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RESUMO
SANTOS, ANDRÉ LUIZ DOS. Painel de Oportunidades de Inovação: Projeto
Tecnológico para a Aplicação do Modelo de Gestão Sinérgica da Inovação para
promover o desenvolvimento tecnológico. 2020. p. 121. Dissertação de Mestrado
- Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) - ponto focal Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará, Marabá, 2020.
Resumo:
A inovação é uma ferramenta capaz de quebrar paradigmas e modificar o contexto do
mercado como um todo, estabelecer lideranças e reposicionar aqueles que não se
adaptam. As universidades fazem parte da rede global de produção de inovação como
detentoras de enorme capital intelectual, capazes de desenvolver soluções que as
empresas necessitam para se posicionarem no mercado. No entanto, é necessário
quebrar barreiras e alinhar interesses considerando que, atualmente, há pouca ligação
entre as instituições de ensino e as empresas. A proposta deste trabalho consiste em
desenvolver dois produtos tecnológicos. O primeiro é denominado "painel de
oportunidades de inovação", para contemplar as demandas por inovação e as
soluções propostas, alinhar essas necessidades e soluções, possibilitar o
desenvolvimento da inovação em conjunto e permitir partilhar os benefícios da
inovação. O segundo produto se denomina "modelo de gestão sinérgica da inovação",
que orienta o processo de desenvolvimento da inovação em si de modo sincronizado
em direção as necessidades de mercado. Os dois produtos tecnológicos tem os
objetivos de: a) criar o ambiente tecnológico proposto; b) atrair as partes interessadas
e adquirir um acervo de exigências por inovação e soluções propostas; c) permitir o
desenvolvimento da inovação utilizando o modelo de gestão sinérgica da inovação; d)
estabelecer uma rede regional para o desenvolvimento e comercialização da inovação
no Sul e Sudeste do Pará. Ao mesmo tempo, é feita uma análise da região Sul e
Sudeste do Pará com a intenção de mapear e permitir a aplicação da ferramenta
proposta no cenário estudado. No final, é apresentada uma proposta de projeto
tecnológico, desenvolvida através da metodologia do "Canvas Business Model", com
as informações técnicas necessárias para subsidiar a implementação da ferramenta
no contexto regional do Sul do Pará e sugerir a Universidade Federal do Sul e Sudeste
do Pará (Unifesspa) como mantenedora do projeto.
Palavras-chave: relações universidade-empresa; inovação; tecnologia;
empreendedorismo.

ABSTRACT
SANTOS, ANDRÉ LUIZ DOS. Panel of Innovation Opportunities: Technological
Project for the Application of the Synergic Management Model of Innovation to
promote technological development. 2020. p. 121. Master's Dissertation - Graduate
Program in Intellectual Property and Technology Transfer for Innovation (PROFNIT) focal point Federal University of South and Southeast Pará, Marabá, 2020.
Abstract:
Innovation is a tool capable of breaking paradigms and changing the context of the
market as a whole, establishing leadership and repositioning those who do not adapt.
Universities are part of the global innovation production network as holders of
enormous intellectual capital, capable of developing solutions that companies need to
position themselves in the market. However, it is necessary to break barriers and align
interests considering that, currently, there is little connection between educational
institutions and companies. The proposal of this work is to develop two technological
products. The first is called "innovation opportunities panel", to contemplate the
demands for innovation and proposed solutions, align these needs and solutions,
enable the development of innovation together and allow sharing the benefits of
innovation. The second product is called "synergic innovation management model",
which guides the development process of innovation itself in a synchronized manner
towards market needs. The two technological products have the objectives of: a)
creating the proposed technological environment; b) attracting stakeholders and
acquiring a collection of demands for innovation and proposed solutions; c) allowing
the development of innovation using the model of synergistic management of
innovation; d) establishing a regional network for the development and marketing of
innovation in South and Southeast Pará. At the same time, an analysis of the South
and Southeast Pará region is made with the intention of mapping and allowing the
application of the proposed tool in the scenario studied. At the end, a proposal for a
technological project is presented, developed through the methodology of the "Canvas
Business Model", with the necessary technical information to subsidize the
implementation of the tool in the regional context of Southern Pará and suggest the
Federal University of Southern and Southeastern Pará (Unifesspa) as the project
maintainer.
Keywords: university-company relations; innovation; technology; entrepreneurship.
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1

Introdução

Atualmente a demanda por novos produtos e serviços tecnológicos é intensa
e movimenta esforços, ideias e recursos com o objetivo de resolver problemas e
atender

às

necessidades.

Segundo

Schumpeter

(1997),

o

processo

de

desenvolvimento, comercialização e utilização de inovação possibilita a geração de
riquezas e promove o desenvolvimento econômico. Isso ocorre ao longo de todo o
processo. Ele diz:
Sem o desenvolvimento não há nenhum lucro, sem o
lucro,

nenhum

desenvolvimento.

Para

o sistema

capitalista deve ser acrescentado ainda que sem lucro
não

haveria

nenhuma

acumulação

de

riqueza

(SCHUMPETER, 1997, p. 150).

Deste modo, conforme Schumpeter (1997), o desenvolvimento está
intimamente ligado ao lucro e consequentemente à geração de riqueza. O
desenvolvimento

estabelece

novas fronteiras de progresso à

civilização,

disponibiliza facilidades e oferece a solução de problemas coletivos, cuja
necessidade abraça muitos consumidores, que pagam pela solução do problema.
De acordo com Schumpeter (1997) a necessidade de progresso estimula o
desenvolvimento da inovação, como fonte para criação de novos mercados, de
reeducação da classe consumidora e estabelecimento de novos protagonistas no
mercado. Neste contexto ocorre um processo de educação por parte dos produtores,
que moldam o mercado consumidor de acordo com o que se espera e criam novos
hábitos de consumo com base na inovação.
Um exemplo bem claro disso é o advento do aparelho celular. Até meados
dos anos 90 a comunicação telefônica ocorria através de telefones fixos, residenciais
ou não, que possibilitavam somente a comunicação de forma limitada aos ambientes
que comportavam as linhas telefônicas. Com surgimento e aperfeiçoamento do
aparelho celular a comunicação em rede se disseminou, tornando-se mais acessível
e usual.
Com o passar do tempo outros serviços foram agregados aos aparelhos
celulares de modo que hoje é possível assistir tv, acessar a internet, pagar contas,
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ouvir rádio e várias outras funções. Para que o celular adquirisse a expressividade
que tem hoje, etapas de assimilação e educação foram vencidas e o mercado
consumidor foi direcionado rumo a proposta dos telefones móveis e educado através
dela. Hoje pouco se fala em telefonia fixa de modo que, ela existe, mais perdeu o
seu protagonismo. Naturalmente, há inovação que promove mudança em toda a
estrutura de mercado ao seu redor e altera todo o contexto de mercado.
Segundo Branson apud Tidd e Bessant (2015, p. 19) “não bastam apenas
boas ideias; é a combinação de boas ideias, uma equipe motivada e um
conhecimento instintivo sobre o que seu cliente quer.” Desta forma o sucesso da
inovação não depende apenas de uma boa criação. É necessário estabelecer com
eficiência o mercado consumidor e essa é a tarefa mais difícil, pois muitas vezes
exige que consumidores mudem de hábitos, aprendam a fazer algo de uma nova
forma e principalmente entendam como importante a melhoria proposta e utilizem a
inovação oferecida. Só assim haverá uma disseminação de novos hábitos e atitudes
em torno da inovação.

Construir essa rede de consumo não é fácil. Sobre o

desenvolvimento de inovação o conceituado autor Drucker (1994) diz:
Uma inovação que parece sensacional pode resultar
em nada mais do que um virtuosismo técnico; e
inovações com modestas pretensões intelectuais, a
McDonald's, por exemplo, pode resultar em negócios
gigantescos e altamente lucrativos (DRUCKER, 1994, p.
45).

É importante destacar que o sucesso da inovação está intimamente ligado
aos interesses do mercado consumidor. Schumpeter (1997) diz:
...os meios de produção e o processo produtivo não
têm em geral nenhum líder real, ou melhor, o líder real é
o consumidor. As pessoas que dirigem as empresas de
negócios apenas executam o que lhes é prescrito pelas
necessidades ou pela demanda e pelos meios e métodos
de produção dados (SCHUMPETER, 1997, p. 38).

Desta forma, quando o mercado consumidor reage, aceita e absorve a
inovação proposta ocorre uma reorganização dos fluxos de riqueza que beneficia,
naturalmente, os detentores da inovação, canalizando a riqueza para os que
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implementaram a inovação, como recompensa pelo seu esforço.
De acordo com Dávila (2007, p. 13) a “inovação é um ingrediente
indispensável para um sucesso sustentado. Ela protege os ativos tangíveis e
intangíveis contra a erosão do mercado.”
Desse modo, a inovação constitui importante ferramenta de desenvolvimento
econômico e social. Segundo Bessant (2009, p. 5), a inovação “está fortemente
associada ao crescimento.” Negócios são criados a partir de novas ideias, e muitos
empresários têm a inovação como vantagem competitiva de acordo com a atuação
das empresas no mercado.
Da mesma forma, a inovação está intimamente ligada à tecnologia e
consequentemente ao crescimento econômico. Segundo Duarte (2011):
A

inovação

tecnológica

consiste

na

criação,

modernização, otimização, simplificação, objetividade,
atualização, racionalidade, economicidade e outros
fatores positivos apresentados por um novo ou
modificado produto, dentro de padrões tecnológicos
avançados, capazes de proporcionar ao consumidor
melhores condições de utilidade, de aquisição e de
satisfação (DUARTE, 1997, p. 645).

Para atingir a características e os resultados apresentados por Duarte (2011)
a produção tecnológica de inovação requer uma série de recursos e um alinhamento
direcional que oriente a inovação. Uma sequência alinhada de ações que permitam
criar, registrar, produzir e comercializar o produto da inovação.
Segundo Tidd e Bessant (2015, p. 30), “o espaço inovativo total fornece um
panorama, uma visão geral de forma simplificada que fornece orientação para
podermos fazer nossas apostas inovativas.” A condução acertada da inovação
permite aproveitar da melhor forma a criação. Isso é realizado por meio da gestão
da inovação. De acordo com os mesmos autores:
A gestão da inovação compreende nossa capacidade
de transformar essas incertezas em conhecimento; mas
só podemos consegui-lo por meio da mobilização de
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recursos no sentido de reduzir a incerteza – efetivamente
uma ação de equilíbrio compreende a permite explorar
isso da melhor forma e é nesse sentido que se insere a
proposta deste trabalho (TIDD E BESSANT, 2015, p. 39).

Quanto a definição de inovação, vários autores apresentam conceitos
diferentes relacionados ao tema. Peter Drucker (1985) define inovação como a
“mudança que cria uma nova dimensão de desempenho”, ou seja, que cria um novo
cenário em termos de produção e consumo. Para Schumpeter (1997) a inovação
produz uma ruptura no sistema econômico vigente, desequilibrando os padrões de
produção estabelecidos e criando protagonismo para as empresas detentoras da
inovação.
Já o Manual de Oslo (2005) conceitua inovação como:
A implementação de um produto (bem ou serviço)
novo ou significativamente melhorado, ou um processo,
ou um novo método de marketing, ou um novo método
organizacional nas práticas de negócios, na organização
do local de trabalho ou nas relações externas (MANUAL
DE OSLO, 2005, p. 55).

De acordo com o conceito acima a inovação se estende nos mais diversos
formatos, seja através de um produto, processo ou método, que permite o seu
desenvolvimento sob várias formas, aplicadas nos mais variados cenários. Desta
forma a inovação se torna cada vez mais importante como ferramenta de mudança
e geração de riqueza.
Quanto a gestão da inovação, definimos a mesma como um esforço alinhado
que seleciona e adota estratégias mais adequadas ao contexto de mercado, de
modo possibilitar a inclusão e sobrevivência de determinada inovação, permitindo
que ocorra sua absorção e disseminação pelo mercado consumidor.
Já para Tidd e Bessant (2015, p. 39), a gestão da inovação “compreende
nossa capacidade de transformar essas incertezas em conhecimento.” Dessa forma
é possível perceber a necessidade de alinhamento das atividades, através de uma
sequência pré-estabelecida de práticas, com o objetivo final de criar e promover a
inovação.
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Segundo Dávila (2007, p. 14) destaca a importância da gestão da inovação
como fonte de sobrevivência no mercado. Para ele, sete regras são essenciais para
uma boa gestão:
•

Liderança sólida para definir a estratégia de inovação, organizar agendas
inovadoras e incentivar a criação de valor com real significado;

•

A inovação deve fazer parte da mentalidade de negócios da empresa;

•

A inovação deve estar alinhada com a estratégia de negócios da
empresa, inclusive no que diz respeito à seleção da estratégia de
inovação (jogar para ganhar ou jogar para não perder);

•

Estabelecer um equilíbrio entre criatividade e captação de valor, de
maneira que a empresa consiga gerar novas ideias com sucesso e extrair
o máximo retorno possível desse investimento;

•

Neutralizar os anticorpos organizacionais capazes de minar boas ideias
pelo simples fato de serem diferentes da rotina;

•

Redes internas e externas de inovação, pois são as redes, e não os
indivíduos, os elementos básicos da construção da inovação;

•

Corrigir os indicadores e as recompensas, a fim de tornar a inovação
gerenciável e de produzir a conduta adequada.

Desse modo, considerando as definições acima, a inovação é cabível em
qualquer ambiente que apresente necessidade de soluções para problemas, novos
ou recorrentes. O ambiente acadêmico não é diferente, pois as universidades devem
auxiliar o contexto de mercado a gerar riqueza e desenvolvimento econômico, além
de promover o combate à pobreza e demais limitações através da ciência.
Para entender a aplicabilidade do trabalho se faz necessário conhecer o
cenário nacional, estadual e regional atual em termos de potencial e produção, pois
o produto do projeto será direcionado a ele. Vejamos:
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018, p. 14),
o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com uma área de
8.510.820,623 km², população atual de 204 milhões de pessoas e um Produto
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Interno Bruto (PIB) de 6,8 trilhões de reais. Segundo dados da World Intellectual
Property Organization (WIPO, 2019, p. 113), atualmente ocupa a 64ª posição no
Ranking do Índice Global de Inovação, conforme a classificação referente ao ano de
2018.
Em matéria de produção de inovação o Brasil apresenta desempenho
razoável comparado com a primeira colocada, a Suíça. Em 2019, segundo o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 2020), foram registradas 28.220 patentes,
sendo que uma expressiva parcela dos registros foi fruto de pesquisa e
desenvolvimento nacional.
Já o Estado do Pará, conforme dados do IBGE (2018, p. 14), possui uma área
territorial de 1.245.759,305 km2, que corresponde a mais de 14% do território
nacional e é maior que países como Alemanha, Itália, Chile e África do Sul. Detém
uma população de 7.581.051 habitantes e consiste no Estado mais populoso do
Norte do Brasil. Segundo o IBGE em 2018 o Pará apresentou um Produto Interno
Bruto (PIB) de apenas 2,1 % (R$ 142.8 bilhões de reais) em relação ao PIB nacional
no mesmo ano (R$ 6,8 trilhões de reais). O Estado possui muitos recursos naturais
com grande potencial para serem explorados e utilizados para o desenvolvimento
de inovação.
No território do Pará se encontra a cidade de Marabá, que segundo o IBGE
(2018, p. 10) possui uma área territorial de 15.128,06 km², com uma população, em
2018, estimada em 275.086 habitantes. A microrregião possui um enorme potencial
na produção mineral, pecuária, agrícola, além de possuir expressivo movimento
comercial em comparação a produção total do Pará. Nesse contexto Marabá
produziu em 2017 um PIB de 8,596 bilhões reais, cerca de 6,56 % do PIB do estado
do Pará (R$ 130,9 bilhões de reais) no mesmo período.
Considerando toda essa breve descrição de cenário e recursos disponíveis,
a diretriz principal deste trabalho consiste em oferecer uma ferramenta tecnológica
que permita, nesse ambiente, desenvolver inovação e gerar riqueza. Para isso o
trabalho foi organizado da seguinte forma:
O capítulo 1 consiste na introdução do trabalho, com uma breve
apresentação de aspectos relevantes ao desenvolvimento de um projeto
tecnológico relacionado ao tema “gestão da inovação”. Também são apresentadas
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considerações essenciais à condução do trabalho, como objetivos, questão de
pesquisa, justificativa, hipótese e metodologia a ser utilizada.
O capítulo 2, irá abordar aspectos históricos relacionados a inovação através
de revisão da literatura científica atual. Neste capítulo ainda será estudado os
principais modelos de gestão da inovação e suas aplicações ao cenário atual.
No capítulo 3 serão desenvolvidos e apresentados dois produtos
tecnológicos: o modelo de gestão sinérgica de inovação e o painel de
oportunidades de inovação, com a descrição das características, como objetivos,
princípios norteadores, e análise de viabilidade.
No capítulo 4 será analisada a produção de inovação no Brasil e os cenários
socioeconômicos do Estado do Pará e do município de Marabá, com a
apresentação e análise de dados demográficos e econômicos, com o objetivo de
realizar uma leitura do contexto regional como potencial produtor de inovação
tecnológica.
Posteriormente, é desenvolvida a conclusão do trabalho, com a
apresentação das perspectivas e considerações relativas ao projeto tecnológico.
Finalmente são apresentadas as referências utilizadas para compor este
trabalho.
Desta forma a estruturação do trabalho perpassa por algumas informações
relevantes. Vejamos:
1.1

Objetivo geral

•

Desenvolver um modelo de gestão da inovação e um projeto de

inovação tecnológica que, alinhados, possibilitem o desenvolvimento de inovação
tecnológica no âmbito da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
(Unifesspa) e no município de Marabá/PA.
Para alcançar o objetivo geral delineado, faz-se necessário percorrer os
seguintes caminhos:
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1.2

Objetivos específicos

•

Analisar os modelos de gestão de inovação existentes no mercado;

•

Identificar e analisar o cenário socioeconômico do município de

Marabá e do Estado do Pará, como potenciais produtores e exportadores de
tecnologias e soluções de inovação, desenvolvidas com a participação da
Universidade;
•

Desenvolver um modelo de gestão da inovação, compatível com a

realidade regional, com potencial para ser utilizado no âmbito da Unifesspa;
•

Elaborar um projeto de inovação tecnológica que permita o

desenvolvimento de inovação por pequenas empresas e empreendedores em um
ambiente local.

1.3

Questões de pesquisa

O projeto busca responder a seguinte questão de pesquisa: Quais são as
dificuldades que o mercado na região Sul e Sudeste do Pará apresenta e como a
Unifesspa pode se adequar de modo que seja possível solucionar essas lacunas,
alinhar-se a iniciativa privada e desenvolver inovação, considerado ainda o contexto
político regional?
Além disso, também se objetiva responder outra questão de pesquisa: Quais
ferramentas podem ser adotadas para possibilitar o desenvolvimento da inovação
alinhada ao desenvolvimento econômico-regional do município de Marabá?

1.4

Hipótese

A hipótese central deste trabalho é a de que há necessidade de fomentar a
produção de tecnologia na Amazônia em que se utiliza o seu potencial de recursos
para gerar riquezas e promover o desenvolvimento regional, utiliza-se o capital
intelectual presente nas universidades para produzir conhecimento tecnológico
prático e desenvolver inovação comercializável.
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1.5

Justificativa

Quanto a justificativa, ela ocorre por ser possível entender que a simples
aquisição de novas tecnologias por si só não garante o sucesso, pois há
necessidade de furar a demanda de consumo atual, estabelecer um novo paradigma
de consumo e criar a própria demanda, o que é extremamente complexo e exige
uma boa gestão da inovação e características empreendedoras.
O desenvolvimento de inovação pode ser realizado por meio das
universidades, que são produtoras constantes de pesquisa e desenvolvimento,
abrigam pensadores e criadores com grande capacidade técnica para a criação de
novas tecnologias e buscam amplo domínio do processo de transformação de ideias
em inovação.
Há um esforço intelectual coletivo das instituições de ensino no sentido de
ampliar a produção de inovação no ambiente acadêmico, com dados que
materializam e traduzem esse esforço. Vejamos a distribuição da produção de
patentes por universidades brasileiras no ano de 2018, conforme dados do INPI
(2019, p. 1):
Tabela 1 – Ranking dos depositantes de patentes de invenção em 2018.
Ranking dos depositantes residentes em 2018
Ranking dos Depositantes de Patentes de Invenção (PI)
Posição

Nome

2018

Part. no total residentes (%)

1

Universidade Federal da Paraíba

94

1,9

2

Universidade Federal de Campina Grande

82

1,6

3

Universidade Federal de Minas Gerais

62

1,2

4

Petróleo Brasileiro S.A.

