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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório tem por objetivo apresentar o Planejamento e a Gestão de PD&I apresentadas 

no formulário entregue pelas empresas do Teste Piloto da Nova Metodologia de PD&I ocorrido entre 

março e julho de 2020 com intuito de compreender o perfil das empresas da amostra.  

Este relatório é fruto da dissertação para obtenção do grau de mestre pelo Programa de Pós-

Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT).  

Os dados apresentados respeitam o sigilo dos dados das empresas e visa apresentar as 

principais técnicas de Prospecção Tecnológica, Estudos de Futuro e de práticas e oportunidades de 

inovação em Corporate Venturing utilizados nas onze empresas participantes do Teste Piloto da Nova 

Metodologia de Avaliação de Planos de PD&I da Lei de Informática da Amazônia Ocidental e do Amapá, 

sendo empresas de pequeno, médio e grande porte, de capital estrangeiro e nacional. 
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Planejamento e Gestão de PD&I das empresas do Teste Piloto da 

Nova Metodologia de PD&I 

 

  Caracterização das Empresas 

Os formulários do Plano de PD&I foram respondidos por profissionais ligados à área de 

P&D das empresas. São pessoas diretamente relacionadas à gestão de PD&I: diretores, 

gerentes e analistas de P&D. Mas também por pessoas ligadas às outras áreas, como na tabela abaixo: 

Gráfico 1 - Cargo dos respondentes 

 

Fonte: Dados do Formulário do Plano de PD&I 

Como observado na tabela, pelo perfil dos respondentes, há uma grande possibilidade de 

apresentarem um maior conhecimento na área de P&D, pois cerca de 63,6 % dos profissionais estão 

voltados especificamente para a área de P&D, com uma certa concentração de média e alta nos cargos 

de gerência dentre os respondentes. Este quantitativo reforça a qualidade das respostas 

apresentadas, visto que os cargos específicos em P&D têm mais condições de responder sobre os 

métodos e técnicas de planejamento de PD&I. Ao passo que em quatro empresas da amostra, os 

respondentes eram profissionais voltados para outras áreas como controladoria, coordenação de 

projetos, área de TI e de qualidade. Os dados apresentados conduzem a possibilidade de aplicação de 

técnicas aprimoradas, processo sistemático de PD&I, indicando uma melhor qualidade das respostas. 

O gráfico 2 apresenta os principais produtos fabricados pelas empresas da amostra: 
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Gráfico 2 – Empresas da amostra fabricantes de Bens de TIC 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no formulário do Plano de PD&I 

Em relação à amostra, as empresas são fabricantes, principalmente, de placa de circuito 

impresso, Terminais de autoatendimento Bancário (ATM), Unidade de Processamento e 

moduladores/demoduladores. Há também fabricantes de smartphone, baterias, tablets entre outros. 

Tais produtos têm PPBs com predominância de atividades de manufatura e montagem, fortemente 

dependente das importações de peças, partes e componentes. 
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Quadro 1 - Etapas dos PPBs dos produtos da amostra 

PRODUTO 

BENS FINAIS 

(Notebook, tablet, smartwatch, 

ATM, modens e etc) 

BENS INTERMEDIÁRIOS 

(Unidade e processamento, placa de 

circuito impresso, dispensador de cédulas, 

carregador de bateria, monitores de vídeo, 

acumulador elétrico, tonalizador, fita para 

impressão, painel em led e etc) 

Etapas de 

PPBs 

• Desenvolvimento do software 

embarcado de baixo nível 

(firmware) da placa 

• Desenvolvimento do software 

embarcado de baixo nível (firmware) 

da placa.  

