
 
                              UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 
 
 
 
 
 
 

Maria Lucia Badaró 
 
 
 
 
 
 
 
 

A influência da incubação na construção de relacion amentos 

que favorecem processos de inovação: um estudo 

comparativo entre empresas incubadas e não incubada s.   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Rio de Janeiro 
  2011 



 

Maria Lucia Badaró 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A influência da incubação na construção de relacion amentos 

que favorecem processos de inovação: um estudo 

comparativo entre empresas incubadas e não incubada s.   

 

 

 
Dissertação apresentada ao curso de 
Mestrado em Administração e 
Desenvolvimento Empresarial da 
Universidade Estácio de Sá como 
requisito parcial para obtenção do 
título de Mestre em Administração e 
Desenvolvimento Empresarial. 

 
 
 
 
 

Orientador Prof. Dr. José Geraldo Pereira Barbosa 
 

 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2011



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
B132    Badaró, Maria lucia 

Influência da incubação na construção de 
relacionamentos que favorecem processos de 
inovação: um estudo comparativo entre empresas 
incubadas e não incubadas / Maria Lucia Badaró. – 
Rio de Janeiro, 2011. 

 
200 f.; 30 cm. 

 
Dissertação (Mestrado em Administração e 

Desenvolvimento Empresarial)– Universidade Estácio 
de Sá, 2011. 

 
1. Inovações tecnológicas, administração.  2. 

Relacionamento. 3.Empresas inovadoras. I. Título. 
                                                  
                                                     CDD 658.406 

                                                                         





AGRADECIMENTOS  

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. José Geraldo Pereira Barbosa, pelos ensinamentos 
recebidos e pelo acompanhamento de forma carinhosa e competente durante todo o 
desenvolvimento do trabalho. 

 

Aos professores do Programa de Pós-graduação em Administração pelos 
ensinamentos e descobertas proporcionadas. 

 

Aos colegas de turma pelo compartilhamento de experiências e pelo agradável 
convívio durante essa jornada. 

 

Aos funcionários do Programa de Pós-graduação em Administração pelo apoio 
administrativo. 

 

Aos gestores e colaboradores das empresas Ambidados Soluções em 
Monitoramento Ambiental e JCTM Comércio e Tecnologia Ltda. por permitirem a 
realização da pesquisa e pela generosidade em doar seu tempo e conhecimentos 
para o estudo. 

 

Ao coordenador e colaboradores da Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ pela 
atenção e tempo dispensado que foram essenciais para a realização da pesquisa. 

 

À minha família pelo apoio constante e pela compreensão pelas horas furtadas de 
nosso convívio. 

 

A todos que me apoiaram e contribuíram para a realização deste trabalho.



RESUMO 

 

O processo de inovação é interativo e recebe a contribuição de vários agentes 
que colaboram com diferentes tipos de informação e conhecimento, durante as fases 
do processo. Nesse cenário de produção mais intensiva de conhecimento, diferentes 
formatos de arranjos organizacionais têm sido considerados, dentre eles destacam-
se as incubadoras de empresas. Assim, o estudo tem como objetivo explicar a 
influência da incubação na construção de relacionamentos que favoreçam processos 
de inovação em empresas, realizado através de um estudo comparativo de casos, 
entre uma empresa incubada e uma empresa não incubada.  Com esse propósito 
estudou-se seis categorias de relacionamentos que as empresas podem manter: (i) 
com outras empresas; (ii) com o sistema de ciência e tecnologia; (iii) com o sistema 
de educação; (iv) com o sistema financeiro; (v) com o governo e (vi) com instituições 
estrangeiras. O estudo foi conduzido por meio de uma pesquisa de campo de 
finalidade explicativa com utilização de entrevistas, narrativas, análise documental, 
observação direta e análise temática para tratamento e analise dos resultados.  Na 
empresa incubada verificou-se um alto grau de relacionamento com outras 
empresas (clientes) e com os sistemas de educação, ciência e tecnologia e 
financeiro, o que não foi evidenciado na empresa não incubada, que obteve um alto 
grau de relacionamento apenas em suas relações com instituições estrangeiras.  As 
evidências da análise das entrevistas e narrativas sugerem que a alta intensidade de 
relacionamentos da empresa incubada está relacionada aos serviços e facilidades 
proporcionados pela incubadora de empresas, tais como: acesso às linhas de 
financiamento, proximidade de laboratórios, convivência com empresas similares, 
visibilidade, dentre outras. A pesquisa mostrou, ainda, uma grande semelhança 
entre as trajetórias das duas empresas, que se diferenciam em relação ao tempo de 
início da produção de produtos, que é menor na empresa incubada. Dessa forma, os 
resultados da pesquisa sugerem que os relacionamentos que favorecem o processo 
de inovação na empresa incubada são influenciados pela ação facilitadora da 
incubadora que hospeda a empresa. 