54

1,1

5

Universidade Estadual de Campinas

50

1,0

6

Universidade de São Paulo

47

0,9

7

Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho

38

0,8

8

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

36

0,7

9

Fundação Universidade Federal de Rondônia

35

0,7

10

Universidade Federal do Ceará

34

0,7

Fonte: Indicadores de Propriedade Industrial em 2018.
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Na tabela 1 é possível observar que as universidades mais bem colocadas
nas 10 primeiras posições do ranking dos depositantes de patentes de invenção
residentes no país em 2018 produziram 478 patentes. No mesmo ano foram
registrados um total de 4980 depósitos de patentes por residentes no país, sendo
que a produção das universidades selecionadas corresponde a 9,59% do número
total de patentes de invenção depositadas. Quando a produção das instituições de
ensino é comparada ao total de pedidos de patentes de invenção depositados por
residentes no Brasil (4.980 patentes) e não residentes no Brasil (19.877 patentes),
perfazendo um total de 24.857 patentes de acordo com o INPI (2019), esse
percentual cai para apenas 1,92%.
Desta forma, mesmo com um percentual bem pequeno de produção de
inovação na academia, a pesquisa e desenvolvimento científicos produzidos nas
universidades apresentam potencial para serem constante fonte de abastecimento
de inovação para o mercado pois, segundo Mota (1999), “a dinâmica da inovação
depende mais dos processos de aprendizagem do conhecimento do que da
disponibilidade de recursos”, e a aprendizagem é a base do ambiente acadêmico.
Por isso é muito importante a participação das universidades. A
aprendizagem constante, nos moldes científicos, é a base para o progresso natural
da ciência e reflete o esforço da comunidade científica em estudar problemas de
interesse coletivo e desenvolver soluções para as necessidades humanas. Desta
forma, a inovação emerge como resultado do esforço científico/acadêmico.
O mercado atua como disseminador das soluções desenvolvidas, atuando
como propagador e distribuidor da inovação através do comércio, exercendo um
importante papel em toda a cadeia. A dificuldade atual é aproximar as pequenas
empresas e as universidades, de modo que possam desenvolver inovação, de
interesse científico e comercial, para resolver problemas e disseminar soluções.
Nesse contexto, faz-se necessário romper as barreiras e promover o
desenvolvimento da inovação com foco direcionado ao mercado empreendedor e,
para isso, são necessárias ferramentas de gestão da inovação atualizadas e
compatíveis com a realidade atual.
Assim o modelo de gestão sinérgica da inovação e o painel de oportunidades
de inovação foram desenvolvidos com alinhamento à realidade atual, sendo possível
a aplicação em outros cenários, com realidades parecidas, além de permitir
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adaptações a casos específicos.
As transformações atuais no contexto global incentivam uma revisão do papel
das universidades, sugerem revisões e ajustes no sentido de tornar as instituições de
ensino grandes produtoras de conhecimento aplicado ao mercado, promover o
despertamento da comunidade científica e o direcionamento de esforços rumo à
inovação.

1.6

Metodologia

Para realizar o trabalho proposto a metodologia utilizada é baseada em
pesquisa bibliográfica em livros, relatórios e artigos acadêmicos relacionados ao tema,
que respaldam o levantamento histórico, conceitual e teórico de acordo com o tema.
Inicialmente, com fonte de informação, será realizada uma pesquisa
bibliográfica, com a finalidade de trazer à tona os trabalhos publicados relacionados à
gestão da inovação, com foco em identificar os modelos de gestão da inovação
utilizados.
O objetivo é possibilitar o levantamento e contextualização de temas
relacionados à gestão da inovação, de modo ser possível estudar a eficiência de
modelos de gestão da inovação aplicados à produção de inovação no ambiente
acadêmico. O diagnóstico possibilitará o levantamento de possíveis lacunas nos
atuais modelos de gestão da inovação quando aplicado ao ambiente acadêmico, a
serem preenchidas através de um novo modelo a ser proposto.
Após, de acordo com as necessidades identificadas, serão desenvolvidos dois
produtos tecnológicos. O primeiro consiste em um modelo de gestão da inovação,
ferramenta necessária para sistematizar a produção de inovação em um sistema de
parceria. O segundo consiste em uma ferramenta tecnológica com o objetivo de
aproximar potenciais produtores de inovação, tais como as pequenas empresas e
universidades, considerando o contexto regional.
Posteriormente será realizado um levantamento de dados e análise do contexto
socioeconômico do Estado do Pará e do município de Marabá, com o objetivo de
identificar oportunidades e dificuldades, bem como agrupar e sintetizar informações
referentes ao cenário regional a fim de possibilitar a aplicação dos produtos
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tecnológicos desenvolvidos de acordo com a realidade identificada.
Quanto aos procedimentos, durante a pesquisa foram utilizadas além da
pesquisa bibliográfica, o método quantitativo, para análise de dados numéricos, e o
método qualitativo, para tratamento de dados teóricos relacionados a gestão da
inovação.
O método quantitativo possibilitará a análise dos dados relacionados a
produção de inovação no Brasil, com o levantamento periódico do registro de patentes
junto ao INPI, bem como a produção dos Estados brasileiros nos últimos anos, de
modo ser possível entender a distribuição quantitativa da produção intelectual no país.
As conclusões serão apresentadas parcialmente no final de cada capítulo conforme o
tema desenvolvido e, posteriormente, serão reunidas em uma análise geral do
trabalho, nas conclusões finais.
A pesquisa tem como universo de análise o Brasil, convergindo para o Estado
do Pará e mais especificamente para o município de Marabá. Desta forma, a análise
quantitativa também deve abordar a produção de inovação nos municípios paraenses,
de modo que possibilite o entendimento do esforço recente para o desenvolvimento
de inovação.
Já o método qualitativo permitirá a análise de efetividade dos modelos de
gestão estudados quanto a sua aplicabilidade ao universo estudado. O objetivo é
entender se os atuais modelos de gestão da inovação compreendem o
desenvolvimento de inovação por pequenas empresas e universidades de modo
satisfatório ou se é necessário o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão
específica. Os métodos serão aplicados utilizando fontes com dados oficiais do IBGE,
da Fapespa e do INPI.
De certa forma a metodologia aplicada possibilitará a revisão da produção
recente relacionada à gestão da inovação e fornecerá o respaldo científico necessário
para o desenvolvimento e aplicação de ferramentas tecnológicas com foco na
produção de inovação no ambiente acadêmico, além de aproximar pequenas
empresas e instituições de ensino e pesquisa.
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2

O contexto da inovação

Para fundamentar o trabalho, em alinhamento com os princípios e diretrizes
referentes à inovação, abordaremos o histórico e conceitos de inovação, seus
impactos, os principais modelos de gestão a inovação, como o de tríplice hélice, com
suas características e aplicabilidade.
2.1

Histórico e conceitos de inovação

A inovação é considerada uma ferramenta chave para a realização de
constantes transformações do mundo moderno. Possui destaque cada vez maior e
constitui em importante fonte de mudança de cenário. Trata-se de um importante
instrumento capaz de estimular a competitividade, promover o crescimento e gerar
riqueza de forma exponencial.
A inovação é importante porque tem o poder de promover a mudança extrema
e reconfigurar todo o cenário comercial em âmbito global. A origem da inovação está
vinculada a sobrevivência do próprio homem e seu fator motivacional é a
necessidade que há de determinada solução para atender a respectiva necessidade.
A história da inovação se confunde com a própria história do homem. A
necessidade de sobrevivência fez com que o homem desenvolvesse ferramentas e
processos capazes de garantir sua subsistência, segurança, saúde, conforto e
prosperidade. A roda, o alfabeto, os números, as armas de guerra e o livro são
apenas alguns dos exemplos de inovação de sucesso ao longo da história do
homem.
A inovação também progride com o acúmulo de conhecimento que o homem
conquista. Segundo Audy (2017, p. 131), o próprio manuseio do conhecimento se
torna uma inovação disruptiva, o autor afirma que na segunda metade do século XX,
em adição às tarefas de desenvolvimento e universalização do conhecimento, por
meio do ensino e da pesquisa na universidade, esta passa a ser protagonista no
processo de desenvolvimento econômico e social por meio da inclusão da inovação
em seus objetivos.
Conforme Audy (2017, p. 122), ainda no século XIX a pesquisa torna-se fonte
geradora de inovação e o progresso humano se desenvolve mais intensamente a
partir daí. É certo que o modo de produção de conhecimento muda ao longo da
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história e os fins também. Primeiro a inovação objetiva garantir a sobrevivência,
depois o progresso e finalmente, na era atual, a prosperidade.
A partir da primeira Revolução Industrial, com a abertura de novos mercados
e o lançamento de novos produtos, torna-se mais intensa a busca por inovação
buscando a expansão comercial. Tecnologias como a máquina a vapor, o automóvel,
o pneu de borracha e o motor a combustão são criadas e dominam o mercado.
Atualmente, a inovação está intimamente ligada a era da tecnologia da
informação, sob o qual circulam dados em uma escala e velocidade nunca antes
alcançados. O processo de busca e fomento a inovação também ganhou mais
importância e atenção.
Quanto à definição, para entender a inovação é necessário compreender sua
origem, definição e aplicabilidade. Vários autores apresentam suas concepções de
acordo com suas experiências e visões de mundo. Vejamos os conceitos:
Segundo Tidd e Bessant (2015, p. 19), “inovação é o processo de transformar
as oportunidades em novas ideias que tenham amplo uso prático,” ou seja, consiste
na consumação de uma ideia que produz efeito prático com potencial de gerar
mudança com impacto no cenário em que se aplica.
Para Schumpeter (1997, p. 10) a inovação tem o poder de destruir um
paradigma antigo e criar um novo, remodelando todo o cenário em sua volta em
torno da inovação, eliminando os que não se adaptam e promovendo a protagonista
o detentor da inovação. O mesmo autor descreve o processo de inserção da
inovação no mercado, pelo produtor, e a mudança de comportamento do
consumidor:

É, contudo, o produtor que, via de regra, inicia a
mudança econômica, e os consumidores, se necessário,
são por ele ‘educados’; eles são, por assim dizer,
ensinados a desejar novas coisas, ou coisas que diferem
de alguma forma daquelas que têm o hábito de consumir
(SCHUMPETER, 1997, p. 76).

Há autores que contrapõem a ideia Schumpteriana de destruição criativa
explicando a dinâmica da inovação de forma diferente. Harvey (2005) desenvolveu
estudos sobre o tema por duas décadas e, de acordo com o que descreve Cardoso
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(2018) ele:
destaca

os

inúmeros

desdobramentos

da

destruição criativa e da mutação constante do capital.
Mas os fundamentos de sua teoria da destruição criativa
mantiveram-se intactos, sendo eles o “efeito da inovação
contínua” (Harvey, 2005, p. 102) que poderia, “no
entanto, desvalorizar, senão destruir, investimentos e
habilidades de trabalho passado”. Assim, a inovação
derivaria das “leis coercitivas da competição de
mercado”, que forçariam “todos os capitalistas” a
procurar “mudanças tecnológicas e organizacionais” que
melhorassem “sua lucratividade com relação à média
social” (p. 102). A inovação derivaria também da pressão
do mercado e da propensão à queda da taxa de lucro, o
que levaria os monopólios a promoverem inovações na
produção e cujo limite estaria na superprodução, na
superacumulação e, consequentemente, nas crises
(CARDOSO, 2018, p. 580).

Já para Drucker (1985, p. 29) a inovação é definida de um modo diferente,
interligada com a gestão e como uma ferramenta:

A

inovação

é

a

ferramenta

específica

dos

empreendedores, o meio pelo qual exploram a mudança
como uma oportunidade para um negócio ou serviço
diferente. É passível de ser apresentada como uma
disciplina, de ser ensinada e aprendida, de ser praticada
(DRUCKER, 1985, p. 29).

Para o autor a inovação está intimamente interligada à gestão e consiste em
uma ferramenta a ser utilizada pelo gestor para mudar o mercado e criar uma nova
forma de desempenho. O mesmo entende que a inovação é envolta em uma série
de princípios e regras que podem ser absorvidas, utilizadas e transmitidas.
De acordo com Cassiolato & Lastres (2017, p. 23) “a inovação é um processo
de incorporação e uso de conhecimentos pelo sistema produtivo”. Desta forma não
basta a ideia, a inovação se concretiza através da efetivação prática de seu objetivo.

32

A inovação é motivada por necessidades, existentes ou ocultas, que precisam
de solução. Quem se propõe a entregar a melhor solução para determinada
demanda consegue se impor no mercado como protagonista. Vejamos como alguns
autores enxergam a inovação:
Para Tidd e Bessant (2015, p. 4), “a inovação é movida pela habilidade de
estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito delas.” Deste modo, se
entende que inovação está intimamente ligada a capacidade de farejar nichos de
mercado e definir a melhor estratégia a ser utilizada na sua aplicação dentro do
segmento, com o objetivo de obter os maiores ganhos possíveis.
Já para Duarte (2011, p. 643) inovação consiste na “capacidade de criação e
de colocação, no mercado, de novos bens ou serviços de aceitação do consumidor,
capazes de proporcionar condições de rentabilidade à empresa.” Ou seja, para ele a
inovação só se caracteriza quando algo novo é criado e inserido no mercado com
capacidade de mudar o cenário e proporcionar rentabilidade ao detentor da inovação.
Os conceitos apresentados permitem entender de forma objetiva a
importância da inovação e seu dinamismo ao longo da história. Trata-se da
ferramenta capaz de mudar todo o cenário ao seu redor, como veremos a seguir:
2.2

Inovação e seus impactos

Para entender a dinâmica do surgimento da inovação ao longo da história
faremos uso do exemplo da utilização do vidro, conforme descrito por Johnson
(2015). Ele diz que a invenção da imprensa em 1440 tornou o livro acessível e mais
barato e, a partir daí, novas indústrias surgiram. Primeiro a quantidade de
impressões e publicações de trabalhos acadêmicos aumentou e se disseminou. As
taxas de alfabetização subiram, pois, mais pessoas tiveram acesso aos livros e
consequentemente ao aprendizado. Além disso, a variedade de temas também se
expandiu.
Com um número cada vez maior de leitores surge a necessidade de auxílios
a leitura. Assim surgem os óculos, que passa a sustentar uma nova indústria, a das
lentes. O aprendizado e aperfeiçoamento torna possível a aplicação das lentes em
novas funções e, deste modo, surgem novos inventos. Surge daí uma verdadeira
revolução ótica, com a invenção do microscópio em 1590 e, em 1597, o cientista
britânico Robert Hooke publica um livro com desenhos de minúsculos seres vivos
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vistos através do microscópio. Complementamos o autor destacando que uma outra
invenção ótica muito também surgiu neste período da história: o telescópio.
Pelo contexto acima se percebe que o progresso humano está intimamente
ligado à inovação e depende dela para acontecer. Inicialmente surge uma inovação
mãe, no caso a imprensa, depois novas necessidades vão surgindo ao redor da
inovação inicial, como é o caso dos óculos e do microscópio.
Percebe-se que a alteração de cenário é extraordinária, impactante e
irreversível. Não há alternativas para retornar ao estado inicial e, segundo
Schumpeter (1997, p.152) neste processo, os que não se adaptam se tornam
automaticamente obsoletos.
O surgimento de uma inovação impacta inicialmente na sua respectiva área
de atuação. No exemplo do surgimento da prensa com tipos móveis, inicialmente a
produção e leitura de livros foi influenciada e, depois, indiretamente abriram-se as
portas para inovações complementares como os óculos. Em todo esse processo a
inovação só se justifica pela presença da necessidade aliada a falta de recursos, as
vezes bem intensa.
A inovação está dividida em dimensões de acordo com a alteração de cenário
que oferece. Segundo Tidd e Bessant (2015, p. 24), a inovação apresenta quatro
categorias abrangentes:
•

Inovação de produto – mudanças no que (produtos/serviços) uma

empresa oferece;
•

Inovação

de

–

processo

mudanças

na

forma

como

contexto

em

os

produtos/serviços são criados e entregues;
•

Inovação

de

posição

–

mudanças

no

que

produtos/serviços são introduzidos;
•

Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais subjacentes

que orientam o que a empresa faz.
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Figura 1 – Os 4Ps do ambiente de inovação.

Fonte: Tidd e Bessant (2015).

Cada inovação impacta diretamente e indiretamente, de acordo com sua
categoria. De acordo com Tidd e Bessant (2015, p. 25), os “4Ps” da inovação
fornecem a estrutura para um mapa do espaço de inovação disponível para qualquer
empresa.”
Com isso, os impactos estão direcionados de modo a alterar a forma atual de
realizar determinada tarefa ou consumir determinado produto. Vejamos exemplos:
Tabela 2 – Inovações baseadas nos 4Ps.
Incremental – fazer
Tipo de inovação

Radical – fazer algo

o que sabemos, mas

diferente

melhor
Windows 7 e 8, substituindo o

Software até então inexistente,

Vista e o XP, essencialmente

por

Produto – o que

aprimorando

programa de reconhecimento de

oferecemos ao

software já existente.

voz.

Novas versões de modelos de

Toyota Prius, trazendo um novo

carros já estabelecidos – por

conceito – motor híbrido. Tesla –

exemplo,

carro elétrico de alta

mundo.

uma

o

ideia

VW

de

Golf,

exemplo,

o

primeiro
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essencialmente aprimorando um
projeto

automotivo

performance.

já

estabelecido.
Processo –

Serviços aprimorados de telefonia

Skype e outros sistemas de

como criamos e

o fixa.

VoIP.

disponibilizamos

Ampliada gama de serviços de

Compra e venda de ações

corretagem de ações.

online.

Häagen-Dazs, ao mudar o foco de

Abordar

mercado de sorvetes de crianças

subexplorados, por exemplo, o

para adultos.

Tata Nano, carro focado no

a oferta

mercados

emergente, mas relativamente
pobre,

e o que dizemos
sobre ela.

indiano,

custando em torno de 2 mil

Posição – onde
focamos a oferta

mercado

dólares.
Companhias

ao

Companhias aéreas de baixo

segmentar a oferta de serviços

custo, que tornaram as viagens

para

de

aéreas acessíveis para aqueles

passageiros – a Primeira Classe

que antes não tinham condições

da Virgin, a Classe Econômica

de pagar – criando, assim, um

Premium da British Airlines, etc.

novo mercado, e ao mesmo

diferentes

aéreas,

grupos

tempo,

perturbando

o

já

existente.
IBM, de fabricante de máquinas a

Amazon,

Google,

Skype

Paradigma – como

empresa de serviços e soluções,

redefinindo setores como varejo,

definimos o que

vendendo sua ala de fabricação

publicidade e telecomunicações

fazemos

de computadores e edificando a

por meio de modelos online.

de consultoria e serviços.

Fonte: Tidd e Bessant (2015).