• Corte dowafer, 

encapsulamento e teste dos 

Processadores Principais 

• Fabricação da fonte de 

tensão/conversor 

• Laminação e corte das placas 

de vidro e encapsulamento 
• Corte dowafer, encapsulamento;  

• Injeção plástica, estampagem, 

moldagem ou outro processo 

de conformação (impressão 3D) 

• Montagem e soldagem de todos os 

componentes nas placas de circuito 

impresso; integração das placas e das 

partes elétricas e mecânicas 

• Estampagem ou usinagem das 

partes metálicas 

• Calibragem, testes ou ajustes e 

montagem final 

• Laminação das placas de 

circuito impresso 

• Fabricação das células acumuladoras 

de carga 

• Montagem e soldagem de 

todos os componentes nas 

placas 

• Configuração, gravação de programas 

de computador 

• Trefilação dos fios 
• Injeção das partes plásticas, Fundição, 

laminação, expansão 

• Integração final • Estampagem dos terminais e pinos 

• Teste • Integração final 

• fabricação dos circuitos 

impressos 

• Teste 

• Mistura, plastificação e 

homogeneização de matérias-prima. 

Moagem, micronização, aditivação, 
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peneiramento, injeção plástica do 

recipiente ou frasco, envasamento. 

preparação, aplicação da tinta; 

entintamento do filme; corte dos 

tubetes, fitas, colocação da fita 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Portarias Interministeriais de PPB 

 

Em se tratando da cadeia de valor dos produtos produzidos pelas empresas da amostra, no 

Quadro 1 apresenta as principais etapas produtivas. Fica evidente que em todos os produtos há 

predominância de etapas de manufatura e montagem, tanto para bens finais quanto para bens 

intermediários.  

As principais etapas dos PPBs se concentram em atividades de produção, tais como: corte, 

encapsulamento, injeção plástica, montagem, calibragem, laminação, soldagem, estampagem, 

integração final, teste, embalagem, mistura, envasamento, e fabricação de circuitos impressos. Nestas 

etapas, foi possível identificar uma etapa de pré-produção, que foi o desenvolvimento de software 

embarcado de baixo nível, sendo a etapa mais evidente e diferente de etapas das etapas gerais de 

produção. 

O gráfico a seguir corresponde ao valor da obrigação de investimento em P&D nos três anos 

previstos (2021-2023). 

 

Gráfico 3 - Valor da Obrigação de investimento em P&D das empresas da amostra 

 

Fonte: Dados do Formulário do Plano de PD&I 
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Observa-se que o maior percentual das empresas da amostra possui valores acima de 1 

milhão até 100 milhões em 3 anos de obrigação de investimento em P&D, ou seja, 4 (36,4%) empresas 

e 3 empresas (27,3%).  Ressalta-se as multinacionais que estão na faixa de valor de obrigação de 

investimento em P&D a partir de R$ 1 milhão no triênio (2021-2023). 

 

Gestão de PD&I 

Esta seção tem por objetivo apresentar sobre gestão de PD&I das empresas do Teste 

piloto da Nova Metodologia de PD&I. Esta seção corresponde a seção 2 do Formulário 

do teste Piloto. 

 

 1. Pessoal próprio dedicado às atividades de PD&I 

 

Gráfico 4 - Equipe de PD&I 

 

Fonte: Dados do Formulário do Plano de PD&I 

 

Observa-se que as empresas do Teste Piloto apresentam, grande parte, equipe parcialmente 

terceirizada sobre as atividades de PD&I, ou seja, fazem parte da gestão de PD&I as ICTs ou 

consultorias para a escolha de projetos de PD&I, acompanhamento e prestação de contas para a 

SUFRAMA.  

 

2. Qualificação da equipe de PD&I 
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Gráfico 5 - Qualificação da equipe de PD&I 

 

Fonte: Dados do Formulário do Plano de PD&I 

Os maiores percentuais relacionados à qualificação do RH se encontram no nível de 

especialistas e graduados. Em relação à qualificação dos profissionais de dedicação exclusiva, observa-

se que os maiores percentuais se encontram no nível de graduação, sendo 50% e 29% 

respectivamente. Por outro lado, observa-se que o percentual de profissionais de dedicação parcial é 

maior no nível de especialização, sendo 42%. 