 
Palavras-chave:                                                                                                                                     
Processo de inovação. Relacionamentos. Incubadora de empresas. 
 

 

 

 

 



 
ABSTRACT 
 
 
 

The innovation process is interactive and welcomes the contribution of multiple 
agents that collaborate with different types of information and knowledge, during the 
stages of the process. In this setting of more intensive production of knowledge, 
different forms of organizational arrangements have been considered, among them 
there are the incubators. Thus, the study aims to explain the influence of incubation 
in building relationships that foster innovation processes in enterprises carried out 
through a comparative case study between a company incubated and not incubated 
a company. For this purpose we studied six categories of relationships that 
companies can maintain: (i) with other companies, (ii) the system of science and 
technology, (iii) the education system, (iv) the financial system (v) with the 
government and (vi) with foreign institutions. The study was conducted through a 
field research using explanatory purpose of interviews, narratives, documentary 
analysis, direct observation and thematic analysis for treatment and analysis of 
results. Incubated in the company there was a high degree of relationship with other 
companies (customers) and with the systems of education, science and technology 
and finance, which was not observed in non-incubated company, which has a high 
degree of relationship only in their relations with foreign institutions. Evidence from 
analysis of interviews and narratives suggest that the high intensity of the incubated 
company relationships is related to the services and facilities provided by the 
business incubator, such as access to credit lines, proximity to laboratories, living 
with similar companies, visibility, and others. The survey also showed a great 
similarity between the trajectories of the two companies, which differ with respect to 
time of commencement of production of products, which is lower in the incubated 
company. Thus, the findings suggest that relationships that foster the innovation 
process in an incubated company are influenced by the action of the incubator 
facilitator hosting company. 
 

. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Nos últimos anos a inovação tem sido um tema central para o 

desenvolvimento de nações e de organizações, sendo vista como um importante 

mecanismo para obtenção de vantagem competitiva e defesa de posições 

estratégicas. 

A competitividade, em certa medida, está relacionada com a capacidade de 

inovar continuamente, sendo essencial para o desenvolvimento e a perpetuação das 

organizações no mercado. 

 A inovação ocorre em duas etapas: a invenção e a comercialização. Segundo 

Mattos e Guimarães (2005, p.19), “uma delas é a geração de ideias ou invenção; e a 

outra, a conversão daquela ideia em um negócio ou outra aplicação útil”.    Ainda, de 

acordo com a perspectiva desses autores, a inovação é o processo pelo qual uma 

ideia ou invenção é transportada para a economia, ou seja, ela “percorre o trajeto 

que vai desde essa ideia, fazendo uso de tecnologias existentes ou buscadas para 

tanto, até criar o novo produto, processo ou serviço e colocá-lo em disponibilidade 

para o consumo ou uso comum (...)” (MATTOS e GUIMARÃES, 2005, p.20). 

Mas como inovar e alcançar o sucesso em atividades envolvidas com 

incertezas?   A capacidade de inovar tem como elemento-chave o conhecimento, 

com ênfase no aprendizado contínuo.  Para Cassiolato e Lastres (2000), “a inovação 

e o conhecimento são os principais fatores que definem a competitividade e o 

desenvolvimento de nações, regiões, setores, empresas, e até indivíduos” 

De acordo com os modelos mais recentes, o processo de inovação é interativo 

e assim recebe a contribuição de vários agentes (internos e externos) que 

colaboram com diferentes tipos de informação e conhecimento, durante as fases do 

processo. Em geral, a maioria das empresas não possui todos os recursos e 

capacidades (conhecimento) necessários para atingir seus objetivos. Assim, em 

alguns casos, a cooperação entre empresas pode criar mais valor que a competição 

entre elas.  

Consequentemente, observa-se uma crescente formação de redes de 

relacionamentos dentro das organizações, com a participação dos colaboradores, 

contribuindo para a integração dos fluxos de trabalho; e com outras organizações 
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(parceiros, clientes e fornecedores) formando uma rede de colaboração nas áreas 

de interesse mútuo.  