Na figura acima, são apresentadas inovações de produto e processo,
desenvolvidas em modo incremental, ou seja, que apenas melhoram algo já
existente, ou radical, que transformam o modo de fazer as coisas em vigência,
criando uma nova cultura em torno da inovação.
Não basta apenas produzir uma inovação e lançar no mercado pois é
necessário levar em consideração as variáveis em torno do cenário que se deseja
mudar. Para administrar o processo é preciso ter à mão uma ferramenta de gestão
que permita a realizar a leitura correta e limpa do cenário e ainda traçar a estratégia
correta a fim de tirar melhor proveito da inovação, o que nem sempre ocorre.
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2.3

Modelos de gestão da inovação

Com o desenvolvimento de inovações, várias situações aconteceram quanto
ao aproveitamento delas pelo mercado e retorno ao detentor da inovação. Nem
sempre uma inovação espetacular garantiu sucesso no mercado ou bons retornos
de acordo com o que se esperava. Ao revisar o processo os erros apareceram e
tornaram latente a necessidade de ferramentas de gestão da inovação. Vejamos
algumas:

2.3.1 Modelo da tríplice hélice
O modelo da tríplice hélice foi concebido por Henry Etzkovitz com objetivo de
traduzir a capacidade de transformar o conhecimento científico em inovação
tecnológica. Para isso o modelo foi desenvolvido com base em um alinhamento entre
governo, universidades e indústria. Segundo Etzkovitz (2017, p. 35), o modelo tem
origem em dois pontos de vista opostos. O primeiro consiste em um modelo estatista
de governo que controla a academia e a indústria:
Figura 2 – O modelo estatista.

Fonte: ETZKOWITZ 2017.

Já o segundo ponto de vista consiste em um modelo laissez-faire, em que a
indústria, a academia e o governo, separados uns dos outros, interagem de forma
bem modesta em territórios rigidamente separados:
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Figura 3 – O modelo laissez-faire.

Fonte: ETZKOWITZ (2017).

Com a junção das duas perspectivas o autor elaborou um novo modelo com
o objetivo de oferecer maior independência em relação ao governo e maior interação
entre os três envolvidos. No modelo atualizado as partes realizam seus papéis
tradicionais e também os papéis umas das outras, em combinações diferentes, com
o objetivo de estimular o desenvolvimento e a criatividade.

Figura 4 – Estrutura social da Hélice Tríplice.

Fonte: ETZKOWITZ (2017).

Com a junção dos modelos surgiu uma nova estrutura com três atores
principais interagindo entre si para alcançar determinado objetivo em comum. De
acordo com Etzkowitz (2017, p. 37), a interação é mais profunda, com a inserção de
atores distintos para resolver problemas que normalmente seriam objeto de
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dedicação específica do ator competente.
Há então um rompimento de fronteiras institucionais e a quebra do formalismo
rígido. Além disso, ocorre uma reformulação no papel das universidades, que se
moldam como instituições de estímulo ao empreendedorismo e a inovação como
ferramenta de mudança do cenário econômico.
Além disso, no processo de inovação, realizado sob os moldes da tríplice
hélice, além de permitir interações entre instituições alinhadas e independentes,
possibilita a formação de “zonas de fronteira” onde ocorre expansão e acúmulo de
conhecimento,

consenso

mútuo

direcionado

e

espaço

ampliado

para

desenvolvimento de inovação.
Tabela 3 – Modelo da Tríplice Hélice.
Modelo da Tríplice Hélice
Origem

Estados Unidos. Sumário de Henry Etzkowitz sobre
MIT, Stanford e o crescimento econômico regional
(1993)

Atores

Três atores principais certos, mais atores coadjuvantes
(organizações híbridas formadas por interações
universidade-indústria-governo)

Papéis

Ressalta os papéis distintos da universidade na
inovação e no empreendedorismo. Considera a
universidade empreendedora como um motor da
economia baseada no conhecimento.
As interações entre esferas institucionais relativamente
independentes ressaltam a complementaridade de
funções existentes.
Preocupa-se com o que acontece nas fronteiras das
esferas institucionais, incluindo a “sobreposição” das
relações entre elas.
Dinâmica para crescimento/desenvolvimento:
interações entre as esferas institucionais, começando
pelo “iniciador de inovação” e organizado pelo

Funções das

“Organizador de inovação”.
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esferas

Destaca o “organizador de inovação”; no âmbito

institucionais.

regional, é considerado um papel muito importante,
denominado “organizador regional de inovação”.
Formação da inovação: realização da Hélice Tríplice:
(1) desenvolve interações entre esferas institucionais
relativamente independentes;
(2) forma “três espaços de Hélice Tríplice”: espaço de
conhecimento, espaço de consenso e espaço de
inovação.

Fonte: ETZKOWITZ, 2017, adaptado pelo autor.

2.3.2 Modelos da hélice quádrupla e quíntupla
O modelo de hélice quádrupla apresenta uma nova perspectiva do ambiente
em que se gera o conhecimento. Há uma evolução no formato do modelo de gestão
pois o autor acrescenta a sociedade civil como integrante do processo de
desenvolvimento da inovação. Segundo Mineiro et al, (2018):
...as

recentes

mudanças

no

cenário

global

expandiram a forma de relacionamento entre estes
atores. A tradicional tríade formada por universidadeindústria-governo vem se fortalecendo com novos
modelos de geração do conhecimento, incluindo a
sociedade (Hélice Quádrupla) e o ambiente (Hélice
Quíntupla) com hélices importantes na dinâmica da
inovação (MINEIRO et al, 2018, p. 78).

A hélice quádrupla considera a sociedade do conhecimento como
culturalmente desenvolvida e a insere no processo de construção da inovação.
Trata-se de um modelo que pressupõe um certo desenvolvimento em todo o
contexto em que se aplica e, de acordo com Mineiro et al, (2018), somente pode
funcionar se possuir as condições mínimas de desenvolvimento cultural para se
apoiar.
Segundo a estrutura desenvolvida por Carayannis e Campbell (2009, p. 51),
a hélice quádrupla se desenvolve como aperfeiçoamento do modelo de tríplice hélice
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quando, além da estrutura tradicional composta de universidades, indústria e
governo, os autores acrescentam a sociedade civil como participante ativo.
O sistema de hélice quádrupla é desenvolvido com amparo em subsistemas
que abarcam atores de acordo com seus respectivos perfis. O objetivo desse
sistema é possibilitar a interação e a troca de experiências dos atores que compõe
cada subsistema. Vejamos:
Figura 5 – Sistema da Quádrupla Hélice.

Sistema de
Conhecimento

Sistema
Político

Sistema
de
Inovação

Sistema
Econômico

Sociedade Civil

Fonte: Elaborado pelo autor, com adaptação de Carayannis e Rakhmatullin
(2014).

De acordo com Carayannis e Campbell (2009, p. 51) o sistema de
conhecimento engloba os atores produtores de conhecimento, como universidades,
institutos de ensino, escolas técnicas e o capital humano especializado. Já o Sistema
Econômico consiste nos produtores e detentores de riqueza, como empresas em
geral, indústrias, prestadores de serviço os bancos e demais financiadores.
O sistema político envolve os atores que direcionam o Estado através do
sistema de leis e políticas públicas. Esse sistema está intimamente alinhado com a
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política estratégica do Governo em vigor, podendo ter mais ou menos ênfase de
acordo com o estilo de Gestão Governamental.
Por fim, a sociedade civil engloba os atores que se respaldam na tradição
pública interligada à cultura, valores tradicionais e ética além da mídia pública de
forma em geral.
De acordo com Carayannis e Campbell (2009, p. 4), os sistemas interagem
entre si de dentro para fora e convergem para a produção de inovação de forma
avançada, de modo que há conexões entre atores dentro do mesmo sistema e
consequentemente entre os sistemas, convergindo para o desenvolvimento da
inovação.
Quanto à Hélice Quíntupla consiste em uma nova perspectiva desenhada no
sentido de absorver em seu contexto os chamados ambientes naturais. Segundo
Grundel e Dahlstrom (2016):
Esta

hélice

conhecimentos

representa
e

um

inovações

motor
em

de

novos

resposta

a

desafios ambientais, sendo uma perspectiva mais ampla
de

transformações

socioecológicas

e

ambientes naturais (GRUNDEL; DAHLSTROM, 2016, p.
04).

A Hélice Quíntupla considera os ambientes naturais como partes
importantes no processo de desenvolvimento da inovação, considerando que o
processo de circulação do conhecimento engloba o capital natural como instrumento
contribuinte para a mudança. De acordo com Carayannis e Campbell (2009, p. 4), o
fluxo da Hélice Quíntupla se desenvolve em uma série de intercomunicações entre
os ambientes, alinhados em um único direcionamento, que se materializa na
inovação produzida em ambiente inovador.
Conforme os mesmos autores o modelo contempla alguns sistemas como o
político, o educacional, o econômico, que alinhados ao ambiente natural propiciam
a criação e circulação do conhecimento, seja científico ou tradicional, a fim de
produzir inovação no âmbito do sistema.
Possui um desenho orbital por onde todo o conhecimento circula e a inovação
consiste na ponte que interliga os diversos envolvidos. Vejamos o modelo em
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questão:
Figura 6 – Sistema da Quíntupla Hélice.

Fonte: Carayannis e Rakhmatullin (2014).

Conforme Carayannis e Campbell (2009, p. 5), A inovação desenvolvida
através deste modelo é mais ampla, elaborada de forma mais aperfeiçoada e mais
extensiva, considerando que a participação dos envolvidos ocorre de forma mais
ampla, interativa e interligada.
Deste modo, o sistema da quíntupla hélice consiste em aperfeiçoamento dos
sistemas anteriores a fim de ser mais amplo e mais sofisticado, além de ser
diretamente alinhado com as tendências atuais e desenvolvimento da inovação e
abraçar interesses institucionais, acadêmicos, governamentais e empresariais, no
desenvolvimento de inovação.
Vale destacar que todos estes sistemas apresentados trabalham alinhados e
partem do pressuposto de identificação de uma necessidade, desenvolvimento da
inovação e finalmente sua comercialização. O modelo de gestão sinérgica da
inovação, apresentado neste trabalho, altera essa sequência permitindo a pré
comercialização da ideia antes do seu desenvolvimento em si.
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2.4

Conclusões parciais do capítulo

Este capítulo abordou, de forma sintetizada, o progresso da inovação ao longo
da história, descrevendo um pouco do desenvolvimento humano através da
inovação, com suas mudanças históricas e culturais.
Quanto às ferramentas de gestão da inovação, se realizou o estudo dos
modelos de gestão da inovação denominados tripla, quádrupla e quíntupla hélices,
com a leitura e identificação dos respectivos cenários de atuação, em expansão
constante de acordo com o aperfeiçoamento dos respectivos modelos.
Também abordou de forma sucinta os impactos da expansão, adaptação e
assimilação das inovações dentro do seu contexto, de modo permitir captar as
particularidades de algumas ferramentas atuais de gestão da inovação e sua
aplicação no contexto moderno.
O capítulo em questão é importante pois permite atender a necessidade de
fundamentar o processo de construção, entender algumas das ferramentas
disponíveis para gestão e alinhar pensamentos, recursos e esforços, além de ser
fundamental para direcionar o processo de desenvolvimento e condução da
inovação. Neste sentido, este capítulo contribui com alguma fundamentação em
termos de ferramentas disponíveis à orientação do processo.
É importante destacar que os modelos apresentados são passíveis de serem
aplicados em diversos contextos, de modo que não são específicos para a produção
de inovação no ambiente acadêmico. Trata-se de esforços no sentido organizar e
promover a gestão da inovação como mecanismo essencial de orientação e
sobrevivência no mercado. Como o sucesso da própria inovação é medido por sua
aceitação e seu consumo em massa é muito importante sua condução de maneira
acertada. Isso ocorre com a ajuda das ferramentas de gestão da inovação.
Desta forma, os modelos de gestão apresentados não contemplam
satisfatoriamente a necessidade de produção de inovação no ambiente acadêmico
com direcionamento ao mercado. Da mesma forma, não são eficientes no sentido
de tornar as pequenas empresas produtoras de inovação. O alinhamento das
instituições de ensino com as pequenas empresas também não é contemplado e
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falta especialização específica no tema. Desta forma, a lacuna identificada possibilita
a elaboração de uma ferramenta de gestão específica para os termos em questão.
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3

Produtos tecnológicos

Neste capítulo são apresentados dois produtos tecnológicos. O primeiro
consiste em um modelo de gestão da inovação denominado gestão sinérgica da
inovação, cujo objetivo é ser uma ferramenta estratégica de gestão da parceria de
pequenas empresas e instituições de ensino e pesquisa a fim de produzir inovação
com poucos recursos, geralmente em um contexto menor.
O segundo consiste no painel de oportunidades de inovação, que se trata de
uma ferramenta que permite coletar as demandas por inovação, nesse caso
apresentadas por pequenos empreendedores, e atrair, dentro da academia,
possíveis desenvolvedores das soluções que resolvem os problemas apresentados.
O painel também permite a gestão de todo o processo de desenvolvimento
da inovação, bem como a interligação com financiadores, acompanhamento técnico
em propriedade intelectual e outras atividades específicas.
O objetivo é alinhar estas duas ferramentas em um único sentido, de abrir o
caminho para a criação da cultura da inovação entre pequenos empreendedores e
aproximar universidades e empresas em um sentido comum de benefício mútuo.
É importante destacar que os produtos são desenhados para contemplar o
município de Marabá e, secundariamente, o Estado do Pará. Porém, dada a
abrangência da Unifesspa e a semelhança de perfis entre os pequenos e médios
municípios do Brasil, os produtos podem ser utilizados em outros cenários com as
devidas adaptações.

3.1

Modelo de gestão sinérgica da inovação

O modelo de gestão sinérgica da inovação consiste em uma ferramenta de
produção de inovação amparado na sinergia de dois ou mais interessados em criar
algo inovador com direcionamento prévio ao mercado. Houaiss (2001) conceitua
sinergia como “ação ou esforço simultâneos; cooperação, coesão; trabalho ou
operação associados”, ou seja, a união e o alinhamento de esforços buscando um
objetivo maior, de interesse de todos os envolvidos.
Nesse contexto, o modelo tem o objetivo de possibilitar a interação entre
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universidades e empresas com a intenção de orientar e conduzir o processo de
criação da inovação. Além disso dispõe de uma série de características aplicadas à
realidade da produção tecnológica nas universidades. A seguir apresentamos a
ferramenta:
Figura 7 – Modelo de Gestão Sinérgica da Inovação.

Fonte: Elaborado pelo autor

O modelo acima é regido pelos seguintes princípios:
• Empreendedorismo:

A

produção

acadêmica

passa

a

ter

viés

empreendedor e, estimula o desenvolvedor a criar novas oportunidades de negócio
e adentrar no mercado, inicialmente como produtor de inovação e, após, como
empresário.
• Antecipação: O esforço necessário para agregar valor à inovação deve ser
antecipado para a fase inicial do processo de criação, evitando a inovação
comercialmente inviável, além do desperdício de recursos e esforços.
• Sinergia: O processo de criação é desenvolvido em parceria, respeitadas
as particularidades de cada envolvido e assegurado o segredo da invenção nos
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termos da legislação, materializado no contrato de pré-venda e demais documentos
que se façam necessários.
• Sincronia: Cada etapa é vencida em conjunto, considerando que os
parceiros possuem obrigações que se complementam e que precisam ser entregues
para consolidar o resultado permitir a mudança de etapa.
• Assistência: Os interessados, parceiros no processo de elaboração da
inovação, reúnem esforços para possibilitar o sucesso do objetivo almejado.
Figura 8 – Princípios do Modelo de Gestão Sinérgica da Inovação.

EMPREENDEDORISMO

ANTECIPAÇÃO

ASSISTÊNCIA

Gestão
Sinérgica da
Inovação

SINERGIA

SINCRONIA

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quanto aos objetivos do modelo, tratam-se de:
• Possibilitar o desenvolvimento de inovação customizada.
• Permitir a gestão de demandas e soluções para a produção de inovação.
• Alinhar pequenas e médias empresas e universidades.
Quanto aos atores envolvidos no processo de desenvolvimento de inovação,
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é necessária a participação de no mínimo dois envolvidos: o desenvolvedor e o
empreendedor.
O desenvolvedor está vinculado a universidade, geralmente por ser discente,
docente ou técnico administrativo, e precisa possuir o conhecimento necessário para
a elaboração da inovação. Necessita ter condições de imaginar uma solução
inovadora para o problema escolhido, além de certos recursos intrínsecos a sua
condição de profissional qualificado.
Já o empreendedor representa as empresas e manifesta suas necessidades,
alinha-se ao desenvolvedor, acompanha e ajuda o processo de construção da
inovação e que tem interesse na mesma, tendo prioridade na preferência em adquirir
a inovação para fins comerciais.
Para o desenvolvimento de inovação algumas etapas necessitam ser
cumpridas por ambas as partes de forma alinhada. Para o desenvolvedor,
representante das Universidades, essas são:
• Elaboração da Ideia: Consiste na etapa onde o esboço da ideia é
desenhado, tendo por fonte a manifestação de demanda, pesquisa de prospecção
tecnológica e expertise do autor.
• Registro: O registro consiste na etapa que ocorre o depósito do pedido de
patente, no nome do desenvolvedor, junto ao Instituto Brasileiro de Proteção
Industrial – INPI.
• Pré-venda: Nessa etapa é realizado um contrato de pré-venda em que, no
caso de concretização da ideia com sucesso, o resultado será entregue ao
empreendedor mediante as condições pré-estabelecidas. O objetivo é eliminar
previamente o esforço para agregar valor à inovação desenvolvida. É a etapa mais
importante do modelo pois, se malconduzida, pode gerar problemas no futuro. Nessa
etapa os seguintes documentos são necessários:
• Contrato de interesse entre as partes: Documento que formaliza o
compromisso de interesse em negociar o objeto da inovação a ser desenvolvida.
• Projeto de elaboração da inovação: Mapa de como a inovação será
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desenvolvida, elaborado pelo desenvolvedor.
• Documento de proteção do segredo da inovação e dos interesses do
desenvolvedor: Até a entrega da inovação os segredos do processo de
desenvolvimento da inovação poderão ser disponibilizados pelo desenvolvedor
mediante vontade própria formalizada através de documento de proteção aos
segredos de desenvolvimento da inovação. O desenvolvedor não deve ser obrigado
a compartilhar seus segredos enquanto a inovação não for entregue.
• Captação de recursos: Nessa etapa ocorre a captação de recursos
necessários, financeiros ou não, para possibilitar a elaboração da inovação. A
universidade pode receber recursos do Governo, da iniciativa privada ou da empresa
interessada

na

inovação.

Poderão

ser

recebidos

recursos

financeiros,

disponibilização de estrutura, rede de contatos e demais recursos necessários ao
desenvolvimento da ideia.
• Elaboração: Nessa etapa ocorre o desenvolvimento da tecnologia em si.
Com os recursos em mãos e recomendações do empreendedor o desenvolvedor
elabora o objeto da inovação de acordo com o projeto inicial. Trata-se de uma etapa
mais íntima, em que o desenvolvedor trabalha mais reservado e concentrado.
• Testes: Nessa etapa o desenvolvedor testa a inovação de acordo com suas
expectativas e alinhamento com os interesses do empreendedor.
• Entrega: Consiste na venda da inovação de acordo com as expectativas
do empreendedor.
Quanto à empresa, as seguintes etapas são necessárias:
• Especificação da necessidade: Consiste na etapa onde a necessidade é
moldada e apresentada a possíveis desenvolvedores de inovação, no âmbito do
painel de inovação das universidades, com a apresentação das necessidades,
disponibilidade inicial de esforços e possíveis recompensas.
• Registro: Consiste, para a empresa, em auxílio ao desenvolvedor para
efetivar o registro da inovação junto ao INPI.
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• Pré-compra: Nessa etapa é realizado um contrato de pré-venda em que,
no caso de concretização da ideia com sucesso, o resultado será entregue ao
empreendedor interessado mediante as condições pré-estabelecidas. Para a
empresa trata-se de um mecanismo de segurança que garante a prioridade de
acesso a inovação recém desenvolvida. Deve ser elaborada com cuidado.
• Financiamento: Nesta etapa, o empreendedor disponibiliza os recursos
necessários, de acordo com o contrato de pré-venda, a fim de auxiliar a elaboração
da inovação. Os recursos podem ser financeiros ou não, de acordo com o que foi
estabelecido anteriormente.
• Elaboração: Nesta etapa o empreendedor acompanha o desenvolvimento
da tecnologia de acordo com as especificações do contrato, resguardado o direito
do desenvolvedor em proteger a sua inovação. Além disso, o empreendedor pode
fornecer instruções ao desenvolvedor de acordo com suas expectativas.
• Testes: Nesta etapa o empreendedor acompanha os testes realizados pelo
desenvolvedor e confere o resultado de acordo com suas expectativas. O
empreendedor pode fazer sugestões de melhoria de acordo com sua visão de
mercado.
• Entrega: Aqui ocorre a compra formal pelo empreendedor, realizados os
procedimentos quanto ao registro formal, divisão de royalties, pagamentos, e a
tributação.