Em geral, todas as empresas tiveram um baixo percentual de mestres e doutores, sendo os 

percentuais maiores concentrados nas equipes dedicadas em regime integral. Os poucos mestres e 

doutores da amostra estão concentrados nas empresas de bens finais. Isso vai de encontro ao 

afirmado no Manual de Frascati OCDE (2015), que afirma que a identificação da presença de P&D na 

empresa, se dá pelo envolvimento de pessoal altamente qualificado, entre eles, doutores e estudantes 

de doutorado, competência e conhecimento de alto nível, como resultado de formação ou de ensino 

estruturado e experiência concreta no domínio da pesquisa. 

No Manual de Frascati (2015) descreve que o perfil da equipe de P&D é formado com 

pesquisadores, corpo técnico e auxiliares. Porém, nos dados da pesquisa há uma prevalência de 

auxiliares e menos de pesquisadores. Uma das hipóteses é a parceria com ICTs, tendo algum nível de 

terceirização das atividades de P&D, o que pode justificar o corpo técnico menor de pesquisadores 

dentro da empresa. 
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3. Nível de Hierarquia das tomadas de decisão em PD&I 

Em referência ao nível de hierarquia das tomadas de decisão em PD&I, o Gráfico 6 apresenta 

as informações respondidas no formulário: 

Gráfico 6- Nível Hierárquico das tomadas de decisão de PD&I 

 

Fonte: Dados do Formulário do Plano de PD&I 

Em referência ao processo de tomada de decisão das atividades de PD&I, constata-se que 46% 

das empresas responderam que possuem  o nível de tomada de decisão em nível de direção. No 

entanto, observa-se que 3 empresas estão no nível operacional, isso quer dizer que as escolhas de 

projetos de PD&I e o seu gerenciamento se encontram em um nível voltado às atividades rotineiras 

da empresa, sem a devida importância estratégica.  

Por outro lado, a maioria das empresas que fabricam bem final possuem decisões e 

planejamento de PD&I no nível máximo da direção da empresa. Os dados sugerem a possibilidade que 

os produtos fabricados são tecnologicamente mais avançados, tendo a necessidade em se manter e 

sempre atualizar tecnologicamente os seus produtos, o que impera a importância dessas atividades 

nos negócios da empresa. 

 

4. Nível de centralização das atividades PD&I 

O nível de centralização das atividades de PD&I está descrito no gráfico a seguir: 
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Gráfico 7 - Centralização das atividades de PD&I 

 

Fonte: Dados do Formulário do Plano de PD&I 

É possível compreender nesses dados se existem escritórios de PD&I em outras regiões do 

Brasil ou até no exterior; ou também em menor escala, se as atividades estão concentradas em um ou 

mais departamentos dentro da empresa em Manaus.  

Conforme a tabela, observa-se que em 45,5% da amostra, as atividades de PD&I são 

centralizadas em um único departamento. Em 36,4%, as atividades de PD&I são descentralizadas em 

vários departamentos, com a predominância de um para reportar. E com 18,2%, as atividades de PD&I 

são descentralizadas sem um departamento para se reportar.  

Observa-se que a localização dos departamentos onde são reportadas as atividades de PD&I é, 

principalmente, no Amazonas-Manaus. Embora, inferimos, não categoricamente, que algumas 

empresas de bem final, pelo panorama geral, podem se referir a empresas que possuem escritórios e 

distribuição geográfica das decisões das empresas em outros Estados e países. Esta informação não 

está apresentada na tabela, mas pela análise do universo de empresas beneficiárias da Lei.  