  Assim, verifica-se a interação com o setor financeiro, envolvendo crédito e 

programas de fomento e incentivo à inovação; com o setor público, devido às 

regulamentações e ao estabelecimento de padrões, normas e políticas públicas; 

com órgãos da área de ciência e tecnologia em relação à tendência da inovação no 

país; e, ainda, a interação como instituições estrangeiras.  

O relacionamento com as instituições de ensino e pesquisa deve ser visto de 

forma especial, pois possibilita a transferência de conhecimento e a formação de 

parcerias para o desenvolvimento de pesquisas, além da realização de fóruns de 

integração, consultorias, da especialização e treinamento dos trabalhadores e da 

criação de estruturas próprias de interação como as incubadoras de empresas e 

parques tecnológicos. 

A interação entre esses agentes, proporciona a difusão de conhecimento e 

aprendizado de novas técnicas e formas de gestão e fortalece os chamados 

Sistemas Nacionais de Inovação. 

 Para Lundvall, os Sistemas Nacionais de Inovação são "constituídos de 

elementos e relações que interagem na produção, difusão e uso de conhecimento 

novo e economicamente útil". De forma ampla, este processo envolve "todas as 

partes e aspectos da estrutura econômica e sua configuração que afetam o 

processo de aprendizado nas empresas e entidades tecnológicas, o que inclui os 

subsistemas de produção, de marketing e de finanças" (LUNDVALL, 1992 apud 

LIMA e TEIXEIRA, 2001).  

Nesse cenário de produção mais intensiva de conhecimento, em que as 

empresas são pressionadas a se envolverem, de forma colaborativa, em um 

contínuo processo de inovação, para se manterem competitivas, diferentes formatos 

de arranjos organizacionais têm sido considerados.  Dentre eles destacam-se as 

incubadoras de empresas, que surgem da interação entre as empresas e as 

instituições de ensino e centros de pesquisa. 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores – ANPROTEC conceitua a incubadora de empresas como um ambiente 

dotado de capacidade técnica, gerencial, administrativa e infraestrutura para 

amparar o pequeno empreendedor, que disponibiliza espaço apropriado e condições 

efetivas para abrigar ideias inovadoras e transformá-las em empreendimentos de 
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sucesso (ANPROTEC, 2010).  

De forma geral, a racionalidade para a implementação e fortalecimento de 

incubadoras, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OCDE (1997) pode ser resumida em: (i) promover o desenvolvimento 

econômico (expansão da base de negócios e diversificação da economia local); (ii) 

promover a comercialização de tecnologias (comercialização de novas idéias, novos 

artefatos e novos negócios); (iii) promover o desenvolvimento de propriedades 

imobiliárias; e (iv) fomentar o empreendedorismo.  

Dessa forma, com o aprofundamento do processo de inovação tecnológica, as 

expectativas em relação às incubadoras de empresas ampliam-se, tendo em vista 

seus objetivos de criação de empresas inovadoras e promoção de um ambiente 

favorável ao desenvolvimento sócio-econômico sustentável e competitivo para micro 

e pequenas empresas.  

Nesse contexto, o presente estudo se propõe a explicar, por meio de um 

estudo comparativo de casos: Qual é a influência da incubação na construção de 

relacionamentos que favoreçam processos de inovação  em empresas?   

 

 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

1.2.1. Objetivo Final 

 Explicar a influência da incubação na construção de relacionamentos que 

favoreçam processos de inovação de empresas. 

  

1.2.2. Objetivos Intermediários 

 1.2.2.1.   Identificar os processos de inovação das empresas pesquisadas; 

1.2.2.2. Identificar os tipos de relacionamentos mantidos pelas empresas 

pesquisadas com a finalidade de alavancar inovações; 

1.2.2.3. Identificar a estrutura e infraestrutura da incubadora que abriga as 

empresas pesquisadas. 

 

1.3. SUPOSIÇÃO DA PESQUSA 

 Supõe-se que o processo de construção de relacionamentos de empresas 

seja alavancado por sua integração a uma incubadora.  
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1.4. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

O presente estudo objetiva descrever a influência da incubação na construção 

de relacionamentos com o governo, com o sistema de ciência e tecnologia, com o 

sistema de educação, com o sistema financeiro, com instituições estrangeiras e, 

ainda, com outras empresas que favoreçam processos de inovação nas empresas 

pesquisadas. Outros relacionamentos poderão interferir no processo inovativo das 

empresas investigadas, no entanto, não serão alvos desse estudo. 

O estudo dos relacionamentos foi realizado através da análise do processo de 

inovação das empresas pesquisadas, utilizado-se o modelo proposto por Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008). 