3.2

Painel de oportunidades de inovação

O painel de oportunidades de inovação consiste em uma ferramenta
tecnológica, que tem o objetivo de fomentar a produção de inovação sob um novo
patamar, ou seja, unir universidades e empresas, preferencialmente pequenas e
médias, em um ambiente regional, para produzir e comercializar inovação.
As empresas necessitam de soluções constantes para atenderem demandas,
resolver problemas internos de gestão, logística, estoque e outros. Já as
universidades possuem capital intelectual de alta qualidade, capaz de produzir
inovação, desde que disponha dos recursos, incentivos e direcionamento
necessários.

51

3.2.1 Descrição do painel de oportunidades de inovação
O painel de oportunidades de inovação consiste em uma ferramenta
tecnológica que permite a conexão entre as demandas, apresentadas pelas
empresas ou demais interessados, e as possíveis soluções, apresentadas pela
comunidade acadêmica que possui afinidade com o tema a ser desenvolvido.
Os objetivos do painel são os seguintes:
Tabela 4 – Objetivos do painel de oportunidades de inovação.
Para as empresas

Para as Universidades

Atuar como canal para desenvolvimento Colher as necessidades reais e constantes
de inovação.

do mercado.

Acolher necessidades de pequenas e Possibilitar o desenvolvimento de inovação
médias empresas.

customizada.

Metodificar as etapas necessárias para o Oferecer
desenvolvimento de inovação.

ao

público

acadêmico

a

oportunidade de se debruçar sob uma
necessidade real do mercado

Divulgar as necessidades reais e atuais
das empresas, direcionadas ao público
detentor dos meios para propor soluções.
Fonte: Elaborado pelo autor

O painel consiste em uma base de dados em formato de plataforma, dividida
em sete módulos com especialidades diferentes: conhecimento, demandas e
soluções, desenvolvimento, recursos, assistência, propriedade intelectual e
comunicação. Vejamos como estão organizados os módulos em questão:
Tabela 5 – Módulos do painel de oportunidades de inovação.
PAINEL DE OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO
Módulo 1
Conhecimento

Treinamentos

Informações
sobre o painel

Módulo 2

Módulo 3

Demandas e
Desenvolvimento
soluções

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 7

Recursos

Assistência

Propriedade
intelectual

Comunicação

INPI: Diretrizes,
orientações e
acompanhamento
Registros de
NIT/Instituição documentos e etapas
Demandas Arquivo de projetos
Financiamento de ensino e
para subsidiar a
por inovação
finalizados
pesquisa
proteção à propriedade
intelectual
Cadastro

Projetos em
andamento

Financeiro

Assistência
técnica

Comunicação

Marketing
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Legislação

Propostas de
soluções

Banco de
recursos

Assistência
jurídica

Eventos

Ferramentas
de busca

Fonte: Elaborado pelo autor

O módulo 1, conhecimento, constitui o canal de entrada no mundo da
inovação para empreendedores e demais interessados. É preciso considerar a
necessidade de conhecimento prévio para atuar no mundo da inovação para
entender os trâmites e procedimentos necessários, o arcabouço legal que regula e
respalda o mundo da propriedade intelectual, o processo de proteção da propriedade
intelectual e o funcionamento do painel.
Desta forma o objetivo deste módulo será disponibilizar acesso aos
conhecimentos necessários para o desenvolvimento e proteção da inovação. Para
isso podem ser utilizados conteúdos produzidos internamente ou não, desde que
seja possível qualificar empreendedores, desenvolvedores e demais interessados e
torna-los aptos a atuar no mundo da propriedade intelectual.
O módulo 2, demandas e soluções, permite reunir as informações iniciais dos
atores através do cadastro individual. A partir daí é possível acessar as demandas
por inovação, inserindo novas ideias de acordo com um escopo pré-definido a ser
preenchido, onde questões essenciais são respondidas. Também neste módulo, são
disponibilizadas propostas de soluções que vão de encontro as demandas
cadastradas. Aqui ocorre a negociação entra as partes interessadas.
O módulo 3, desenvolvimento, abriga os projetos em andamento, que,
conforme um cronograma pré-definido, são construídos. Neste módulo ocorre a
comunicação entre as partes durante o processo, bem como a inclusão de
informações essenciais a elaboração dos projetos. Aqui também ocorre a
disponibilização dos dados, totais ou parciais, para subsidiar o auxílio da assistência
vinculada ao painel. Além disso o módulo pode servir como base de dados para
consulta do INPI em um futuro processo de proteção intelectual do produto
desenvolvido, isto tudo caso as partes consintam formalmente.
O módulo 4, recursos, permite aos interessados acesso a informações e
recursos necessários para o desenvolvimento do projeto. Aqui é possível iniciar os
procedimentos para pequenos financiamentos para desenvolvimento de inovação,
fornecidos através de instituições financeiras e outros tipos de financiadores. Bancos

53

e possíveis financiadores tem acesso neste módulo as informações préestabelecidas necessárias para liberar recursos para o desenvolvimento de
inovação. Os interessados, caso sintam necessidade, podem solicitar acesso a
financiamento mediante a disponibilização de informações abrigadas no próprio
painel. Este módulo serve aos financiadores como fonte de informações necessárias
para subsidiar a concessão de financiamentos e, é importante destacar, que aqui
apenas se inicia o processo de financiamento, que deve ser concluído na instituição
financiadora contratada.
O módulo 5, assistência, permite a vinculação de outros atores interessados
no desenvolvimento de inovação, tais como os Núcleos de Inovação Tecnológica
(NIT), consultorias especializadas, organizações com interesse no desenvolvimento
de pequenas empresas como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) e a assistência jurídica, como as Procuradorias Federais junto
às universidades. O objetivo deste módulo é possibilitar acesso a todo tipo de
assistência necessária de forma rápida e prática, evitando desperdícios de tempo,
recursos e esforços.
O módulo 6, propriedade intelectual, abriga informações necessárias para
subsidiara proteção intelectual da inovação desenvolvida. Neste módulo podem ser
disponibilizados protocolos a serem cumpridos durante o desenvolvimento da
inovação que facilitam um futuro processo de proteção. A proposta deste módulo é
ser um canal de comunicação entre o INPI e os responsáveis pelo desenvolvimento
de inovação.
Também podem ser disponibilizados pelo INPI informações essenciais que
possibilitem a redução do tempo do processo de proteção da inovação. Estas
informações devem ser fruto das experiências anteriores que culminaram na
negativa de proteção intelectual por parte da instituição. Desta forma, estas
informações evitariam futuras reprovações nos processos de proteção.
Além disso, o objetivo deste módulo é atuar como uma ferramenta de análise
prévia dos pedidos de proteção, mediante critérios pré-estabelecidos, que podem
acelerar a concessão da proteção intelectual. Neste caso podem ser inseridas
informações como o relatório de busca de anterioridade, informações técnicas
referentes a inovação e manifestações técnicas de agentes vinculados ao painel.
Desta forma, ao chegar no INPI o processo já detém uma série de
informações com respaldo técnico e alinhadas ao procedimento necessário para
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concessão da proteção intelectual, que podem facilitar o trabalho de análise do
pedido e acelerar o processo de concessão. Isto tudo pode ser realizado através do
módulo mediante orientação do próprio INPI.
O módulo 7, comunicação, abrange as ações de divulgação necessárias à
captação de interessados, a divulgação dos benefícios do painel, o suporte para a
realização de eventos relacionados à propriedade intelectual, bem como ações de
marketing junto a outras instituições e interessados.
Desta forma o desenho do painel contempla diversas áreas de especialização
e cumpre um importante papel de reunir diferentes recursos humanos, financeiros e
técnicos em um só ambiente para desenvolver inovação. Desta forma, além de
conectar diferentes atores para desenvolver inovação, os benefícios oriundos do
painel podem ser mensurados da seguinte forma:
Benefícios para o empreendedor: desenvolvimento de inovação com poucos
recursos próprios, condições para desenvolver vários projetos, assistência técnica,
possibilidade de acesso a recursos financeiros para financiamento, acesso ao
conhecimento de propriedade intelectual, liberdade para desenvolver inovação sem
dedicação em tempo integral, foco nos pequenos empreendedores.
Benefícios para o desenvolvedor: Possibilidade de desenvolver inovação com
recursos de terceiros, aprendizado de propriedade intelectual, desenvolvimento
trabalhos científicos, assessoria técnica especializada, trabalho remunerado,
ganhos percentuais sobre a inovação comercializada.
Benefícios para as instituições de ensino e pesquisa: Aproximação das
pequenas empresas e demais interessados em desenvolver inovação, maior entrega
de soluções práticas com respaldo científico,
Benefícios para o INPI: Divulgação do papel do INPI, construção de uma rede
de inovação, aceleramento do processo de análise, disseminação da cultura da
inovação.
Benefícios para os financiadores: abertura e expansão de novo mercado,
maior empréstimo de recursos, aquecimento do comércio entre pequenas empresas,
aproximação com o mercado consumidor de serviços financeiros.
Quanto a sustentabilidade e rentabilidade do próprio painel, é fato que as
instituições de ensino e pesquisa buscam criar e disseminar a cultura da inovação
em seu contexto de atuação, aproximar a academia do mercado, ter a oportunidade
de divulgar com mais eficiência resultados práticos produzidos em benefício da
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sociedade. Deste modo o painel pode ser construído sob a tutela de uma instituição
de ensino e ser disponibilizado, mediante o pagamento de anuidades, a outras
instituições interessadas como uma ferramenta útil às próprias universidades.
Há um expressivo mercado com potencial de atuação. Segundo o Censo da
Educação Superior (2019, p. 7), em 2018, o Brasil tinha 107 universidades públicas
federais e 92 de caráter privado, 13 centros universitários públicos e 217 privados,
40 institutos federais de ensino, 139 faculdades públicas e 1.929 privadas,
perfazendo um total de 2.537 instituições de ensino superior.
Desta forma o painel contempla uma série de interesses, em diferentes
segmentos, no desenvolvimento e comercialização de inovação. Quanto à
implantação do painel, a mesma deve ocorrer através de um projeto tecnológico
segundo a metodologia de Weisz (2009).

3.3

Projeto de implantação do painel de oportunidades de inovação

Para implantação do painel e oportunidades de inovação, faz-se necessário
o desenvolvimento de um projeto de inovação tecnológica. De acordo com Weisz
(2009, p. 24) um projeto de inovação tecnológica:
...pode

envolver

a

atividade

de

pesquisa

e

desenvolvimento (P&D) voltados à produção de um novo
produto

ou

aprimorar

um

produto

que

já

é

comercializado, bem como criar ou aprimorar um
processo produtivo. O esforço de P&D, no entanto, por si
só, não representa um projeto de inovação tecnológica.
A inovação tecnológica só ocorre quando a tecnologia
desenvolvida atende a necessidades ou desejos
humanos, isto é, quando ela se incorpora às atividades
humanas (WEISZ, 2009, p. 24).

Nesse sentido, um projeto de inovação tecnológica atinge sua efetividade
quando produz algum bem efetivo à sociedade ou atende alguma necessidade
humana. O painel de oportunidades de inovação é um esforço converge neste
sentido, de modo que formatamos o processo de implantação nos moldes de projeto
tecnológico para guiar uma futura implantação.
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Deste modo, de acordo com o modelo de projeto tecnológico proposto por
Weisz (2009) o projeto de implantação será composto por:
• objetivo;
• justificativa;
• escopo;
• metodologia de P&D;
• atividades;
• identificação dos recursos necessários;
• cronograma físico;
• orçamento;
• cronograma físico-financeiro de P&D;
• identificação de fontes de recursos financeiros.
Com base nos itens descritos acima, seguiremos o desenho proposto,
inicialmente com o desenvolvimento do escopo do projeto.

3.3.1 Escopo do projeto do painel
O escopo do modelo de projeto permite a visualização das atividades a serem
desenvolvidas e dos recursos necessários para executar o projeto proposto de
acordo com o objetivo delineado. Segundo Weisz (2009, p. 40):

O escopo indica o alcance do projeto. De onde ele
parte e até onde vai; o que está contido nele. Na
descrição do escopo de um projeto de inovação
tecnológica, é frequentemente necessário separar o
investimento em P&D, ou pré-investimento, do posterior
investimento industrial em que a tecnologia desenvolvida
será implantada industrialmente (WEISZ, 2009, p. 40).

Considerando o desenvolvimento da proposta de projeto de acordo com o
autor citado, o escopo é contemplado com objetivo, justificativa, metodologia de
pesquisa e desenvolvimento, atividades, identificação dos recursos necessários,
cronograma físico, orçamento, orçamento físico-financeiro de pesquisa e
desenvolvimento e identificação das fontes de recursos financeiros. Vejamos:
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3.3.2 Objetivo

Disponibilizar uma plataforma tecnológica que possibilite identificar as
necessidades das empresas por inovação e incentivar o desenvolvimento de
soluções inovadoras pela comunidade acadêmica, no ambiente da universidade, de
forma customizada.

3.3.3 Justificativa

A atual tendência mundial em desenvolver a economia baseada na inovação
está se consolidando no cenário global como fator essencial e a necessidade de
promover a cultura da inovação junto a atores estratégicos, como as universidades,
tende a ser ada vez mais intenso. As tradicionais barreiras e o distanciamento entre
empresas e universidades estão ruindo, considerando que a constante necessidade
de

geração

de

riqueza

impulsiona

o

desenvolvimento

tecnológico

e

consequentemente a produção de inovação pelo mundo acadêmico.
Deste modo, administrar da melhor forma a produção de inovação exige uma
ferramenta capaz de magnetizar os atores envolvidos, no caso universidades e
empresas, e atraí-los entre si de modo que seja possível alinhar interesses e
desenvolver soluções para as demandas por inovação.
O processo apresenta benefícios intrínsecos que podem ser internalizados
durante todo o processo de gestão da inovação. Naturalmente há externalidades
que se apresentam e podem ser vencidas de acordo com o aperfeiçoamento do
sistema e aperfeiçoamento da cultura da inovação. Vejamos:
Tabela 6: Benefícios e externalidades do projeto.
Benefícios intrínsecos

Externalidades

Conexão entre universidade e empresas

Ausência de cultura da inovação

Desenvolvimento da cultura da inovação

Necessidade de qualificação

Incentivo ao empreendedorismo
universitário

Fonte: Elaborado pelo autor.

58

Além disso, como já descrito anteriormente as universidades apresentam
grande potencial para atuarem como fornecedoras de inovação tecnológica para o
mercado e, a grande dificuldade atual, consiste em fazer a ligação entre os reais
interesses da iniciativa privada e as instituições de ensino público.
As necessidades das empresas por inovação são cada vez mais crescentes,
considerando que o protagonismo em determinado segmento de mercado muitas
vezes depende inteiramente da inovação que a empresa detém. Segundo Porter
apud Tidd e Bessant (2015, p. 19) “as empresas obtêm vantagem competitiva por
meio de ações inovadoras. Elas abordam a inovação em seu sentido mais amplo,
incluindo tanto novas tecnologias quanto novas maneiras de fazer as coisas.”
Assim sendo, o empreendedor deve criar novos mercados, remodelando a
forma de fazer as coisas através da inovação. O alinhamento disso com o objetivo
de alcançar o lucro através desse processo consiste no objetivo das empresas e no
grande diferencial das organizações que que lideram o mercado.
Quanto às universidades, há uma grande produção de conhecimento,
entregue ao mercado através do processo de capacitação. Porém, atualmente, há
interesse em ir além da formação acadêmica, ou seja, a comunidade acadêmica é
incentivada a ser protagonista no mercado, utilizando o conhecimento adquirido para
criar novos negócios, produzir e comercializar inovação como protagonista e não
como fornecedor de mão de obra qualificada apenas.
Nesse contexto, o papel das instituições de ensino passa a ser mais
abrangente, de influência direta no mercado. Nesse contexto surgiram as empresas
juniores, frutos da iniciativa e visão empreendedora de discentes e docentes, e que
tem o importante papel de dar apoio a formação profissional e despertar qualidades
empreendedoras, materializadas inicialmente dentro das próprias universidades e,
uma vez estabelecidas como negócio lucrativo. migram para o mercado
posteriormente.
Segundo dados da Confederação Brasileira das Empresas Juniores (Brasil
Júnior, 2019, p. 14), em 2018 foram contabilizadas no Brasil 22.219 empresas
juniores. Participaram da pesquisa várias universidades ranqueadas, presentes nas
27

unidades

federativas

e

foram

consultados

aproximadamente

15.000
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universitários. Vejamos os dados das universidades mais bem colocadas em 2019:
Tabela 7 – Universidades mais bem colocadas no ranking de universidades
empreendedoras em 2019.
POSIÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
9º
28º
98º

UNIVERSIDADE
Universidade de São Paulo (USP)
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp)
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG)
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)
Universidade Federal de Itajubá
(UNIFEI)
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)
Universidade Estadual Paulista
(UNESP)
Universidade de Brasília (UNB)
Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM)
Universidade Federal de Viçosa
(UFV)
Universidade do Estado do Pará
(Uepa)
Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará (Unifesspa)

UF

CATEGORI
A

REGIÃO

NOTA

SP

Estadual

Sudeste

7,36

SP

Estadual

Sudeste

6,71

MG

Federal

Sudeste

5,83

RS

Federal

Sul

5,47

MG

Federal

Sudeste

5,41

SC

Federal

Sul

5,19

SP

Estadual

Sudeste

5,14

DF

Federal

CentroOeste

5,05

RS

Federal

Sul

4,98

MG

Federal

Sudeste

4,98

PA

Estadual

Norte

4,50

PA

Federal

Norte

3,35

Fonte: Universidades empreendedoras 2019.

Ao analisarmos a tabela acima é fácil entender a necessidade de fomentar a
cultura da inovação na região Norte, mais respectivamente no âmbito do município
de Marabá. Das 9 universidades mais bem classificadas no ranking 6 são da região
Sudeste, 3 são da região Sul e 1 da região Centro-Oeste, lembrando que duas
universidades estão empatadas na nona colocação: A Universidade Federal de
Santa maria (UFSM) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Quanto a Região Norte, a Universidade do Estado do Pará (UEPA) ocupa a
28ª colocação e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) ocupa
a 98ª colocação, o que reflete a necessidade de incentivo à cultura da inovação no
âmbito das universidades da região.
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Tabela 8 – Universidades da Região Norte mais bem colocadas no ranking
de universidades empreendedoras em 2019.
POSIÇÃO
28º
50º
54º
63º
65º
76º
86º
89º
92º
98º
102º
111º
114º
117º
121º

UNIVERSIDADE
Universidade do Estado do Pará
(UEPA)
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Universidade do Estado do Amazonas
(UEA)
Universidade Federal do Amazonas
(UFAM)
Universidade Federal Rural da
Amazônia (UFRA)
Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP)
Universidade Estadual do Amapá
(UEAP)
Universidade Federal do Oeste do
Pará (UFOPA)
Universidade Federal do Tocantins
(UFT)
Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará (Unifesspa)
Universidade Federal de Roraima
(UFRR)
Universidade Federal do Acre (UFAC)
Universidade Federal de Rondônia
(UNIR)
Universidade Estadual de Roraima
(UERR)
Universidade Estadual do Tocantins
(Unitins)

UF

CATEGORIA

NOTA

PA

Estadual

4,50

PA
AM

Federal
Estadual

4,1
3,95

AM

Federal

3,82

PA

Federal

3,78

AP

Federal

3,60

AP

Estadual

3,50

PA

Federal

3,45

TO

Federal

3,43

PA

Federal

3,35

RR

Federal

3,24

AC
RO

Federal
Federal

2,96
2,82

RR

Estadual

2,55

TO

Estadual

2,49

Fonte: Universidades empreendedoras 2019.