 

Planejamento de PD&I 

Em relação ao planejamento de PD&I, observa-se que de onze (11) empresas, nove (9) 

afirmaram que o planejamento é de forma estruturada. Isso indica que ocorre o 

planejamento de PD&I por meio de métodos, sistematizado, de forma recorrente, com a utilização de 

técnicas e procedimentos para realização e direcionamento de projetos de PD&I para os anos 

posteriores.  
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5. Técnicas e Métodos de Planejamento de PD&I 

Os métodos e técnicas para o Planejamento de PD&I estão diretamente relacionados às 

estratégias da empresa, com análise do ambiente externo altamente competitivo e instável, serão 

elencados métodos e técnicas de foresight – Prospecção Tecnológica e os métodos estratégicos de 

inovação. 

Gráfico 8 - Uso dos métodos e técnicas de Foresight - Prospecção Tecnológica 

 

Fonte: Dados do Formulário do Plano de PD&I 

 

Os métodos mais utilizados pelas empresas, segundo os respondentes, são os métodos de 

brainstorming/brainwriting e Roadmaps, ambos com 63,6% de aplicação, seguido por Análise de 

Indústria e Análise de Competidores e Construção/Análise de Cenários, ambos com 45,5%. Dentre os 

métodos menos utilizados, observamos a Pesquisa Delphi, com 90,9%, e Mapeamento Patentário, 

com 72,7%. 

Os resultados apontaram também que Roadmaps são muito utilizados pelas empresas 

respondentes. Isso pode ser explicado pela alta flexibilidade de roadmap no contexto de 
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planejamento. O Roadmap tem forte indicação para aplicação no contexto de planejamento de P&D, 

nas escolhas de projetos de P&D, orçamento e investimento em P&D.  

Por outro lado, a Pesquisa Delphi teve um baixo percentual de aplicação, pois trata-se de um 

método para objetivos específicos e exige alta habilidade na aplicação desses resultados do método 

no processo de Planejamento de PD&I. 

O Mapeamento patentário também tem baixa utilização, e o resultado mostra a ausência 

deste método para o desenvolvimento de tecnologias do futuro, onde as informações de patente 

indicam resultados de inovação e a análise de cenário planeja direções futuras de tecnologia  

Nota-se que Análise da indústria e Análise de competidores tiveram um percentual de 

aplicação integral e parcialmente mais alto, muito se deve ao processo em que se encontram as 

empresas da ZFM, por serem EMNs e empresas nacionais, que atendem o mercado brasileiro, mas 

que estão atreladas a contratos de manufaturas e/ou a matriz em outros estados e países, com a P&D 

orientada ao mercado, com o foco em adaptar/customizar/criar produtos para o mercado local. 

A construção/análise de Cenários mostra com um percentual médio de aplicação, é possível 

inferir uma série de questões da sistematização destes métodos nos itens posteriores. O planejamento 

estratégico e de PD&I se utilizam bastante desse método, no entanto, o que se verifica nos dados é 

uma menor incidência de utilização do método. Por ser um método difundido, espera-se uma 

frequência de utilização mais elevada. 

Em se tratando das estratégias de inovação em Corporate Venturing, quanto a utilização dos 

métodos e formatos de inovação utilizados nas empresas, foram divididos em: Hackaton; Premiação 

de desafios/programa de intraempreendedorismo, Compartilhamento de Recursos com Startups; 

Programa de aquisição de startups (M&A); Fundo de Investimento de Capital de Risco; Aceleradora 

Corporativa; Incubadora Corporativa; Parceria de co-desenvolvimento/co-inovação.  
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Gráfico 9 - Uso de estratégias de Corporate Venturing 

 

Fonte: Dados do Formulário do Plano de PD&I 

 

Como esperado, as estratégias de inovação de Corporate Venturing tiveram baixa aplicação. 

Verifica-se que os percentuais de não aplicação são expressivos, ainda mais evidentes do que nos 

percentuais de métodos de foresight – Prospecção Tecnológica. Foram amplamente não aplicados na 

empresa os métodos que demonstram mais envolvimento com startups internamente, tais como 

Programa de intraempreendedorismo e premiação de desafios, que busca a resolução dos problemas 

internamente, aceleradoras e incubadoras não são aplicadas nas empresas.  

