita que esses mecanismos apresentem?

6. Acredita que uma articulação entre os municípios possa apoiar esse processo?

7. O que seria necessário para que essa articulação se efetivasse?

8. Quais seriam suas expectati as e interesses na implantação de um mecanismo

inovativo?

Roteiro de Entrevista - Empresa

1. Que ações a empresa empreende para que a mesma se sustente no mercado frente à

e te competitividade?

e a atividade siderúrgica não possua capacidade dinâmica de gerar

seria sua proposta para modificação da realidade econômica do

oalizou atividades de inovação em produtos ou processos? Se

tende por incubadora de empresas e parques

a redita e

redita que esses mecanismos apresentem?

se processo?

-.............L't-' a sua função? E em relação ao

· l?ento regtona .

presenta algum tipo e - e ta e eciàa com outros atores?
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. Sabe da existência de políticas públicas no município ou região que fomentem à

pesquisa e desenvolvimento?

10. Segundo sua visão, quais barreiras (de forma geral e enquanto instituição) existem em

relação à implantação de um processo de inovação tecnológica?

11. Acredita que uma articulação entre os municípios possa apoiar esse processo?

12. Quais seriam suas expectativas e interesses na implantação de um mecanismo

inovativo?

13. Que ações a empresa deve tomar para possibilitar a efetivação desse processo?

14. Quem, segundo sua opinião, deve ser o principal ator organizador?

15. Quais outras potencialidades identifica na região?

Roteiro de Entrevista - Universidade e Instituto de Pesquisa

1. Considerando que a atividade siderúrgica não possua capacidade dinâmica de gerar

novas atividades, qual seria sua proposta para modificação da realidade econômica do

município?

2. Segundo sua percepção, ° que se entende por incubadora de empresas e parques

tecnológicos?

3. Quais possibilidades de contribuição acredita que esses mecanismos apresentem?

4. Como a instituição tem se posicionado nesse processo?

5. De que forma acredita que a institu·ção cumpra sua função? E em relação ao

desenvolvinlento regional?

6. A instituição apresenta algum tipo de parceria estabelecida com outros atores?

7. Sabe da existência de políticas púb icas no município ou região que fomentem à

pesquisa e desenvolvimento?

8. Segundo sua visão, quais barreiras (de forma geral e enquanto instituição) existem em

relação à implantação de um processo de inovação tecnológica?

. Acredita que uma articulação entre os municípios possa apoiar esse processo?

. Quais seriam suas expectativas e interesses na inlplal1tação de um mecanismo

· ovativo?

ue ações a instituição deve tomar para possibilitar a efetivação desse processo?

em, segundo sua opinião, deve ser o principal ator organizador?

·s outras potencialidades identifica na região?