Quanto às universidades mais inovadoras, o ranking de universidades
empreendedoras em 2019 (2020, p. 71) define os conceitos de alguns indicadores e
classifica as instituições brasileiras de acordo com os mesmos. Vejamos os
conceitos de indicadores:
• PESQUISA: esse indicador é mensurado por meio de dois modelos, sendo
eles resultados do número de citações por artigo – extraídos da Web Of
Science/InCites, e volume de produção para cada 1000 alunos na universidade. O
resultado obtido do indicador é calculado pela média desses dois subindicadores,
que possuem o mesmo peso, normalizados de 0 a 10, sendo 10 a Universidade com
o maior valor.
• PATENTES: esse indicador revela o número de patentes que foram
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depositadas pela universidade em um período de 10 anos. Os dados foram extraídos
da plataforma internacional WIPO.
• PROXIMIDADE IES-EMPRESA: esse indicador é mensurado por meio de
três modelos, sendo eles resultados das ICTs, existência de NIT e empresas
incubadas. O resultado obtido da proximidade IES-Empresa é calculado pela média
desses três subindicadores, sendo o primeiro com peso 6 e os demais peso 2, e
Indicadores normalizados de 0 a 10, sendo 10 a Universidade com o maior valor.
• EMPRESAS INCUBADAS: esse indicador é avaliado com base no número
de empresas incubadas para cada 1000 alunos na universidade.
• RESULTADO DAS ICTS: esse indicador mensura, de forma otimizada, a
inovação dentro das universidades, que considera os resultados das Instituições
Científicas e Tecnológicas (ICT’s), as quais são os órgãos ou entidades da
administração pública ou privada que também tenham como finalidade institucional,
a execução de atividades relacionadas à pesquisa básica ou aplicada, sendo de
cunho científico ou tecnológico.
• Existência do NIT: esse indicador analisa a situação da implementação do
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) na universidade, atribuindo 10 para as ICT’s
que declaram a existência do NIT e 5 para os que estão em processo de
implementação. Conceituados os indicadores, vejamos o ranking em questão:
Tabela 9 – Ranking das universidades empreendedoras 2019 mais bem
colocadas.
Ranking
2019

Nome

UF

1º

Universidade de
São Paulo
(USP)
Universidade
Estadual de
Campinas
(UNICAMP)
Universidade
Federal de
Minas Gerais
(UFMG)

SP

1

6,30

8,50

8,20

SP

2

6,21

10,00

4,15

MG

6

3,62

9,29

2,23

2º

3º

Inovação Pesquisa Patentes Proximidade
IESEmpresa
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4º

5º

6º

7º

8º
9º

10º

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
(UFRGS)
Universidade
Federal de
Itajubá (UNIFEI)
Universidade
Federal de
Santa Catarina
(UFSC)
Universidade
Estadual
Paulista
(UNESP)
Universidade de
Brasília (UNB)
Universidade
Federal de
Santa Maria
(UFSM)
Universidade
Federal de
Viçosa (UFV)

RS

4

3,62

5,00

4,92

MG

7

1,55

0,96

7,14

SC

32

2,83

2,22

2,00

SP

9

4,05

4,55

2,44

DF

27

2,00

1,77

3,06

RS

15

2,86

0,83

3,78

MG

16

1,69

0,04

4,73

Fonte: Universidades empreendedoras 2019.

Percebe-se que já há um esforço das instituições de ensino superior em
promover a cultura da inovação e o perfil empreendedor junto à comunidade
acadêmica. Dessa forma, o objetivo do trabalho está diretamente alinhado a
tendência atual de desenvolvimento do empreendedorismo e inovação.
O presente projeto justifica-se pela necessidade de produzir inovação de
forma intensa, ainda não superada em sua totalidade, a despeito do esforço das
instituições de ensino superior conforme visto acima. No caso desse projeto, o
esforço é no sentido de alinhar empresas e universidades a fim de possibilitar o
desenvolvimento de inovação, especialmente por pequenas e médias empresas em
um cenário regional.

3.3.4 Metodologia de P&D
Para implantação do painel de oportunidades de inovação a metodologia
“Business Model Canvas” é a indicada. Segundo Osterwalder e Pigncur (2011) a
metodologia em questão consiste em ferramenta com “linguagem comum para
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descrever, visualizar, avaliar e alterar modelos de negócios”. Os mesmos autores
dizem que um “modelo de negócios deve descrever a lógica de criação, entrega e
captura de valor por parte de uma organização.”
Weisz (2009, p. 41) define a metodologia relacionada à pesquisa e
desenvolvimento como um mapa capaz de mostrar o caminho. Ele diz:
A metodologia mostra a maneira pela qual se espera
atingir os resultados almejados. A metodologia indica
como, partindo do estágio de conhecimento em que se
encontra a organização, ela planeja obter as soluções ou
a superação de obstáculos tecnológicos (WEISZ, 2009,
p. 41).

Assim, a necessidade de unir esforços para criar uma ferramenta de gestão
da inovação, desenhada de acordo com a lógica de criação do modelo Canvas a fim
de entregar a sociedade uma ferramenta de captura de valor tecnológico baseada
no desenvolvimento de inovação sob um novo patamar. Vejamos a ferramenta em
questão:

Estrutura de custos

Parceiros chave

Recursos chave

Atividades chave

Fonte: Elaborado pelo autor.

Canais

Relação com cliente

Fontes de renda

Proposta de valor

Segmentos de
mercado
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Figura 9: Canvas: Painel de Oportunidades de Inovação.
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3.3.5 Atividades

As atividades consistem na sequência de passos que serão executados ao
longo do desenvolvimento do projeto tecnológico. O projeto está dividido em duas
fases essenciais, uma de implementação e outra de divulgação.
A fase 1 consiste na implementação do projeto tecnológico, sob a gestão da
universidade, a fim de permitir o registro de demandas e possíveis soluções em um
só ambiente. Vejamos a descrição das atividades da fase 1:
Quadro 1 - Fase 1, atividades para implementação do painel de
oportunidades de inovação.
Sequência

Atividade

1

Apresentação do projeto

2

Submissão e aprovação

3

Aquisição dos recursos iniciais

4

Desenvolvimento do sistema

5

Implementação do sistema

6

Divulgação inicial

Fonte: Elaborado pelo autor.

A fase 2 consiste em uma sequência de atividades que visam a divulgação da
ferramenta perante a iniciativa privada e a comunidade acadêmica, a fim de criar a
cultura de parceria entre universidade e empresas para gerar inovação. Vejamos as
atividades em questão:
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Quadro 2 - Fase 2, atividades para implementação do painel de
oportunidades de inovação.
Sequência

Atividade

1

Eventos de divulgação

2

Atividades de qualificação

3

Acolhimento de demandas

4

Inclusão de soluções

5

Assistência

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.6 Identificação dos recursos necessários

Quanto aos recursos necessários, trata-se da identificação e listagem dos
recursos materiais necessários para desenvolvimento do projeto tecnológico. A
proposta contempla a necessidade de utilização dos recursos abaixo descritos:
Quadro 3 – Identificação dos recursos necessários.
ITEM

DETALHAMENTO

Mão de obra para P&D
Matéria-prima consumida em P&D

Material de escritório e outros

Bolsas

Bolsas para desenvolvimento da
plataforma

Diárias e passagens

Diárias
Passagens

Manutenção

Manutenção da plataforma
Hospedagem de site
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Contratação de serviços

Consultoria

Eventos

Seminários
Eventos de capacitação

Investimento em intangíveis para

Registro

P&D: engenharia, licenças,
patentes.
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.7 Cronograma físico
O cronograma físico permite desenvolver o projeto ao longo das atividades
listadas anteriormente, alinhadas ao tempo necessário para execução. Desta forma
há o estabelecimento de uma relação direta de tempo, relacionada com a execução
e a utilização de recursos. Segundo Weisz (2009, p. 43):
O cronograma físico será importante ferramenta
para o gerenciamento da execução do projeto. Por
ocasião da execução do projeto, o seu avanço deverá
ser confrontado periodicamente com os marcos
indicativos de progresso e resultados intermediários
definidos no cronograma.
Além disso, na formulação do projeto, será
necessário também associar os recursos identificados
como necessários para a execução do projeto, às
atividades previstas, de modo que esses recursos
possam ser mobilizados no devido tempo (WEISZ, 2009,
p. 43).

Desta forma, o cronograma permite acompanhar passo a passo o
desenvolvimento das atividades relacionadas ao projeto, de modo que seja possível
medir a utilização dos recursos em relação ao sucesso, ao menos parcial, de
desenvolvimento e implantação do projeto.
Quanto ao cronograma físico de implantação do painel de oportunidades de
inovação, propõe-se que as atividades sejam divididas em duas fases, com duração
total de 48 meses para implantação do projeto, sendo que cada fase tem a duração
de 24 meses. Podemos visualizar o cronograma físico conforme abaixo:
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Figura 10 – Cronograma físico.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.3.8 Orçamento

O orçamento consiste no planejamento sistematizado da previsão de gastos
que deve ocorrer por conta do desenvolvimento de determinado projeto, no caso o
painel de oportunidades de inovação.
Nessa etapa os recursos necessários para a realização do projeto são
distribuídos quantitativamente conforme as receitas disponíveis, de modo que seja
possível organizar e limitar os recursos de acordo com as necessidades do projeto.
Neste caso, de acordo com Weisz (2009, p. 45):

Para elaborar o orçamento, o formulador do projeto
deverá atribuir valor aos gastos com a mobilização de
recursos para as atividades, de modo a permitir uma
previsão de desembolsos futuros. Por se tratarem de
projeções para o futuro e, portanto, estimativas, haverá
sempre uma margem de erro para um dado nível de
confiança (WEISZ, 2009, p. 45).

Deste modo o orçamento da proposta de projeto contempla os recursos
financeiros a serem utilizados para implantação e manutenção do painel de
oportunidades de inovação considerando o período total de 48 meses de duração
do projeto. Vejamos os dados:
Quadro 4 – Detalhamento dos recursos necessários.

ITEM
Mão de obra para
P&D
Matéria-prima
consumida em P&D
Bolsas
Diárias e passagens

Manutenção

DETALHAMENTO
Pesquisa
Material de
escritório
Bolsas para
desenvolvimento e
manutenção
Diárias
Passagens
Manutenção do
painel
Hospedagem de
site

VALOR ANUAL

TEMPO
(anos) VALOR TOTAL

R$ 20.000,00

2

R$ 40.000,00

R$ 5.000,00

4

R$ 20.000,00

R$ 36.000,00

4

R$ 144.000,00

R$ 15.000,00
R$ 15.000,00

4
4

R$ 60.000,00
R$ 60.000,00

R$ 4.000,00

4

R$ 16.000,00

R$ 5.000,00

4

R$ 20.000,00
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Contratação de
serviços
Eventos
Investimento em
intangíveis para P&D:
engenharia, licenças,
patentes

Consultoria

R$ 10.000,00

2

R$ 20.000,00

Seminários
Eventos de
capacitação
Registro

R$ 15.000,00

4

R$ 60.000,00

R$ 15.000,00

4

R$ 60.000,00

R$ 5.000,00

1

R$ 5.000,00

Anuidades

R$ 5.000,00

3

R$ 15.000,00

R$ 150.000,00

TOTAL

R$ 520.000,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.9 Cronograma físico-financeiro de P&D

O cronograma físico-financeiro de pesquisa e desenvolvimento demonstra o
fluxo de utilização de recursos financeiros, para desenvolver das atividades
propostas, ambas em alinhamento com o tempo de execução do projeto. Para isso,
vejamos a descrição dos dados do cronograma:
Quadro 5 – Cronograma de utilização dos recursos.
ITEM
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
DETALHADO
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
----Pesquisa
Material de
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
escritório
Bolsas para
R$
desenvolvimento R$ 36.000,00 R$ 36.000,00 36.000,00 R$ 36.000,00
e manutenção
Diárias

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

Passagens

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

R$ 4.000,00

R$4.000,00

R$
15.000,00
R$
15.000,00

TOTAL
R$ 40.000,00
R$ 20.000,00
R$
144.000,00

R$ 15.000,00

R$ 60.000,00

R$ 15.000,00

R$ 60.000,00

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

R$ 16.000,00

Manutenção do
painel
Hospedagem de
site
Consultoria

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 20.000,00

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

---

R$ 20.000,00

Seminários

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

R$ 60.000,00

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

R$ 60.000,00

R$ 5.000,00

--R$ 5.000,00

--R$
15.000,00
R$
15.000,00
--R$ 5.000,00

---

R$ 5.000,00

R$
145.000,00

R$
115.000,00

R$ 5.000,00
R$
115.000,00

R$ 15.000,00
R$
520.000,00

Eventos de
capacitação
Registro
Anuidades
TOTAL

--R$ 145.000,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

71

3.3.10 Identificação de fontes de recursos financeiros

Quanto a possíveis fontes de financiamento, o projeto tecnológico em questão
pode ser custeado inicialmente por parceiros da universidade e outras fontes oficiais
de financiamento.
Atualmente, no Brasil, há uma série de políticas de fomento à inovação por
meio de ações governamentais, que contemplam o financiamento a vários projetos
na área. O fundo Criatec, criado em 2007 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) tem o objetivo de promover a capitalização de
empresas, geralmente micro e pequenas, de modo que seja possível desenvolver
inovação aplicada ao mercado.
Nessa mesma linha, a Financiadora de Inovação e Pesquisa (FINEP) lançou
em 2005 um programa denominado Inovar Semente, que contempla projetos
inovadores, geralmente em fase de desenvolvimento tecnológico, e possibilita o
amparo financeiro necessário para efetivação. Trata-se de uma importante fonte de
financiamento. Abaixo podemos contemplar possíveis financiadores:
Quadro 6 – Possíveis fontes de financiamento.
DESCRIÇÃO

SIGLA

ORIGEM

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

BNDES

União

FINEP

União

Fapespa

Estado do Pará

BASA

Região Norte

--

Canaã dos Carajás

FUNDEMA

Marabá

e Social
Financiadora de Inovação e Pesquisa
Fundação Amazônica de Amparo a Estudos e
Pesquisas do Pará
Banco da Amazônia
Fundo

Municipal

de

Desenvolvimento

Econômico
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Marabá
Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.3.11 Exemplo de funcionamento do painel

Considerando os dados apresentados, para detalhar a forma de atuação da
proposta desse projeto simularemos o desenvolvimento de uma inovação com base
no painel de oportunidades de inovação, considerando os dados socioeconômicos
apresentados.
Implantado o projeto do painel no âmbito da Unifesspa, a empresa X Car Sa.,
que realiza manutenção em veículos de pequeno e médio porte, identificou a
necessidade de desenvolver uma nova forma de suspensão de automóvel para
tornar mais acessível e confortável o trânsito de veículos em terrenos difíceis,
extremamente abundantes no ambiente amazônico, principalmente em épocas de
chuvas.
Uma ideia inicial surgiu, porém os proprietários da empresa não sabem como
realizar a construção e teste da peça, visto que não conhecem os passos
necessários para desenvolvimento da inovação, nem sabe se já existe algo igual no
mercado.
Assim, resolveram publicar a necessidade junto ao banco de dados do painel
de oportunidades de inovação e oferecer como contrapartida a estrutura de sua
empresa para desenvolvimento da inovação, além de uma bolsa para o
desenvolvimento do projeto e uma participação na venda na comercialização da
futura inovação. As condições iniciais foram:
Tabela 10 – Condições iniciais oferecidas pelas partes.
Empresa X CAR SA (Empreendedor)
Oferece
Requer
Bolsa de R$
Domínio sobre o
800,00 por 6
processo de
meses, renovável
construção da
por mais tempo
tecnologia
Participação de
Registro de
15% na receita
patente da
líquida oriunda da
inovação em
comercialização
nome da
da inovação.
empresa.
Acesso a
estrutura da
empresa,

Desenvolvedor
Oferece
Requer
Serviço de
Bolsa para
prospecção e
manutenção
desenvolvimento
individual
da inovação.
Registro dos
Participação nos
dados do
lucros oriundos da
processo de
comercialização
inovação
da inovação.
Desenvolvimento
do pedido de
patente.
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necessária ao
desenvolvimento
da inovação
Fonte: Elaborado pelo autor

Publicada a demanda, um discente do curso de Engenharia Mecânica da
Unifesspa, que possui o conhecimento científico na área, desenvolveu interesse pela
proposta. Porém, não há concordância com os valores iniciais definidos pela
empresa, de modo que, em reunião entre o discente, representantes do Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT) da Unifesspa e representantes da empresa X Car Sa.
novos padrões foram definidos, culminando na formalização de um contrato entre as
partes, de acordo com a proposta abaixo:
Tabela 11 – Ofertas e condições disponibilizadas pelas partes.
Empresa X CAR SA (Empreendedor)
Oferece
Requer
Bolsa de R$
Domínio sobre o
1.000,00 por 12
processo de
meses, renovável
construção da
por mais 6 meses
tecnologia
Participação de
Registro de
20% na receita
patente da
líquida oriunda da
inovação em
comercialização
nome da
da inovação por
empresa.
10 anos a contar
da primeira
comercialização.
Construção da
Acesso a
inovação de
estrutura da
acordo com as
empresa,
especificações da
necessária ao
empresa, alinhada
desenvolvimento
a sua leitura de
da inovação.
mercado.
Acesso a oficina
Direito de testar
da empresa e
os protótipos
disponibilização
desenvolvidos e
de insumos para
oferecer
desenvolvimento
sugestões de
da inovação a um
modificações
custo máximo de
R$ 10.000,00 em
18 meses.
Fonte: Elaborado pelo autor

Desenvolvedor
Oferece
Requer
Serviço de
Bolsa para
prospecção e
manutenção
desenvolvimento
individual por 18
da inovação.
meses.
Registro e
Participação de
disponibilização
20% nos lucros
dos dados do
oriundos da
processo de
comercialização
desenvolvimento
da inovação por
da inovação.
10 anos a contar
da primeira
comercialização.
Desenvolvimento
Registro na
do pedido de
patente como
patente.
inventor.

Acesso a oficina
da empresa e
disponibilização
de insumos para
desenvolvimento
da inovação a
custo máximo de
R$ 10.000,00 em
18 meses.
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Tal processo necessita de um amparo técnico prontamente fornecido pelo NIT
da universidade, que possibilita o direcionamento adequado aos trabalhos a serem
desenvolvidos e oferece o suporte necessário para execução do projeto.
Antes da formalização do contrato o empreendedor deve desenvolver estudos
prospectivos de mercado para entender formalmente a demanda de mercado,
identificar possíveis interessados na inovação, estabelecer os meios de produção,
as fontes de financiamento, ou seja, um plano de negócios. Isso fornece uma análise
prospectiva quanto a viabilidade de comercialização da inovação no mercado.
Dessa forma, iniciados os trabalhos um modelo é desenvolvido de acordo com
as orientações e testado pelas partes envolvidas. Várias correções são necessárias
e ajustes são realizados de modo permitir o aperfeiçoamento da ideia de acordo com
o que se espera. Finalmente a inovação é concluída.
Após o término do desenvolvimento imediatamente é realizado o pedido de
registro de patente de acordo com os termos estipulados no contrato. Paralelamente
o processo de produção é encerrado e as obrigações são quitadas. Uma vez
registrada a patente o empreendedor inicia o processo de comercialização conforme
suas expectativas e leitura de mercado.
Como resultado final, no caso de haver sucesso comercial os lucros são
repartidos de acordo com o que foi pactuado. Na possibilidade de não haver sucesso
comercial a relação de parceria se mantém estagnada ou pode ser encerrada
conforme pré-estabelecido. Devemos lembrar que o risco comercial é de ônus do
empreendedor.