Mesmo com um baixo índice de aplicação, é importante demonstrar que existe uma 

variedade de estratégias para a interação com startups, tais como compartilhamento de recursos e 

parceira de co-desenvolvimento/co-inovação na empresa, mas são pouco utilizadas, sendo elas 

apenas duas empresas que aplicam. Destaca-se também para Fundo de Investimento de Capital de 

risco que somente uma empresa aplica.  

Os resultados dos métodos de inovação de corporate venturing nas empresas tiveram baixa 

aplicação, muito se deve ao normativo da Lei 8387/1991 que não permitia investimento direto em 
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só teve atualização somente em junho de 2018 por meio da Lei nº 13.674/2018, por esse motivo, uma 

empresa aplicou em Fundo de CVC e as demais estratégicas só foram disciplinadas com a publicação 

do Decreto 15521/2020, e a falta de regulamentação para os determinados métodos. Acredita-se na 

tendência de aumentar o investimento em capital de risco, conforme a publicação da regulamentação 

da temática de inovação em Corporate Venturing. 

O gráfico abaixo detalha sobre o grau de formalização dos métodos de Prospecção na 

empresa 

Gráfico 10 - grau de formalização dos métodos de Prospecção 

 

Fonte: Dados do Formulário do Plano de PD&I 

Analisando as informações sobre a formalização dos métodos, podemos afirmar de forma 

geral que das empresas que indicaram aplicar os métodos, grande parte não possui qualquer 

formalização dos métodos de prospecção tecnológica.  

No geral, os métodos de Análise de Tendência/Tecnologia disruptivas, Análise de Indústria e 

de Competidores se destacam como o que utilizam ferramentas e metodologias específicas, com um 

grau de formalidade (médio, alto). Em seguida, brainstorming/brainwriting, construção de cenários e 
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Competidores

Análise de Tendências/Tecnologias
disruptivas

MUITO ALTO ALTO MÉDIO Baixo muito baixo Não existe essa atividade em minha empresa
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Roadmaps são aqueles que possuem alguma formalização de forma mediana. Registre-se, ainda, que 

esses métodos que possuem um grau alto e médio possuem certa sistematização nos processos. 

Ou seja, embora tenham colocado brainstorming/brainwriting e Roadmaps com a maior 

frequência de utilização, os métodos ainda possuem grau médio de formalização, isso pode indicar 

que esses métodos ainda podem ser aplicados de forma informal em alguns aspectos.  

Em se tratando do grau de formalização dos formatos de inovação, ressaltamos que são 

poucos métodos aplicados nas empresas. Dentre os aplicados, observamos que existe um grau de 

formalização “muito alto” na gestão de Fundo de Investimento de Capital de Risco (CVC) em uma 

empresa, todavia, isso se dá pela exigência legal e de governança corporativa determinada pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ademias, um grau de formalização “alto” no 

compartilhamento de recursos com startups e parcerias de co-desenvolvimento/co-inovação em mais 

duas empresas.  

Ainda que a técnica do Hackathon tenha sido afirmada por uma empresa que fazia 

parcialmente, é importante destacar que o grau de formalização dessa técnica foi baixo ou muito 

baixo. As M&A também se destacam como tendo um baixo grau de formalização, reafirmando no item 

anterior que era parcialmente utilizada. Programa de aquisição de startups é um processo cujo foco 

foi inserido a partir das novas atualizações da Lei nº 8387/1991, ocorridas em 2018, por meio da Lei 

nº 13.674/2018, no qual permite investimento em startups. Possivelmente a tendência de programas 

de Corporate Venturing serem mais aplicados para cumprimento do investimento de PD&I pela Lei de 

Informática. 