Com relação ao aspecto espacial, o estudo está restrito às duas empresas 

estudadas: uma residente na Incubadora de Empresas da COPPE – Instituto Alberto 

Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia, localizada no Parque 

Tecnológico da UFRJ e outra empresa, não incubada, pertencente ao mesmo setor 

e com o mesmo porte, ambas localizadas no Estado do Rio de Janeiro. 

Em termos temporais a pesquisa está limitada ao levantamento de dados 

referentes aos últimos cinco anos.  

 

1.5. RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

 

         O presente estudo relaciona três assuntos que nos últimos anos tornaram-se 

atraentes: a inovação, a incubação de empresas e a construção de relacionamentos. 

A Incubadora de empresas, segundo a ANPROTEC (2010) é um ambiente 

para a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas - MPEs, que 

facilita e agiliza o processo de inovação tecnológica.  Vale ressaltar que na era do 

conhecimento, a eficiência e a rapidez no processo inovativo são elementos-chave 

para o aumento da competitividade do sistema. 

No Brasil, segundo o MCT (2000), estimativas apontam que a taxa de 

mortalidade das micro e pequenas empresas que passam pelas incubadoras ficam 

reduzidas a níveis equivalentes aos europeus e americanos. 

Os resultados da Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC 2008, que 
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analisou em torno de 106,8 mil empresas, apontam que apenas 41,3 mil declararam 

ter implementado inovação em produto ou processo novo ou substancialmente 

aprimorado, o que corresponde a uma taxa de inovação de 38,6% no período.  

Assim, podemos concluir que ainda é reduzido o número de empresas brasileiras 

que possuem noção da importância do processo inovativo e de que, se não 

inovarem, poderão desaparecer (IBGE, 2010). 

Nesse contexto, o estudo pretende contribuir para um melhor entendimento do 

papel das incubadoras de empresas no processo de inovação das empresas, 

verificar sua importância como elemento acelerador no processo de inovação, 

particularmente de micro e pequenas empresas, bem como, verificar sua ação 

facilitadora na construção de relacionamentos com o sistema de educação, com o 

sistema financeiro, com o sistema de ciência e tecnologia, com o governo, com 

instituições estrangeiras e com outras empresas de forma a colaborar para o 

desenvolvimento e capacitação gerencial, tecnológica e inovativa de micro e 

pequenas empresas e, dessa forma, contribuir para o sucesso das organizações 

nacionais.   

 

1.6. ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Para melhor compreensão, o estudo está organizado em seis capítulos, 

conforme discriminado a seguir: 

O primeiro capítulo refere-se à introdução e apresenta o problema da 

pesquisa, os objetivos da pesquisa, a suposição da pesquisa, bem como a 

relevância do estudo e suas delimitações, finalizando com o presente detalhamento 

da organização do estudo. 

O segundo capítulo é dedicado ao referencial teórico, resultado da revisão de 

literatura que aborda os principais estudos nas áreas de: processos de inovação, 

relacionamentos em inovação, incubadora de empresas e influência da incubação 

na criação de relacionamentos que servirão de apoio para responder à pergunta 

problema e a análise dos resultados da pesquisa. 

O terceiro capítulo trata da metodologia utilizada na pesquisa, incluindo o tipo 

de pesquisa (quanto aos fins e quanto aos meios), a apresentação da empresa, os 

sujeitos da pesquisa, a coleta de dados (onde são apresentadas as etapas da 

pesquisa, os procedimentos e os instrumentos), o tratamento e a análise dos dados 
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e a delimitação do método utilizado. 

O quarto capítulo refere-se à apresentação dos resultados da pesquisa, 

introduz uma breve abordagem relativa ao segmento de instrumentação de 

monitoramento e controle ambiental e a seguir apresenta os resultados obtidos na 

análise de documentos, na observação direta, nas entrevistas e na narrativa. 

O quinto capítulo traz a análise dos resultados apresentados no capítulo 

anterior, à luz da literatura apresentada no segundo capítulo.  

O sexto capítulo trata da conclusão da pesquisa sobre a influência da 

incubação na construção de relacionamentos que favorecem processos de inovação 

nas  empresas pesquisadas. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo apresenta uma revisão da literatura em quatro seções: 2.1.  

O Processo de Inovação; 2.2.  Relacionamentos em Inovação; 2.3. Incubadora de 

Empresas; e 2.4. A Influência da Incubação na Criação de Relacionamentos. 