3.4

Conclusões parciais do capítulo

Este capítulo buscou descrever os elementos técnicos e financeiros
necessários ao desenvolvimento e aplicação do projeto tecnológico em questão,
com o objetivo de demonstrar a solidez e exequibilidade do projeto.
Informações e recursos alinhados ao tempo e organizadas dentro de um
alinhamento rumo a um objetivo em comum dão uma visão direcionada do caminho
a ser perseguido em busca de determinada inovação.
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O maior benefício deste projeto consiste em oferecer uma nova oportunidade
de ligação, uma nova alternativa ao empresário que deseja criar inovação. Além
disso, oferece a comunidade acadêmica a oportunidade de ter acesso e trabalhar
com demandas reais do mercado para resolver problemas atuais e constantes.
Para as universidades trata-se de uma oportunidade para se apresentar a
sociedade como um canal de auxílio real à promoção do bem-estar,
desenvolvimento econômico e social. No caso deste projeto, o impacto no ambiente
próximo à universidade é bem maior.
Para as empresas trata-se de uma oportunidade, principalmente para as
pequenas e médias, de utilizar o capital intelectual disponível nas instituições de
ensino para gerar inovação que atendam suas necessidades e possibilitem o seu
desenvolvimento no mercado.
Os recursos e esforços, mensurados nesse capítulo, se alinham de forma
orgânica e sinérgica rumo ao desenvolvimento de um sistema perene, integrador, de
trabalho simultâneo com resultados práticos, extremamente importantes para o
desenvolvimento econômico e tecnológico do país.
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Análise de cenários

O presente capítulo aborda de forma objetiva a produção de inovação no
Brasil e o cenário socioeconômico do Estado do Pará e do município de Marabá a
fim de identificar oportunidades a serem exploradas e dificuldades a serem vencidas,
e desenvolver estratégias mais adequadas ao cenário estudado.
Para desenvolver uma boa prospecção dividimos o estudo de modo abordar
a produção de inovação no Brasil nos últimos anos, perpassando pelo Estado do
Pará e seus municípios. Também realizamos uma análise socioeconômica do
Estado do Pará e do município de Marabá com o objetivo de identificar as
oportunidades e as dificuldades a serem vencidas para o desenvolvimento de
inovação na região.
Assim é possível obter um diagnóstico do potencial do Estado e do município
como bases para o desenvolvimento de inovação, considerando os recursos que
detêm e os incentivos que oferecem.

4.1

A produção de inovação no Brasil

O Brasil apresenta um sistema de registro de propriedade intelectual que tem
como principal órgão executivo o Instituto Nacional da propriedade Industrial (INPI),
com sede no Rio de Janeiro.
O sistema é orientado pelas políticas de inovação desenvolvidas em âmbito
governamental, com participação das instituições de ensino, com o objetivo de
padronizar e estabelecer diretrizes para a produção de inovação no país. Segundo
Turchi et al (2017, p. 25) “...as políticas de inovação precisam desenvolver
mecanismos institucionais que permitam selecionar e apoiar projetos capazes de
trazer soluções para os problemas mais prementes da sociedade brasileira.”
Tais políticas devem permitir a construção de um ambiente favorável a
geração e transferências de novos conhecimentos à sociedade, neste caso através
do mercado, estimular a cooperação entre a iniciativa privada e universidades,
estimular a produção criativa e o desenvolvimento de novas tecnologias, além de
possibilitar a proteção da propriedade intelectual garantindo o justo retorno aos
criadores.
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Eis aí a grande dificuldade atual. Aproximar e sincronizar universidades,
grandes produtoras de conhecimento científico que resultam em novidades para o
mercado, e a iniciativa privada, que apresenta constante demanda por novos
produtos e serviços com potencial para gerar riqueza.
A aproximação e convergência de esforços não é fácil pois as empresas,
principalmente as pequenas e médias, não detém a cultura de enxergar as
universidades como potenciais criadoras de soluções para o mercado. Já as
instituições de ensino produzem conhecimento que podem apresentar potencial de
negócio ou não, de modo que nem sempre o mercado aproveita o conhecimento
produzido. Segundo Santos; Solleiro (2006, p. 362):

A necessidade de participar mais ativamente do processo de
inovação tecnológica nacional e de prover um maior retorno à
sociedade dos recursos governamentais aplicados em P&D,
tem levado as universidades brasileiras a desenvolver
estratégias de gestão para incrementar sua relação com o setor
produtivo (SANTOS, SOLLEIRO; apud AUDY 2006, p.
362).

Há um esforço de ambas as partes para mudar isso. As relações
Universidade-Empresa passam a ser objeto de interesse do Governo e se constitui
em ação estratégica relacionada as Políticas de Ciência e Tecnologia (PCT) com o
objetivo de modificar a natureza das atividades. Segundo Velho (1996, p. 18):
A institucionalização da ciência, isto é, sua transformação
numa atividade administrada, planejada e com fins claramente
definidos parece indicar que o curso da ciência moderna vem
se estabelecendo cada vez mais a partir de determinações
tomadas na esfera política e econômica do Estado e do setor
produtivo (VELHO, 1996, p. 18).

Além disso Zonta (2020, p. 6111) também corrobora com Velho quando diz:

A interação entre as duas organizações promove benefícios
para ambas partes. Contudo, existem diversas limitações que
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dificultam o relacionamento. Apesar da iniciativa ser
conhecida há 50 anos, e seus resultados serem benéficos, existe
uma ausência de pesquisa sobre formas inovadoras de se
estabelecer a relação universidade-empresa, o que causa uma
dificuldade ainda maior para justificar a cooperação entre
ambas. As interações usualmente utilizadas já não são
suficientes para suprir a demanda atual (ZONTA, 2020, p.
6111).

Para ilustrar melhor isso vejamos o andamento da produção de patentes no
Brasil nos últimos anos, mais respectivamente entre 2013 e 2019, de acordo com
dados do INPI (2020, p. 6):
Gráfico 1 – Depósitos de pedidos de patentes de invenção e modelos de
utilidade entre 2013 e 2019.
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Fonte: Boletim mensal de propriedade industrial: estatísticas preliminares; março de
2020.

A figura 1 mostra que, em 2019, foram depositadas 25.396 patentes de
invenção e 2.824 modelos de utilidade junto ao INPI, perfazendo um total de 28.220
registros.
O gráfico ilustra uma evolução descendente do número de registros de
patentes e modelos de utilidade entre 2013 e 2019. Se compararmos o ano de 2013,
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em que mais houveram registros, e o ano de 2019, o mais recente, a diferença é de
5.696 registros a menos, ou seja, decaiu a produção.

Uma vez realizado o depósito da patente, ocorre uma longa espera pela
análise do pedido. O INPI realiza análises em divisões técnicas específicas que
correspondem à classificação da patente. Vejamos o tempo necessário para ocorrer
a decisão:
Gráfico 2 – Tempo de decisão por divisão técnica (Em anos).
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Ao final do processo de análise a patente é concedida ou não. A patente
concedida reflete o trabalho prático realizado pelo INPI e culmina em resultado para
o mercado pois, é a partir da concessão que a patente passa ter valor comercial e
pode influenciar o mercado. Vejamos os números de concessões de patentes e
modelos de utilidade pelo INPI:
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Gráfico 3 – Total de concessões de patentes de invenção e modelos de
utilidade entre 2000 e 2017.
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Fonte: Elaborado pelo autor/INPI.

Desta forma, quando comparamos a diferença entre o número de patentes
depositadas e concedidas a diferença, ou seja, os pedidos pendentes de análise, se
acumulam expressivamente ano a ano. Vejamos:
Gráfico 4 – Número de depósito e concessões de patentes e a diferença entre
ambas.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Quando a abordagem é referente a origem das patentes, o INPI (2020) alega
em seu boletim mensal de propriedade industrial referente ao mês de janeiro de
2020:
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No acumulado janeiro-dezembro de 2019 foram depositados
28.318 pedidos de patentes: 25.396 de patentes de invenção,
2.824 de modelos de utilidade e 98 de certificados de adição.
No total, clientes de 93 países solicitaram proteção de patentes.
Entre os 10 países que mais depositaram pedidos de patentes
de invenção, estiveram os Estados Unidos (30%), Brasil (22%),
Alemanha (7%), Japão (6%), China (5%), França e Suíça (4%
cada), Holanda (3%), Reino Unido e Itália (2% cada). Entre os
depósitos de modelo de utilidade, depositantes residentes do
Brasil foram responsáveis por 98% dos pedidos (INPI, 2020,
p. 11).

Desta forma, o seguinte cenário se apresenta:
Gráfico 5 – Distribuição percentual dos países depositantes de patentes de
invenção de janeiro a dezembro de 2019.
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Fonte: Boletim mensal de propriedade industrial: estatísticas preliminares; janeiro de
2020.

De acordo com as informações do gráfico acima é possível entender que o
Brasil teve, em 2019, uma participação tímida na distribuição percentual dos países
depositantes de patentes de invenção, pois produziu 22% das patentes registradas
e o restante, 78%, tiveram como depositantes instituições sediadas em outros
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países.
Quanto aos residentes no Brasil a distribuição pode ser medida pelo perfil dos
depositantes de patente de invenção e modelos de utilidade, os pedidos
relacionados a proteção de propriedade industrial dos residentes no Brasil, por tipo
de depositante, de janeiro a novembro de 2019, apresentam os seguintes números
conforme o INPI (2020):
Gráfico 6 – Pedidos de PI dos residentes por tipo de depositante de janeiro a
novembro de 2019.
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Fonte: Boletim Mensal de Propriedade Industrial – janeiro de 2020.

83

Ao examinar as figuras visualizamos a distribuição do esforço das instituições
de ensino e pesquisa que culminaram, em 2019, com uma razoável participação no
quantitativo total de registros de proteção intelectual formal, com 4 % dos modelos de
utilidade e 27 % dos registros de patentes de invenção.
Diante disso, as instituições de ensino podem enxergar a necessidade de
ampliar sua participação no quadro geral de registros de patentes. É importante
destacar que em 2019, segundo o INPI (2020), as referidas instituições tiveram maior
participação percentual no registro de programas de computador, produzindo 35% dos
pedidos de registro realizados.
Quanto a produção de patentes registradas nos Estados brasileiros, vejamos
a distribuição quantitativa de registros entre 2010 e 2017 de acordo com dados do
INPI (2018):
Tabela 12 – Depósitos de patentes do Tipo PI por Estado, entre 2010 e
2017, com destaque para Estados da Região Norte.
ESTADO
Acre
Alagoas
Amazonas
Amapá
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Pará
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rondônia

2010 2011 2012
0
1
0
14
11
12
35
44
35
2
1
0
111
132
142
73
74
67
80
97
101
78
63
73
52
82
82
15
18
34
470
472
462
21
20
28
11
25
27
24
25
15
29
33
18
46
75
69
6
20
23
339
371
396
336
361
388
22
24
29
1
13
6

ANO
TOTAL
2013 2014 2015 2016 2017
0
2
0
2
4
9
20
19
24
33
36
169
32
26
22
23
29
246
0
1
1
2
5
12
133
129
118
133
111
1009
90
98
100
134
169
805
111
74
81
92
93
729
118
106
135
145
103
821
79
82
86
97
116
676
27
15
33
48
46
236
533
470
436
542
638
4023
27
40
35
35
48
254
20
23
20
27
22
175
19
13
41
43
50
230
35
32
44
67
177
435
94
98
130
150
153
815
15
22
17
24
19
146
408
368
368
416
444
3110
366
402
387
693
672
3605
40
44
61
53
62
335
5
4
13
10
7
59
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Roraima
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sergipe
São Paulo
Tocantins

1
1
1
3
1
1
0
6
327
424
451
466
407
419
479
443
320
287
264
297
303
308
305
311
9
33
31
35
41
41
37
62
1799 1994 2035 1976 1828 1714 1598 1640
4
3
9
6
9
4
11
14
TOTAL GERAL
27867

14
3416
2395
289
14584
60

Fonte: INPI, adaptado pelo autor.

Considerando a tabela acima destacamos o Estado do Pará, que entre 2010
e 2017 registrou 230 patentes, e foi o segundo a registrar mais patentes dentre os
Estados da Região Norte do Brasil, ficando atrás do Estado do Amazonas, com 246
patentes.
Quanto à região Norte em relação ao Brasil, a produção de patentes, de 2010
a 2017, de todos os Estados brasileiros, foi de 27.867 registros, e que a produção
dos Estados da região Norte foi de 618 patentes no mesmo período, cerca de 2,21%
do total.
Com relação ao Estado do Pará, de acordo com o INPI (2018), a produção de
patentes pode ser detalhada conforme a distribuição de registros por municípios no
mesmo período. Vejamos:
Tabela 13 – Depósitos de patentes do Tipo PI por município no Estado do
Pará.
CIDADE

ANO
TOTAL
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ananindeua

2

0

1

2

1

7

7

3

23

Barcarena

1

0

0

0

0

1

0

0

2

10

16

11

12

12

27

31

38

157

Castanhal
Conceição do
Araguaia
Itaituba

0

0

0

4

0

0

1

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Marabá

0

1

0

0

0

1

0

2

4

Monte Alegre
Novo
Repartimento
Oriximiná

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Paragominas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belém
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Parauapebas

1

1

0

0

0

1

0

1

4

Placas

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Santarém
São Félix do
Xingu
Tailândia

0

0

0

0

0

1

3

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

Tucuruí

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Xinguara

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Outros

21

TOTAL GERAL

230

Fonte: INPI, adaptado pelo autor.

No contexto de análise da produção de inovação no Brasil abordamos as startups
como outro segmento importante, que desponta como relevante fonte de produção
de inovação.
Segundo a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), startups são
“empresas em fase inicial que desenvolvem produtos ou serviços inovadores, com
potencial de rápido crescimento”. Elas despontam como canais de promoção da
inovação. O Brasil abriga 12700 startups com o seguinte perfil:
Tabela 14 – Perfil das startups no Brasil
Perfil das startups no Brasil
%

Descrição

63%

Com até 05 pessoas

77%

Focam nos clientes corporativos

45%

Já participaram de programa de aceleração ou incubação

46%

Tem até 2 anos de constituição

69%

Tem faturamento anual abaixo de R$ 50 mil

77,84%

Tem fonte de inspiração em ideias originais

69,72%

Estão formalizadas, constituídas sob CNPJ

16,24%

Atuam prestando serviços profissionais

41,53%

Dos clientes das startups são empresas

5,95%

Estão no Estado de Santa Catarina

Fonte: Elaborada pelo autor/Abstartups (2018).
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Nos últimos anos as startups ganharam força, de modo que, atualmente,
tramita no Congresso Nacional o projeto de lei complementar nº 249/2020 que institui
o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, ou seja, regulamenta
e incentiva o desenvolvimento de startups no País.
Desta forma considerando o cenário de produção no Brasil, se entende que a
produção de inovação pode se expandir para promover o desenvolvimento
econômico e social e melhorar as condições de vida dos habitantes da região.

4.2

O Estado do Pará

Segundo o IBGE (2018, p. 14), o Estado do Pará (PA) possui a segunda maior
área em extensão territorial do País, com uma área total de 1.245.759,305 km².
Trata-se de uma enorme área, em grande parte ainda não habitada, que abriga parte
da maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica.
Figura 11 – O Estado do Pará.

Fonte: Fapespa.
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Conforme o IBGE (2018), devido a sua enorme extensão territorial o Estado
faz divisas com outros Estados da Federação e com países vizinhos do Brasil. Ao
Norte faz divisa com o Amapá e os países da Guiana Francesa e Suriname, ao Oeste
com o Amazonas, ao Sudoeste com o Mato grosso, Nordeste com o Maranhão e
Sudeste com o Tocantins.
De acordo com dados do IBGE (2018, p. 18), o Pará possui 144 municípios
que abrigam uma população de 8.513.497 habitantes, em 12 regiões de integração
estabelecidas de acordo com a região em que se situam, conforme vemos abaixo:
Figura 12 – Regiões de Integração do Estado do Pará.

Fonte: Fapespa.
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Alguns municípios do Estado possuem status de polo regional considerando
sua robustez econômica, volume populacional e estrutura que oferecem na região
em que se localizam, de modo que oferecem suporte aos municípios de menor porte
que estão ao seu redor. Abaixo vemos os municípios do Estado com mais de
100.000 habitantes em 2018 de acordo com a Fundação Amazônia de Amparo a
Estudos e Pesquisas Fapespa (2018):
Tabela 15 – População total do Pará e principais municípios.
Estado/Município
Pará
Abaetetuba
Altamira
Ananindeua
Barcarena
Belém
Bragança
Breves
Cametá
Castanhal
Itaituba
Marabá
Marituba
Paragominas
Parauapebas
Santarém
São Félix do
Xingu
Tailândia
Tucuruí

2014
8.104.880
148.873
106.768
499.776
112.921
1.432.844
120.124
97.351
129.161
186.895
98.405
257.062
120.305
105.417
183.352
290.521

2015
8.206.923
150.431
108.382
505.404
115.779
1.439.561
121.528
98.231
130.868
189.784
98.446
262.085
122.916
107.010
189.921
292.520

2016
8.307.375
151.934
109.938
510.834
118.537
1.446.042
122.881
99.080
132.515
192.571
98.485
266.932
125.435
108.547
196.259
294.447

2017
8.366.628
153.380
111.435
516.057
121.190
1.452.275
124.184
99.896
134.100
195.253
98.523
271.594
127.858
110.026
202.356
296.302

2018
8.513.497
156.292
113.195
525.566
122.294
1.485.732
126.436
101.891
136.390
198.294
101.097
275.086
129.321
111.764
202.882
302.667

111.633

116.186

120.580

124.806

124.763

93.906
105.431

97.161
107.189

100.300
108.885

103.321
110.516

103.664
112.148

Fonte: Fapespa, adaptado pelo autor.

A distribuição populacional condiz com o desenvolvimento econômico e
com a geração de riquezas. O Estado tem uma grande cadeia de produção
com bases na indústria mineral, no mercado agropecuário, na agricultura e
outras fontes. Abaixo vemos o desempenho da balança comercial do Estado
de 2010 a 2017 conforme dados da Fapespa (2018, p. 106):
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Gráfico 7 – Balança Comercial do Estado do Pará.

Fonte: Fapespa.

O Estado do Pará também é um grande gerador de riquezas, abrigando um
repertório de atividades econômicas que demonstram permitem de geração de
riqueza. Segundo a Fapespa (2018, p. 102), em 2016, o Estado apresentou um
Produto Interno Bruto – PIB de R$ 138.068.008,40 e um PIB per capita de R$
16.689,55. Vejamos a evolução entre 2012 e 2016:
Gráfico 8 – PIB per capita do Estado do Pará.