Em referência à importância estratégica dos métodos, esta parte da análise será foi feita 

realizada conforme a classificação dos métodos de Porter et al. (2004). 
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Tabela 1 - Importância estratégica dos métodos de Prospecção Tecnológica 

Fonte: Dados do Formulário do Plano de PD&I 

 

Em relação à importância estratégica, os métodos foram agrupados na classificação geral, 

que diz respeito a função dentro do processo decisório da empresa. Observa-se que o maior 

percentual ainda está na questão de que as empresas não aplicam nenhum método.  

No entanto, em relação ao percentual aplicado, convém notar que os métodos descritivos, 

como roadmaps, criatividade (brainstorming/brainwritting) foram os que tiveram um grau de 

importância “alto” ou “muito alto”, cuja soma é de 54%, 55%, respectivamente. Ressalta-se que 

mesmo sendo de maior importância, esse percentual não chega se ser superior a 60%. 

 

Estratégia de PD&I 

Os objetivos estratégicos do Plano de PD&I decorrem do planejamento de PD&I da 

empresa e indicam os principais objetivos técnicos, econômicos e/ou sociais para o 

CLASSIFICAÇÃO 
Muito 

alto 
Alto Médio Baixo 

muito 
baixo 

Não existe 
essa atividade 

em minha 
empresa 

Métodos Descritivos 9% 45% 18% 0% 0% 27% 

Cenários / Modelagem e 
simulação 

9% 27% 27% 0% 0% 36% 

Métodos 
Estatísticos/Monitoramento 

de inteligência 
9% 0% 9% 9% 0% 73% 

Opinião de Especialistas 3% 9% 12% 6% 0% 70% 

Criatividade 0% 55% 9% 18% 0% 18% 

Avaliação /decisão 18% 27% 18% 0% 0% 36% 

Análise de Tendência 0% 45% 9% 9% 0% 36% 



 

 

18 

 

investimento das contrapartidas na Amazônia Ocidental e Amapá. Estes objetivos orientam a 

realização dos projetos de PD&I e os investimentos nas outras modalidades de aplicação.  

A seção 3 do formulário de PD&I indica as principais estratégias de PD&I e os desafios 

tecnológicos, ou seja, incerteza científica ou tecnológica cuja resolução demanda atividade 

investigativa e de experimentação. 

No gráfico abaixo, apresenta o principal elemento motivador para o desenvolvimento do 

Plano de PD&I. 

Gráfico 11  - Objetivos estratégicos do investimento em PD&I 

 

Fonte: Dados do Formulário do Plano de PD&I 

Dentre os objetivos do plano, os respondentes tinham quatro opções em relação ao principal 

elemento motivador para desenvolvimento de projetos de PD&I: “desenvolvimento de novos nichos 

de mercado”, “Melhoria do processo produtivo”, “Atualização tecnológica para manter 

competitividade no mercado” e “Outros”.  

Ao analisar a visão estratégica das empresas, observa-se que 41% das empresas focam sua 

estratégia de PD&I para a melhoria do processo produtivo. Conforme Oliveira (2010) e Amatucci e 

Bernardes  (2006), essas empresas procedem a inovação para ser competitiva reduzindo custos, 

reduzindo lead time e produzindo melhores produtos. 

Em seguida, com 35% dos investimentos em PD&I estão relacionados à atualização tecnológica 

de seus produtos para manter a competitividade no mercado. Desenvolvimento de novos nichos de 

mercado teve um percentual baixo, em relação às demais estratégia de PD&I. Duas empresas 

fabricantes de bem final e uma empresa de bem intermediário afirmaram que possuem 

desenvolvimento de novos produtos, visando novos mercados.  

18%

41%

35%

6%

desenvolvimento de novos
nichos de mercado

Melhoria do processo
produtivo

Atualização tecnológica para
manter competitividade no
mercado

Outros
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Outra empresa afirmou que investe em “outros”, a estratégia de PD&I é a voltada para 

capacitação do pessoal em atividades de PD&I. Essa modalidade é permitida pela Lei nº 8387/91. 