 

2.1. O PROCESSO DE INOVAÇÃO 

 

 A competição internacional e a necessidade de introduzir, de forma eficiente, 

os avanços tecnológicos nos processos produtivos têm levado as empresas a 

desenvolverem sua capacidade inovativa (CASSIOLATO e LASTRES, 2005).  

 Entretanto, Tidd et al. (2008)  enfatizam que  independentemente  das 

condições tecnológicas e mercadológicas que cercam a empresa, a chave para criar 

e manter vantagem competitiva tende a pertencer àquelas organizações que inovam 

continuamente.  Para esses autores, a inovação pode aumentar a competitividade, 

mas exige um conjunto de habilidades e de conhecimentos gerenciais diferente 

daquele comumente utilizado em gestão comercial. 

 Assim, apesar do consenso quanto à importância da inovação no processo 

competitivo, não existe concordância quanto ao seu significado (CASSIOLATO e 

LASTRES, 2005). 

 O conceito schumpeteriano de inovação é abrangente, associando-o “a tudo 

que diferencia e cria valor a um negócio, (...) estando mais focado para a melhoria 

da competitividade de uma empresa no mercado” (TIGRE, 2006, p.72). Para 

Schumpeter o desenvolvimento econômico é conduzido pela inovação por meio de 

processo dinâmico em que novas tecnologias substituem as antigas, e que foi 

denominado pelo autor de “destruição criativa” (OECD, 1997). 

 Segundo Schumpeter (1982, p.48), existem cinco tipos de inovação: “a 

introdução de novos métodos de produção; a introdução de novos produtos; a 

abertura de novos mercados; desenvolvimento de novas fontes de matérias-primas 

e outros insumos; e a criação de novas estruturas de mercado em uma indústria”. 

 Ao longo dos anos o conceito de inovação se modificou principalmente com 

os estudos desenvolvidos pelos neo-schumpeterianos, como Linsu Kim e Richard 

Nelson que definem a inovação como “uma atividade precursora, originalmente 
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enraizada nas competências internas da empresa, para desenvolver e introduzir um 

novo produto no mercado pela primeira vez” (KIM e NELSON, 2005, p.16).  E 

Freeman e Soete (2008) que consideram que as inovações são importantes não 

apenas para aumentar a riqueza das nações, mas são cruciais para a conservação 

dos recursos naturais ao longo prazo e para a melhoria do meio ambiente 

(prevenção da poluição e reciclagem de produtos inúteis). 

 Para Drucker (2011), a inovação consiste na busca deliberada e organizada 

de mudanças, e na análise das oportunidades que tais mudanças podem oferecer. 

Para ele, é a mudança que sempre proporciona a oportunidade para o novo e o 

diferente. 

 Tidd, Bessant e Pavitt (2008) entendem inovação como mudanças que podem 

ser enquadradas em quatro categorias, por eles denominadas de os “4 Ps” da 

inovação: (i) Inovação de produto: mudança  nas coisas (produtos e serviços) que a  

organização oferece; (II) Inovação de processos: mudança na forma em que 

produtos e serviços são criados e entregues; (iii) Inovação de posição: mudança no 

contexto em que os produtos e serviços são introduzidos; e (iv) Inovação de 

paradigma: mudança nos modelos mentais que orientam o que a empresa faz. 

 Ampliando esse conceito Takahashi e Takahashi (2007) acrescentam outros 

tipos de mudança como: forma organizacional, forma de trabalho, negócios, 

tecnologia e marketing. 

 Por sua vez Matos e Guimarães (2005) afirmam que pode haver inovação em 

um produto já existente ou em uma maneira melhor de comercializar, distribuir ou 

apoiar um produto ou serviço. E propõem a seguinte categorização: (i) inovação de 

produto: que resulta em produto novo ou melhorado; (ii) inovação de processo: 

quando os processos de produção são alterados de forma que reduza os custos ou 

melhore a qualidade de um produto existente, ou quando são especificamente 

desenvolvidos novos processos para produzir um produto novo ou melhorado;  e  a 

(iii) inovação de serviço: quando são desenvolvidos novos modos de prestação de 

serviços.  

 Entretanto, a referência conceitual mais utilizada para o estudo do processo 

de inovação, conforme destaca Tigre (2006), é o Manual de Oslo, desenvolvido pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, atualmente 

em sua terceira edição.  

 De acordo com a OCDE (1997), inovação é a implementação de um produto 
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(bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um 

novo método de comercialização, ou um novo método organizacional nas práticas 

de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas.  