Fonte: IBGE / Fapespa.
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De acordo com o IBGE (2019) o PIB consiste no “total dos bens e serviços
produzidos pelas unidades produtoras residentes destinados os usos finais, sendo,
portanto, equivalente à soma dos valores adicionados pelas diversas atividades
econômicas acrescida dos impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos.” Já o
PIB per capita consiste no resultado da divisão do total de riquezas geradas em um
determinado tempo pelo total da população presente no mesmo território e no
mesmo período de tempo (IBGE, 2019).
Além disso o estado do Pará é um grande exportador, com constante saldo
positivo na balança comercial. Segundo o IBGE (2018), em 2017 o saldo na balança
comercial foi de $ 13.518.529.070,00 reais (treze bilhões, quinhentos e dezoito
milhões, quinhentos e vinte e nove mil e setenta dólares), o que mostra seu grande
potencial econômico. É importante destacar que o município de Marabá apresentou,
no mesmo ano, um saldo na balança comercial de $ 1.465.374.785,00 (um bilhão,
quatrocentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e setenta e quatro mil e
setecentos e oitenta e cinco dólares), contribuição de aproximadamente de 11% do
saldo positivo da balança comercial do Estado, segundo dados oficiais da Fapespa
(2018).
Porém, embora exista expressiva atividade econômica, a riqueza é distribuída
de forma desigual, de acordo com o potencial econômico de cada município.
Vejamos a distribuição do Produto Interno Bruto dentro do Estado de acordo com
dados da Fapespa (2018):
Tabela 16 – Produto Interno Bruto (PIB) do Pará e principais municípios.
Estado/Município
Pará
Abaetetuba

2012

2013

2014

2015

2016

107.080.881 121.224.847 124.584.945 130.899.505 138.068.008
798.053

891.428

1.056.559

1.192.555

1.249.255

Altamira

2.206.576

3.094.031

3.948.811

3.201.408

2.472.773

Ananindeua

5.114.549

4.900.297

5.772.894

6.222.672

6.710.890

Barcarena

2.006.449

2.658.972

3.902.985

5.513.144

5.012.997

26.362.015

27.139.286

28.687.488

29.215.036

29.426.953

Benevides

794.372

921.749

1.050.325

1.202.057

1.289.648

Bragança

756.414

978.372

912.212

976.997

1.057.723

Cametá

Belém

617.316

738.755

848.524

987.906

1.136.531

Canaã dos Carajás

3.207.827

3.483.478

2.802.921

3.478.390

2.343.474

Castanhal

2.349.756

2.437.327

2.709.860

3.207.269

3.602.939

Itaituba

929.675

1.165.927

1.433.058

1.601.843

1.601.485

Marabá

4.170.451

5.739.901

6.313.839

7.305.741

7.479.675

91
Marituba

923.339

1.112.651

1.418.283

1.592.877

1.728.664

Oriximiná

1.264.242

1.524.677

1.409.485

1.722.278

1.812.508

Paragominas

1.709.396

1.749.020

2.019.305

2.394.332

2.665.946

Parauapebas

19.080.395

20.198.715

15.561.713

11.184.354

12.638.246

Redenção

965.208

1.096.384

1.317.862

1.467.916

1.644.661

Santarém

3.255.042

3.433.607

3.785.536

3.970.093

4.573.180

732.394

879.870

1.029.712

1.212.882

1.413.761

2.922.725

3.655.059

2.950.660

4.409.818

4.353.669

Ulianópolis

828.084

1.345.826

1.210.198

1.336.059

1.304.771

Vitória do Xingu

154.595

373.869

451.839

805.867

1.012.921

Xinguara

569.966

710.788

858.796

1.075.410

1.156.079

São Félix do Xingu
Tucuruí

Fonte: Fapespa.

Quanto ao potencial para o desenvolvimento de inovação, de acordo com
dados da Fapespa (2018), o Estado detém um repertório vasto de riquezas naturais,
como grande parte da floresta amazônica, em estado natural. Além disso, o Estado
possui uma das mais importantes províncias minerais do planeta, sendo um dos
maiores produtores de minérios do Brasil, produzindo ferro, bauxita, manganês,
níquel, cobre e ouro, além de outros minérios.
Isto ocorre porque, segundo a Fapespa (2018, p. 17), o Pará está inserido na
está porção leste da bacia sedimentar amazônica, e possui uma riqueza geológica
espetacular, com grande parte da sua formação geológica em material ígneo, com
relevo caracterizado por conter um misto entre estrutura geológica e tectônica.
O Estado possui um vasto repertório de riquezas geológicas que o faz ser
uma das maiores províncias minerais do mundo. A variedade e quantidade de
recursos nesse segmento permite ao Pará agregar boa parte das suas receitas do
setor de exploração mineral. Vejamos a geologia do Pará:
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Figura 13 – Geologia do Estado do Pará.

Fonte: Fapespa.

Em termos práticos, são um conjunto de recursos que dão boas chances de
sucesso para o desenvolvimento de inovação. O potencial do Pará que pode ser
assim resumido:
Tabela 17 – Riquezas e infraestrutura do Estado do Pará.
Descrição / Estrutura
Área de floresta tropical
População
Produção de minério de ferro
Rebanho bovino
Área de produção das Lavouras Permanentes
Malha rodoviária

Quantidade
792.455 km²
8.513.497 habitantes
148.123.064 toneladas
20.476.783 cabeças
334.145 hectares
11.754km
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Ferrovias (Estrada de ferro Carajás)
Aeroportos
Portos

978 km
11
09

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com todo esse potencial de riquezas naturais e infraestrutura, o Pará pode
se um tornar um Estado de referência na produção de inovação ligada à
biodiversidade, à pecuária, à indústria farmacêutica e da beleza.

4.3

O município de Marabá

Segundo o IBGE (2018, p. 11), o município de Marabá, situado na
mesorregião Sudeste Paraense e à microrregião Marabá, possui como vizinhos os
municípios de Itupiranga, Rondon do Pará, Nova Ipixuna e Novo Repartimento ao
Norte, Bom Jesus do Tocantins, São João do Araguaia, São Domingos do Araguaia
e São Geraldo do Araguaia ao Leste, Curionópolis, Parauapebas, Eldorado do
Carajás, Parauapebas e São Félix do Xingu ao Sul e a Oeste o município de São
Félix do Xingu.
Apresenta atualmente uma área de 15 mil km² e uma população estimada em
279.349 mil habitantes em 2019, segundo o IBGE (2020). Possui uma economia com
bases na indústria da mineração, no agronegócio e no mercado de serviços, com
um PIB, em 2017, de R$ 8.596.000,284 e o PIB per capita de R$ 31.650,18 no
mesmo ano, de acordo com o IBGE (2018).
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Figura 14 – Mapa do município de Marabá.

Fonte: Plano Diretor de Marabá 2018.

4.3.1 História

De acordo com Brandão (1999, p. 26), a cidade foi criada através da Lei nº
1278, de 27 de fevereiro de 1913, assinada pelo então Governador do Estado do
Pará Dr. Enéas Martins e publicada no Diário Oficial nº 6255, de 05 de março de
1913, com sede no povoado de mesmo nome, sendo, na ocasião, elevado à
categoria de Vila. Em 1923, através da Lei Estadual nº 2207/1923, deixa de ser vila
e passa a ser considerada cidade e sede do município, já com o nome de Marabá.
Inicialmente o município detinha uma área bem maior do que a que possui
hoje, com cerca de 73 mil km² e, com o passar o tempo, sofreu uma série de
mutações, com desmembramentos de parte do seu território para a criação de 15
novos municípios, dentre eles Parauapebas (1988), Jacundá (1961), Itupiranga
(1947), e outros.
Segundo Brandão (1999) a região já era povoada e economicamente ativa
desde o século XVIII, visto que o Governo Português tinha enorme interesse em
povoar a região e estabelecer uma rota de ligação entre as capitanias de Goiás e
Pará através de uma rota de navegação comercial através do rio Tocantins. Houve
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o estabelecimento nas margens do rio de uma série de colônias militares, presídios
militares e núcleos de pescadores e coletores de produtos do sertão.
De acordo com o que Magalhães (1946, p. 54), relata em seu livro “Viagem
ao Araguaia”, em 1868 houve uma concessão do império para explorar a navegação
dos rios Araguaia e Tocantins, através do decreto nº 4953. A empreitada era tão
audaciosa que, segundo o autor, exigiu o desmonte de um barco a vapor, transporte
por terra através de carros de boi e a sua remontagem no rio Araguaia.
Nessa época já era economicamente mais viável o transporte pelo rio
Tocantins do que por outras alternativas. Magalhães (1946, p. 55) demonstra que o
transporte de uma arroba partindo o porto de Santos-SP até o Goiás custava 6$411.
Já a mesma arroba partindo do Pará através do rio Tocantins chegava a Goiás por
apenas 2$239. Ou seja, uma economia de mais de 200%.
Com a criação do município de Marabá, no início do século XX, mais
precisamente em 1913, a região se estabeleceu economicamente como polo
fornecedor de produtos do sertão, pesca, pedras preciosas e outros.
De acordo com Brandão (1999, p. 26), inicialmente o município se
estabeleceu como entreposto comercial, produzindo caucho e outros produtos. Após
o ciclo da borracha, uma enorme produção de castanha-do-pará impulsionou
economicamente o município a ponto de se tornar um grande produtor mundial de
castanha.
Com o passar do tempo, lentamente, a cultura extrativista foi sendo
substituída pela agropecuária e comercio de madeiras amazônicas. A partir da
década de 20 iniciaram pesquisas geológicas na região e a perspectiva positiva
possibilitou o início do ciclo da mineração.
Conforme descreve Brandão (1999, p. 28), com a queda do mercado da
borracha o município se estabeleceu como produtor de castanha do Pará, gado,
pescado e madeira, além da mineração. Em ciclos diferentes o município conheceu
a prosperidade e a pujança econômica. No final da década de 20 já há iluminação
pública no município através de uma usina movida a lenha. Na década de 30
inaugura-se o aeroporto municipal.
Em 1969 o Governo Federal constrói a Rodovia Belém-Brasília e Marabá é
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interligada por ela. A partir daí o município deixa de depender totalmente do
transporte fluvial ou aéreo e fica mais acessível. O comércio e a circulação de bens
e serviços fica mais fácil.
Banhada pelo rio Tocantins, a cidade vive de acordo com o seu fluxo e, muitas
vezes é vítima das suas cheias. Em 1980 Marabá sofre a maior enchente até então,
quando as águas do rio subiram ao nível de 17,42 metros e cobriram o centro
comercial da Velha Marabá por inteiro.
Com o advento da província mineral de Carajás, começa a funcionar a estrada
de ferro Carajás e o município recebe, a partir de 1988, as indústrias siderúrgicas de
produção de ferro gusa. Em seu auge a cidade abrigou em seu parque várias
indústrias desse segmento, o que muito contribuiu para o desenvolvimento
econômico da região.
Na década de 90 há um aumento significativo da população e a cidade se
firma como centro regional, abrigo de brasileiros com origem em vários Estados, que
vem em busca de oportunidades e melhores condições de vida.
No ano de 2011, foi realizada uma tentativa de separação da região sul e
sudeste do Pará do restante do Estado, através da realização de um plebiscito no
dia 11 de novembro de 2011. A proposta não foi aprovada pelos paraenses embora
tenha recebido amplo apoio da população da região interessada.
4.3.2 Recursos

Marabá é detentora de uma rica diversidade de recursos naturais, com
potencial para geração de riquezas. Segundo o IBGE; Fapespa (2018, p. 48), o
município detém a pecuária como uma das principais atividades econômicas
desenvolvidas na região, sendo que o município possui um grande rebanho bovino,
com mais de um milhão de cabeças, atualmente com em franco crescimento
conforme dados estatísticos do IBGE.
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Gráfico 9 – Evolução do rebanho bovino no município de Marabá.

Fonte: IBGE.

Além disso, detém grande atividade de exploração mineral que se traduzem
em um grande percentual da arrecadação municipal. Para entendermos a força das
receitas de fontes externas, em 2015, conforme o IBGE/Fapespa (2018), seu
percentual de participação na arrecadação foi de 70,5 %.
4.3.3 Economia

O município tem uma economia bem sólida, que se reflete no crescimento da
arrecadação municipal e no desenvolvimento econômico local. Segundo o
IBGE/Fapespa (2018, p. 50), em 2017 a Prefeitura de Marabá realizou receitas no
valor de R$ 836.646,91 milhões de reais e empenhou R$ 718.801,78 milhões em
despesas. No mesmo ano, a renda média mensal dos trabalhadores formais foi de
2,6 salários mínimos.
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Tabela 18 – Receitas do município de Marabá.
2015-2019 R$ 1,00 (Valores Nominais)
Receitas
2015
2016
2017
Municipais
Receita
707.278.826 700.678.962 834.170.127
Corrente
Receita
111.885.862 129.984.779 129.640.194
Tributária
Impostos
103.325.853 121.319.897 118.583.033
IPTU
4.882.447
5.038.908
5.518.458
ISSQN
77.812.752
1.351.479
87.928.409
ITBI
4.489.715
3.781.464
IRRF
18.897.965
17.387.278
21.268.589
Taxas
8.560.009
8.664.881
11.057.161
Outras
Receitas
5.796.670
2.060.358
2.065.000
Próprias
Receitas de
120.584.39
27.619.340
Capital

2018

2019

850.811.873

881.874.793

124.202.859

132.252.881

114.020.872
7.128.656
83.946.324
2.535.366
20.410.525
10.181.987

123.199.223
7.342.303
87.051.580
1.295.560
27.509.778
9.053.658

420.283

500.000

85.743.678

100.157.869

Fonte: Portal da transparência

Um aspecto muito interessante, que retrata a força econômica do município,
constitui o número de empresas instaladas em seu território. Segundo dados do
Censo Empresarial do Município de Marabá, desenvolvido pela Secretaria Municipal
de Mineração, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia (SICOM, 2018), o
município apresentou uma expressiva quantidade de empresas em 2017, conforme
vemos abaixo:
Tabela 19 – Empresas no município de Marabá
Empresas
Empresas classificadas como EI, EIRELI,
Sociedade Ltda. ou Sociedade Anônima
Microempresas Individuais.
Total de empresas

Quantidade
5621
5492
11.133

Fonte: SICOM/SEBRAE.

A quantidade de empresas é um número expressivo que permite entender a
força empreendedora presente na cidade. De acordo com informações da SICOM
(2018), para entender a distribuição por ramo de atuação das empresas é utilizada
a classificação nacional de atividades econômicas (CNAE), organizada de forma
sistematizada em Seção; Divisão; Grupo; Classe e Atividade. À medida que a
hierarquia de classificação se aprofunda maiores detalhes são descritos sobre os
produtos ou serviços oferecidos por cada empresa.
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As seções se estendem de “A” a “U” conforme o ramo de atuação. Quando
nos desdobramos sobre as empresas de Marabá, é possível perceber o destaque
para a seção G, que engloba o comércio; reparação de veículos automotores e
motocicletas, conforme podemos ver abaixo:
Figura 15 – Empresas do grupo G no município de Marabá.

Fonte: SICOM/SEBRAE.

De acordo com dados da SICOM (2018) somente esta seção da CNAE
corresponde a 47,8% do total de empresas instaladas no município de Marabá, ou
seja, se trata de um importante ramo de atuação das empresas, considerando que,
no ano de 2017, segundo o IGBE/Fapespa (2018), Marabá possuía uma frota de
109.242 veículos, francamente atendidos pelas 982 empresas da divisão 45 da
seção G do CNAE. Desta forma há uma produção considerável de serviços
produzidos no município e um volume expressivo de riqueza gerada somente desse
comércio.
4.3.4 Demografia

De acordo com dados do IBGE/Fapespa (2018, p. 14) atualmente, o município
apresenta uma população estimada em 275 mil habitantes, oriundos das mais
diversas partes do País, que ao longo da história municipal foi se expandindo de
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forma lenta e gradual. Vejamos os dados populacionais:
Tabela 20 – População, área e densidade demográfica de Marabá.
Anos

População (Hab.)

Área (Km²)

Densidade
(Hab./Km²)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

168.020
173.301
177.352
181.683
191.508
195.807
200.801
196.468
199.946
203.049
233.669
238.708
243.583
251.885
257.062
262.085
266.932
271.594
275.086

15.092,30
15.092,30
15.092,30
15.092,30
15.092,30
15.092,30
15.092,30
15.092,30
15.092,30
15.092,30
15.128,37
15.128,37
15.128,40
15.128,40
15.092,30
15.092,30
15.128,06
15.128,06
15.128,06

11,08
11,48
11,75
12,04
12,69
12,97
13,30
13,02
13,25
13,45
15,45
15,78
16,10
16,65
17,03
17,37
17,64
17,95
18,20

Fonte: IBGE/Fapespa.

De um pequeno povoado, surgiu uma população bem diversificada, fruto de
vários ciclos e com vários períodos de aquecimento social. A população inicial, em
1913 era cerca de 1500 pessoas e, em 2019, foi estimada em 279.349 habitantes
segundo o IBGE.
Conforme informações do IBGE/Fapespa (2018, p. 16), a cidade também
apresenta uma grande variedade quanto as origens de seus habitantes. Vejamos:
Tabela 21 – Origem, por Estado, da população de Marabá.
Estados
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia

1991
População
57
114
32
203
2.611

2000
%
0,05
0,09
0,03
0,16
2,11

População
41
265
37
380
3.490

2010
% População %
0,02
76
0,03
0,16
375
0,16
0,02
237
0,10
0,23
386
0,17
2,08
2.900
1,24
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Brasil sem
especificação
Ceara
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do
Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do
Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

-

-

-

-

1.324

0,57

3.909
179
1.372
6.086
29.084
166
155

3,16
0,14
1,11
4,92
23,52
0,13
0,13

4.388
210
1.618
7.278
33.535
273
201

2,61
0,12
0,96
4,33
19,96
0,16
0,12

3.676
425
1.324
6.330
45.171
564
167

1,57
0,18
0,57
2,71
19,34
0,24
0,07

2.880
63.077
924
499
1.287
5.236
495
458

2,33
51,01
0,75
0,40
1,04
4,23
0,40
0,37

3.231
97.340
410
699
1.269
5.246
561
557

1,92
57,93
0,24
0,42
0,76
3,12
0,33
0,33

3.456
146.512
866
928
1.402
5.489
750
450

1,48
62,72
0,37
0,40
0,60
2,35
0,32
0,19

376
36
17
122
772
130
3.094

0,30
0,03
0,01
0,10
0,62
0,11
2,50

600
86
53
290
947
49
4.915

0,36
0,05
0,03
0,17
0,56
0,03
2,93

1.038
243
31
234
1.352
94
7.779

0,44
0,10
0,01
0,10
0,58
0,04
3,33

Fonte: IBGE/Fapespa.

Essa diversidade possibilita o desenvolvimento de uma sociedade
pluricultural, com uma grande diversidade de costumes, sotaques, experiências e
conhecimentos que podem ser muito bem aproveitados em benefício da própria
cidade.
4.3.5 Recursos para produção de inovação

Marabá

detém

alguns

recursos

estruturais

necessários

para

o

desenvolvimento da inovação no município. Quanto aos recursos disponíveis no
município podemos classifica-los de acordo com sua finalidade, ou seja, educação,
indústria, transporte, saúde, economia e infraestrutura. Vejamos:
Na educação, a cidade dispõe de uma universidade e um instituto federal com
um campus rural e um industrial, uma universidade estadual e várias instituições que
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oferecem ensino superior. Além disso, dispõe de escolas técnicas, escolas públicas
e particulares de ensino infantil, fundamental e médio.
Quanto às indústrias, Marabá possui um centro industrial que abriga as
chamadas indústrias de transformação, em que destaca a produção de ferro-gusa,
semielaborados de cobre e suas ligas. Trata-se de uma área importante para a
cidade, que contempla milhares de empregos, fixa os habitantes no município,
fornece renda e aquece a economia local.
Nos transportes a cidade dispõe de uma rede de transportes, pública e
privada, que oferece serviços nos modais rodoviário, aéreo, ferroviário e fluvial.
Abriga duas rodoviárias com embarques interestaduais, com milhares de embarques
e desembarques ao longo do ano.
Na saúde o município possui uma rede pública de atendimento, com três
hospitais públicos, clínicas médicas, consultórios odontológicos e vários postos de
saúde, além de uma rede particular bem sólida, que em sua somatória contempla a
população local e da região com diversos tipos de atendimento, inclusive de alta
complexidade.
Na economia, dispõe ainda de 21 agências bancárias, com 3748 empresas
atuantes no município em 2017 segundo o IBGE. Também possui várias instituições
que oferecem crédito financeiro, permitindo o financiamento dos mais variados bens
e serviços, fazendo com que a circulação de moeda seja pujante e a economia
robusta.
Quanto à infraestrutura, o município possui uma ampla malha rodoviária, que
permite a circulação da frota de 114.695 veículos em 2019, e ferroviária, através da
Estrada de Ferro Carajás-EFC, que permite o transporte de passageiros até São
Luís (MA). Dispõe ainda de um aeroporto comercial denominado João Correa da
Rocha, que recebe voos comerciais diários e facilitam o trânsito para outros locais.
O município é cortado pelas rodovias federais BR-155, BR-230 e BR-153,
além da rodovia estadual PA-150. Algumas das principais vias de circulação da
cidade são a avenida Antônio Vilhena, Nagib Mutran e Antônio Maia.