 

6. Desafios e estratégias de PD&I 

Analisando as informações apresentadas nessa seção, podemos afirmar que, de forma geral, 

existem similaridades em algumas estratégias, cujo foco está no atendimento da Lei nº 8387/1991 e 

do perfil dos produtos e natureza do capital majoritário. 

As empresas abordaram os seguintes desafios tecnológicos: avançar para o nível da indústria 

4.0, no sentido de automatizar os processos, integrar novos postos automatizados com internet das 

coisas, aplicar inteligência artificial para mineração de dados, ferramentas de big data. Investimentos 

em P&D para melhorias e aperfeiçoamento de processos com objetivo para aumentar a produtividade, 

qualidade, reduzir o custo dos seus produtos atuais e criar novos produtos e soluções. Aumentar a 

eficiência e automação para qualidade dos processos. Incorporar nos processos tecnologias 

inovadoras que proporcionem agilidade e redução de custos, mantendo ou aumentado a qualidade 

dos processos. Investimento em implementação e desenvolvimento de softwares para o processo e 

produtos, com foco na segurança da informação, garantia de proteção das informações. 

Dentre os desafios, as empresas mencionam em superar a barreira da cultura digital que 

existe no ecossistema, focando em capacitação e qualificação que é permitido pela Lei nº 8387/91, a 

fim de maximizar o potencial produtivo destas tecnologias incorporadas nos processos produtivos. 

Em relação às empresas de bem final, os desafios e estratégias de PD&I estão ligados à criação 

de produtos inovadores, principalmente nos produtos do mercado de automação bancária e 

comercial, mercado de computadores, de smartphones, dispositivos inteligentes, e a criação de 

diferenciais nos produtos por meio do desenvolvimento de software. 

Investimento em atualização tecnológica dos produtos para melhoria de performance, 

aumento de confiabilidade, redução de custos e integração de novas funções nas funcionalidades já 

existentes. Investimento em produtos de dispositivos móveis, como equipamentos vestíveis, e 

incorporação de tecnologias emergentes, tais como computação em nuvem, internet das coisas, 

segurança em software, realidade aumentada, big data, computação vestível. Além de investimento 

em tecnologias consolidadas de inteligência artificial para ser empregadas em novos negócios das 

empresas.  

Ademais, pelo fato da Lei nº 8387/91 possibilitar investimento em outras modalidades que 

não sejam somente em P&D, observou-se que as empresas pretendem investir em projetos de 
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sustentabilidade ambiental, empreendedorismo e investimento em startups e na formação e 

capacitação de recursos humanos em cursos voltados para tecnologias emergentes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em relação aos resultados da seção 2 e 3 do Formulário dos Planos de PD&I, observa-se que há 

evidência de que muitas empresas afirmam ter planejamento de PD&I estruturado, pois possui 

obrigação de investimento em PD&I pela Lei nº 8387/1991. Entretanto, as empresas que usufruem 

dessa renúncia fiscal possuem a prática de planejamento e gestão de PD&I ainda pouco sistematizados 

e estruturados em termos de ferramentas de métodos prospectivos, qualificação da equipe, estratégia 

de PD&I e desafios tecnológicos.  

Em resumo, as empresas possuem um alto valor de obrigação de investimento em P&D, acima 

de R$ 1 (hum) milhão, e são compostas por empresas nacionais brasileiras e subsidiárias de 

multinacionais, que produzem desde bem intermediários para a produção de componentes simples 

como carregadores de bateria, peças e componentes eletrônicos até produtos de bem final como 

terminais bancários, smartphones, notebooks e modens. Todavia os produtos com componentes mais 

complexos, são importados ou montados e empacotados localmente. Como características das 

empresas beneficiárias da Lei nº 8387/1991, as empresas têm seus PPBs com predominância de 

atividades de manufatura e montagem, fortemente dependente das importações de peças, partes e 

componentes.  

O Perfil da amostra compreende subsidiárias de empresas líderes, com marcas consolidadas, 

empresas de manufatura sob contrato (Contract Manufacturers) e empresas fornecedoras locais. Elas 

possuem uma gestão de P&D com equipe de dedicação exclusiva e terceirizada, por meio de 

consultorias ou até ICTs, com o nível hierárquico das decisões sobre P&D desde o nível direção até o 

operacional, sendo evidente que as empresas fabricantes de bem final possuem suas decisões na esfera 

de direção e as de bem intermediário, em sua maioria, em nível operacional. Observa-se que a 

qualificação desta equipe se concentra no nível de formação de graduação e especialização latu sensu, 

sendo esta equipe responsável pela execução, gestão e o planejamento de PD&I.  

Derivado destas observações, ressalta-se que, em geral, apesar de que o planejamento de PD&I 

seja informado como estruturado, o que é observado é uma baixa utilização de métodos de prospecção 

tecnológica e de técnicas de inovação em Corporate Venturing. Os principais métodos relatados pelas 

empresas são derivados de métodos de criatividades ou descritivos, sendo baixa a utilização de métodos 

estatísticos como base de um bom planejamento de PD&I.  

A maturidade do planejamento de PD&I, ora descrito nessa pesquisa, dá-se por meio da 

formalização destes métodos que ficaram em um nível incipiente, com falta de utilização de métodos 
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combinados e de baixa importância estratégica na empresa. Isto se reflete ao compreender o elemento 

motivador da empresa em relação à sua estratégia PD&I, basicamente se resumem em melhoria do 

processo produtivo e atualização tecnológica para manter competitividade no mercado. Muito provável 

a aplicação de métodos prospectivos e análise de futuro dessas empresas, sejam a curto prazo, o que 

limita a utilização de métodos prospectivos de futuro e no que diz respeito à tolerância ao 

risco/incertezas, o que não motiva o investimento em capital de risco pelos níveis baixos de utilização 

de estratégias de corporate venturing.  

O que se observa é que o planejamento de PD&I no perfil das empresas da amostra ainda estão 

em um grau baixo de utilização de ferramentas e técnicas apuradas em PD&I, e alguns dos fatores deste 

fenômeno, deve-se à muitas empresas beneficiárias de Lei nº 8.387/1991 terem seus centros de PD&I 

espalhados pelo país e/ou exterior, além de que o perfil possui uma estratégia dependente, conforme 

Freeman e Soete (2008) relatam que seus produtos e processos mudam constantemente. São 

dependentes dos pedidos específicos da sede ou de clientes para conduzir as inovações. Além das 

etapas produtivas dos seus PPBs serem voltadas para padronização e baixa diferenciação, sobressaindo 

etapas com baixo valor agregado. 

Por fim, em referência aos formulários dos Planos de PD&I, temos as seguintes recomendações 

para a SUFRAMA: 

• Expandir a aplicação do formulário para todo o universo das empresas beneficiária da 

Lei nº 8.387/1991 para diagnóstico e captação do Planejamento de PD&I das empresas; 

• Aprofundar os campos de maturidade do planejamento de PD&I com a possibilidade de 

um modelo já consolidado como MAPEL-R; 

• Inserção de campos descritivos no anexo do item 2.6 para captar mais informações 

sobre os métodos e técnicas de planejamento de PD&I; 

• Adição de campos sobre as etapas dos PPBs para compreensão de onde se encontra a 

principal agregação de valor dos processos das empresas da ZFM; 

• No contexto geral, adequação dos instrumentos da Lei de informática visando reduzir o 

risco de glosa, por meio de uma avaliação ex-ante, pois isso demonstra como um fator 

limitante de ações com potencial de retorno inovador pelas empresas.  
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