4.3.6 Incentivos legais

O município de Marabá apresenta uma sólida estrutura política, com os poderes
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executivo e legislativo atuantes e atentos aos problemas da cidade. Além disso, o
governo do Estado também se faz presente na região através de um centro regional
de governo, que se trata de um esforço para identificar e resolver problemas da
região, além de promover o desenvolvimento.
Para o desenvolvimento da cultura da inovação faz-se necessário um
respaldo legal que ampare e incentive o desenvolvimento tecnológico em âmbito
regional, destacando que até o momento ainda não há lei municipal relacionada a
inovação. Para isso há alguns mecanismos vigentes que listamos aqui:
Tabela 22 – Instrumentos legais de fomento à inovação.
Norma
Lei 10.973/2004

Esfera
Federal

Descrição
Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo e
dá outras providências.

Lei 13019/2014

Federal

Estabelece o regime jurídico das parcerias
voluntárias, envolvendo ou não transferências de
recursos

financeiros, entre a

administração

pública e as organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução
de finalidades de interesse público.
Lei 13.243/2016

Federal

Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento
científico, à pesquisa, à capacitação científica e
tecnológica e à inovação.

Lei 8.426/2016

Estadual

Dispõe sobre incentivos à inovação, à pesquisa
científica e tecnológica e à engenharia não
rotineira,

visando

ao

desenvolvimento

tecnológico, econômico, científico e social no
contexto da competitividade e sustentabilidade do
Estado do Pará, e dá outras providências.
Fonte: Elaborado pelo autor

Esses instrumentos fornecem o suporte legal necessário para promover o
desenvolvimento tecnológico no município, pois permitem entender que a promoção
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do desenvolvimento tecnológico é de grande interesse dos governos e que, em cada
esfera administrativa, há um esforço materializado através das normas descritas
acima que fornecem incentivo para o desenvolvimento de inovação.

4.3.7 Infraestrutura e produção de conhecimento
Quanto a produção de conhecimento, parte fundamental no desenvolvimento
de qualquer sociedade, o município de Marabá possui um repertório de munícipes
oriundos de muitos locais diferentes. Essa mistura tende a contribuir muito para o
desenvolvimento.
A cidade se desenvolve com respaldo nessa diversidade, de modo que o
esforço para desenvolver a produção de inovação se alinha as tendências atuais do
mercado global e usufrui desse repertório de conhecimentos tão vasto.
Quanto a infraestrutura para o desenvolvimento de inovação, Marabá dispõe
de uma Universidade Federal, um Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia, uma Universidade Estadual, além de várias faculdades particulares.
Para o desenvolvimento de pesquisa as instituições públicas de ensino
oferecem laboratórios e outras estruturas que permitem o desenvolvimento de
inovação. A Unifesspa (2020) conta com laboratório de desenvolvimento para
inovação (LDI), laboratório de computação científica (LCC) e outros, além de estar
em construção um prédio geral de laboratórios que abrigará mais 17 unidades
laboratoriais.
Além disso, há a perspectiva de criação na cidade do Parque de Ciência e
Tecnologia Tocantins (PCT Tocantins), com raio de atuação em toda a região. O
PCT Tocantins tem por objetivo auxiliar no desenvolvimento de um polo
metalmecânico na região, com o fomento à pesquisa e desenvolvimento.
A estrutura apresentada, real e projetada, permite entender que o município
tem grande potencial para se estabelecer como polo desenvolvedor de inovação e
consequentemente agregar valor e conhecimento às riquezas nativas da Amazônia.

4.4.

Aplicação do projeto

Considerando o modelo de gestão da inovação apresentado, bem como todo
o contexto estadual e regional estudado, desenvolvemos uma aplicação simulada
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do projeto ao cenário do município de Marabá, no âmbito da Unifesspa.
Para aplicação do modelo, nos debruçamos com mais profundidade nos
dados empresariais do município, juntamente com dados de infraestrutura da
Unifesspa. Aplicamos o projeto e colhemos uma simulação inicial como fonte
prospectiva que permita orientar a execução do projeto. Vejamos:

4.4.1 Dados empresariais e industriais

Conforme descrito anteriormente, o município de Marabá apresenta uma
grande produção e geração de riquezas, oriundas de várias fontes. Segundo o
Censo Empresarial de Marabá (SICOM, 2018, p. 9), o mais atual, o município
abrigou em 2017 11.113 empresas, sendo 5492 microempresas individuais e 5621
empresas do tipo EI, EIRELI, Sociedade Ltda. ou Sociedade Anônima.
As empresas são classificadas de acordo com a classificação nacional de
atividades econômicas (CNAE), dividida em Seções. De acordo com o Censo, a
seção mais se destaca é G – Comércio, Reparação de Veículos Automotores e
Motocicletas -, que abriga 5.312 empresas e corresponde a 47,8% do total de
empresas presentes no município, incluindo os MEIs e exceto as estatais. A
distribuição mais detalhada das empresas da seção G pode ser vista abaixo:

Tabela 23 – Distribuição das empresas em Marabá de acordo com a Seção
G.
Seção
Divisão
Quantidade
45 - Comércio e Reparação de Veículos e

982

Motocicletas.
G

46 - Comércio Atacadista
47

-

Comércio

Varejista,

559
Exceto

Veículos

3771

Automotores e Motos
TOTAL GERAL

5312

Fonte: Elaborado pelo autor / Censo Empresarial de Marabá 2018.

Já as indústrias são classificadas de acordo com as seções B, que contempla
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as indústrias extrativas, e C, que contempla s indústrias de transformação. Trata-se
de um braço forte da economia local detalhado abaixo:
Tabela 24 – Indústrias em Marabá de acordo com as Seção B e C.
Seção
Divisão
Quantidade
07 - Extração de Minerais Metálicos

18

08 - Extração de Minerais Não Metálicos

21

B INDÚSTRIAS
EXTRATIVAS

TOTAL DA SEÇÃO

39

10 - Fabricação de Produtos Alimentícios

79

11 - Fabricação de Bebidas

8

12 - Fabricação de Produto de Fumo

1

13 - Fabricação de Produtos Têxteis

7

14 - Confecção de Artigos do Vestuário e

14

Acessórios
15 - Preparação de Couros e Fabricação de

3

Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e
Calçados.

C INDÚSTRIAS DE

16 - Fabricação de Produtos de Madeira

10

18 - Impressão e Reprodução de Gravações

27

20 - Fabricação de Produtos Químicos

5

TRANSFORMAÇÃO 22 - Fabricação de Produtos de Borracha e

9

de Material Plástico
23 - Fabricação de Produtos de Minerais não

49

Metálicos
24 - Metalurgia

12

25 - Fabricação de Produtos de Metal,

35

Exceto Máquinas e Equipamentos
28

-

Fabricação

de

Máquinas

e

5

29 - Fabricação de Veículos Automotores,

8

Equipamentos

Reboques e Carrocerias
31 - Fabricação de Móveis

19

107

32 - Fabricação de Produtos Diversos

14

33 - Manutenção, Reparação e Instalação de

51

Máquinas e Equipamentos.
TOTAL DA SEÇÃO

356

TOTAL GERAL

395

Fonte: Elaborado pelo autor / Censo Empresarial de Marabá 2018.

Já a distribuição das empresas estabelecidas e com vínculos empregatícios
por áreas de atuação, o Censo Empresarial (2018, p. 49) contempla a distribuição
da especialização das mesmas de acordo com a demanda. Não se considera nesse
caso as empresas que não sustentam vínculo empregatício formal. Vejamos:
Tabela 25 – Número de Estabelecimentos com Vínculos Empregatícios
Segundo Setor de Atividade Econômica do Cadastro RAIS.
SETOR DE ATIVIDADE
Extrativa Mineral
Indústria de Transformação
Serviços Industria Utilidade Pública
Construção Civil
Comércio
Serviços
Administração Pública
Agropecuária, Extração Vegetal, Caça
Outros / Ignorados
TOTAL

2014
16
226
9
188
1609
1089
4
357
3498

2015
18
253
15
235
1677
1180
4
336
3718

2016
14
242
15
176
1663
1247
3
331
3691

2017
14
232
15
222
1665
1203
3
372
3726

Fonte: Fapespa/SEPLAN.

Desta forma, para entendermos de forma mais detalhada a distribuição dos
setores de produção no município podemos filtrar o ano mais recente da tabela
acima, 2017, e o setor de comércio, com 1665 empresas, corresponde a 44,6% do
total e o setor de serviços, com 1203 empresas, corresponde a 32,2% do quantitativo
total. Somente os dois setores contemplam 76,8% do total de estabelecimentos com
vínculo empregatício formal. Isso demonstra que os setores que mais fornecem
emprego e renda no município são esses dois. A distribuição percentual pode ser
melhor entendida nos termos do gráfico abaixo:
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Gráfico – Distribuição percentual dos setores de atividade no município*.
* Ano: 2017

Administração
Pública
0%

Indústria de
Agropecuária, Outros / Ignorados
Transformação
0%
Extração Vegetal,
Serviços Industria
6%
Caça
Utilidade Pública
Extrativa Mineral
10%
1%
0%
Construção Civil
6%

Serviços
32%

Comércio
45%

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com a análise acima o município de Marabá apresenta relevante
estrutura comercial e industrial. Dessa forma o campo de atuação para a proposta
do projeto contempla satisfatoriamente a proposta do trabalho, ou seja, há muitas
empresas e indústrias na cidade e, desta forma, um público expressivo para o
desenvolvimento da cultura da inovação aplicada ao painel de oportunidades de
inovação.

4.4.2 A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) é uma
instituição pública de ensino superior criada em 2013, através da lei federal nº
12.854/2013, e possui sede administrativa na cidade de Marabá. Embora seja uma
instituição jovem, a universidade apresenta uma estrutura relevante, necessária para
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o desenvolvimento de inovação, e que permite desenvolver pesquisa científica em
alto nível.
De acordo com dados estatísticos internos (2019), a Unifesspa possui 5 campi
situados em Marabá, Rondon do Pará, Xinguara, Santana do Araguaia e São Felix
do Xingu. Juntos contemplam 4542 discentes matriculados nos cursos de graduação
e 290 nos programas de pós-graduação. A distribuição dos campi da universidade
pode ser vista abaixo:

Figura 16: Mapa dos campi universitários da Unifesspa

Fonte: Unifesspa em números 2019.

Embora a universidade possua estrutura própria em apenas 5 municípios,
contempla uma área de abrangência bem maior, por toda mesorregião do Sudeste
Paraense, com 39 municípios.
De acordo com o Unifesspa em números (2019, p. 5), para atender o público
acadêmico a universidade abriga 11 institutos que comportam 41 cursos de
graduação, que dispõe de uma área de 19.908,36 m², com laboratórios, bibliotecas,
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salas de aula, auditórios museus e espaços para o desenvolvimento de outras
atividades, tais como o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), vinculado a faculdade de
Direito, que atende o público externo em busca de orientação jurídica (Unifesspa;
2019).
A Unifesspa possui um quadro de servidores composto de 381 professores
do magistério superior e 305 técnicos administrativos em educação, perfazendo um
total de 686 servidores ocupantes de cargos efetivos. O quadro de docentes da
universidade é composto por 232 docentes com a titulação de doutor, 60,8% do total,
e 146 com a titulação de mestrado, 38,3%. (Unifesspa em números; 2019, p. 13)
Quanto ao orçamento, os créditos orçamentários foram estimados em R$
134.415.036,00 e as despesas foram distribuídas da seguinte forma:
Gráfico 11 – Distribuição de recursos orçamentários

Fonte: Plano de Gestão Orçamentária da Unifesspa 2020.

Desse modo embora a Unifesspa seja uma instituição nova já apresenta uma
estrutura relevante, adequada para o desenvolvimento de inovação e propícia para
implantação e desenvolvimento do projeto tecnológico proposto.
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4.5

Conclusões parciais do capítulo

Este capítulo procurou analisar o contexto econômico e social do Estado do
Pará e do município de Marabá, a fim de mapear os recursos disponíveis com
potencial para serem direcionados à produção de inovação nos cenários estudados.
A leitura de cenário em potencial comparado a produção intelectual ligada a
inovação exprime uma grande disparidade e deixa claro a predominância atual da
economia extrativista por todo o Pará. Considerando que há uma vasta
disponibilidade de recursos naturais como potenciais geradores de riqueza e ainda
existe uma expressiva desigualdade social o cenário estudado incentiva um esforço
coletivo para o fomento à produção de inovação e consequente desenvolvimento
tecnológico.
Desta forma, conclui-se que o cenário estudado é adequado para o
desenvolvimento e aplicação de ferramentas de construção de inovação, com
alinhamento dos atores sociais interessados, tais como as universidades. Deste
modo há grande motivação em vista pois a necessidade e o potencial, tão evidentes
nesse caso, se cruzam com a oportunidade e com o empreendedorismo.
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A pesquisa desenvolvida possibilitou a análise de conceitos e ferramentas
relacionadas à inovação permitiram a leitura das necessidades do contexto regional
e, a partir daí o consequente desenvolvimento de ferramentas que atendam as
respectivas necessidades. O objetivo do trabalho foi desenvolver um modelo de
gestão da inovação e um projeto de inovação tecnológica que, alinhados,
possibilitem o desenvolvimento de inovação tecnológica no âmbito da Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e no município de Marabá/PA.
Para isto, procurou-se analisar os modelos de gestão de inovação existentes
no mercado, identificar e analisar o cenário socioeconômico do município de Marabá
e do Estado do Pará, como potenciais produtores e exportadores de tecnologias e
soluções de inovação, desenvolvidas com a participação da Universidade,
desenvolver um modelo de gestão da inovação, compatível com a realidade regional,
com potencial para ser utilizado no âmbito da Unifesspa e então elaborar um projeto
de inovação tecnológica que permita o desenvolvimento de inovação por pequenas
empresas e empreendedores em um ambiente local.
Inicialmente foram traçadas as diretrizes gerais que orientaram o trabalho e
que possibilitaram a definição dos objetivos do trabalho, a metodologia a ser
aplicada, a justificativa para desenvolvimento do tema, bem como a condução da
pesquisa de modo a entender o contexto da inovação na atualidade, identificar as
oportunidades e dificuldades a serem vencidas e finalmente o desenvolvimento de
produtos tecnológicos para solucionar as dificuldades identificadas.
Após, foram estudados de forma mais aprofundados os conceitos e
abordagens relacionados à gestão da inovação, de modo possibilitar a análise do
contexto da gestão da inovação nos tempos atuais. Os modelos de gestão da
inovação. Tal leitura teve grande utilidade como base teórica e como acervo de
conhecimento, tão necessário para fundamentar a proposta de um modelo de
ferramenta tecnológica.
Posteriormente foram desenvolvidos dois produtos tecnológicos como esforço
para vencer as dificuldades atuais e promover o desenvolvimento de inovação no
cenário regional: O modelo de gestão sinérgica da inovação, que tem o objetivo de
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possibilitar a interação entre universidades e empresas com a intenção de orientar
e conduzir o processo de criação da inovação, e o painel de oportunidades de
inovação, que objetiva atuar como canal para desenvolvimento de inovação, colher
as necessidades reais e constantes do mercado, acolher necessidades de pequenas
e médias empresas, possibilitar o desenvolvimento de inovação customizada,
metodificar as etapas necessárias para o desenvolvimento de inovação, oferecer ao
público acadêmico a oportunidade de se debruçar sob uma necessidade real do
mercado e divulgar as necessidades reais e atuais das empresas, direcionadas ao
público detentor dos meios para propor soluções.
Após, foram realizadas análises de cenário, com o levantamento de
informações sobrea produção de inovação no Brasil. Também foram analisados
dados socioeconômicos do Estado do Pará e do município de Marabá. O Brasil
apresentou uma modesta participação na distribuição percentual dos países
depositantes de patentes de invenção, com potencial para ser ampliada nos
próximos anos. O Estado do Pará apresentou um bom conjunto de recursos
materiais e potencial para se um tornar referência na produção de inovação ligada à
tecnologia, biodiversidade, à pecuária, às indústrias da mineração, farmacêutica e
da beleza.
Já o município de Marabá também apresentou um respeitável acervo de
recursos materiais e um grande público alvo, com muitas empresas e indústrias que
sustentam a proposta a proposta do trabalho. Também foram levantados e
analisados dados referentes à Unifesspa, que indicaram potencial atuação como
importante instrumento de conexão entre os atores do projeto e fomento à produção
de inovação.
Além disso, a pesquisa foi conduzida no sentido de identificar quais são as
dificuldades que o mercado na região Sul e Sudeste do Pará apresenta e como a
Unifesspa pode se adequar de modo que seja possível solucionar essas lacunas,
alinhar-se a iniciativa privada e desenvolver inovação, considerado ainda o contexto
político regional.
Quanto às dificuldades, foram identificadas a ausência da cultura da inovação
no mundo empresarial local, pouco capital intelectual preparado e disposto a
desenvolver inovação, desconexão entre interesses de empresas e universidades e
ausência de estímulos no contexto local.
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Nesse cenário, a Unifesspa pode ser protagonista no processo de criação e
fomento à cultura da inovação, oferecendo uma ferramenta que interligue os
empreendedores locais e a própria universidade para produzir e comercializar
inovação, propondo como soluções o desenvolvimento de uma política local de
inovação, a disponibilização de uma ferramenta de gestão que possibilite a conexão
entre empresas e a universidade, construção da cultura de inovação local e
sincronização de interesses das partes envolvidas para desenvolvimento de
inovação.
O trabalho também procurou responder quais ferramentas podem ser
adotadas

para

possibilitar

o

desenvolvimento

da

inovação

alinhada

ao

desenvolvimento econômico-regional do município de Marabá.
Após o levantamento análise dos dados, entende-se que as dificuldades não
são propriamente a falta de recursos materiais e sim a ausência de gestão da
inovação e de cultura da inovação em si. Desta forma foram desenvolvidos dois
produtos tecnológicos, o modelo de gestão sinérgica da inovação e o painel de
oportunidades de inovação, que contemplam as dificuldades de gestão e fomentam
a cultura da inovação no contexto regional.
A partir do desenvolvimento e implantação do projeto proposto, a necessidade
de educação e criação da cultura da inovação passa a ser, sem dúvida, o maior
gargalo a ser enfrentado, pois leva tempo e consome esforços reverter as
resistências mentais existentes que inibem o fomento à inovação. Além disso, a
necessidade de estimular a criação de redes regionais de desenvolvimento da
inovação, com base na cultura da inovação, é essencial como ferramenta de
desenvolvimento econômico e social.
Para vencer as dificuldades acima o trabalho desenvolvido oferece como
contribuição uma ferramenta de ligação entres os potenciais produtores de inovação
permite o alinhamento de interesses e a exploração dos recursos que cada parte
dispõe, de modo que o conhecimento, habilidades e atitudes necessárias para
desenvolver o empreendedorismo da inovação sejam automaticamente construídos
e aperfeiçoados.
Quanto ao papel da Unifesspa, entende-se que o mesmo se justifica pela
necessidade de desenvolver a cultura da inovação no ambiente interno e externo à
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universidade; alinhar o desenvolvimento de pesquisa científica e inovação, de
interesse puramente acadêmico, com os objetivos do mercado, de gerar riqueza e
estimular o desenvolvimento econômico local; auxiliar no processo de criação da
estrutura local de inovação e no desenvolvimento econômico e social do município.
Desta forma, conclui-se que o trabalho desenvolvido apresentou um esforço
congruente com as características específicas da região estudada, de modo que as
necessidades específicas e o potencial de recursos da região sejam contemplados
no projeto. Mais do que um empreendimento tecnológico de fomento a inovação, se
trata de um esforço para abrir olhos e mentes, criar e promover a cultura da inovação
no mundo empresarial e acadêmico e, além de tudo, desenvolver a capacidade de
lidar com o mundo da inovação como forma de gerar riquezas e conhecimento.
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