Sintetizando, Tidd et. al. (2008), afirmam que as definições sobre inovação 

podem variar em terminologia, mas todas enfatizam a necessidade de complementar 

os aspectos do desenvolvimento e da exploração de um novo conhecimento, e não 

apenas sua criação.  A OCDE (1997) reforça, ainda, que o requisito mínimo para se 

considerar uma mudança em produto ou processo como inovação é que a mudança 

introduzida tenha sido nova para a empresa. 

 Até o final dos anos 60 a inovação era vista como ocorrendo em estágios 

sucessivos e independentes, ou seja, uma visão linear.  Nas décadas seguintes 

amplia-se esse conceito, especialmente em virtude dos estudos realizados no 

Science and Technology Policy Research - SPRU da Universidade de Sussex e na 

Yale Innovation Survey – YIS, quando a inovação passa a ser entendida como um 

processo de aprendizado não-linear, cumulativo, específico da localidade e 

conformado institucionalmente, através de processos cooperativos e interativos 

(CASSIOLATO e LASTRES, 2005). 

 Ao longo do tempo as coisas mudam... Entender a inovação como um 

processo é importante para que possamos gerenciá-la, pois inovar é mais do que 

simplesmente conceber uma nova idéia; é o processo de desenvolver seu uso 

prático.  Assim, se entendermos apenas parte do processo de inovação, as práticas 

para gerenciá-la estarão propensas a serem apenas parcialmente úteis (TIDD, 

BESSANT e PAVITT, 2008). 

 Complementando, Barbieri (1997) entende a inovação como uma atividade 

complexa, constituída de muitas etapas, com a participação de vários agentes, com 

diferentes papéis. 

 Nos últimos anos, de acordo com Cassiolato e Lastres (2000), os principais 

aspectos que têm contribuído para um melhor entendimento do processo de 

inovação são:  (i) reconhecimento de que inovação e conhecimento  colocam-se 

cada vez mais visivelmente como elementos centrais da dinâmica e do crescimento 

de nações, regiões, setores, organizações e instituições; (ii) compreensão de que a 

inovação constitui-se em processo de busca e aprendizado, o qual, enquanto 

dependente de interações, é socialmente determinado e fortemente influenciado por 

formatos institucionais e organizacionais específicos; (iii) idéia de que existem 
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marcantes diferenças entre os agentes e suas capacidades de aprender (as quais 

refletem e dependem de aprendizados anteriores, assim como da própria 

capacidade de esquecer); (iv) entendimento de que existem importantes diferenças 

entre sistemas de inovação de países, regiões, setores, organizações, etc. em 

função de cada contexto social, político e institucional específico; e (v) visão de que, 

se por um lado informações e conhecimentos codificados apresentam condições 

crescentes de transferência, dada a eficiente difusão das tecnologias da informação 

- TIs, conhecimentos tácitos de caráter localizado e específico continuam tendo um 

papel primordial para o sucesso inovativo e permanecem difíceis, senão 

impossíveis, de serem transferidos. 

 

  2.1.1. Inovação em Produto e Processo 

 

 A OCDE (1997) faz a seguinte distinção entre inovação de produto e de 

processo: as inovações de produto envolvem mudanças significativas nas 

potencialidades de produtos e serviços, incluindo-se bens e serviços totalmente 

novos e aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes. Tigre (2006) 

acrescenta que no caso de produtos existentes, o desempenho poderá ser 

aprimorado com a utilização de novas matérias-primas ou componentes e 

subsistemas de maior rendimento. 

As inovações de processo são caracterizadas por mudanças significativas nos 

métodos de produção e de distribuição. Tigre (2006) esclarece que as inovações de 

processo podem alterar significativamente o nível de qualidade do produto ou dos 

custos de produção e entrega.  

Entretanto, para Tidd et. al. (2008), muitas das vezes a linha divisória entre 

produto e processo é muito tênue, sendo difícil a sua distinção. Para a OCDE (1997, 

p. 64) “com relação aos bens, a distinção entre produtos e processos é clara, no 

entanto para os serviços não é tão evidente”.   Assim, acrescentam Tidd et. al. 

(2008), que nos serviços os aspectos de produto e processo muitas das vezes se 

fundem, dificultando sua identificação.  Nesse sentido, a OCDE (1997, p.64) 

apresenta algumas diretrizes esclarecedoras para as inovações em serviço: 

� Inovação de produto: quando envolvem características novas ou 

substancialmente melhoradas do serviço oferecido;  

� Inovação de processo: quando envolvem métodos, equipamentos e/ou 
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habilidades para o desempenho dos serviços novos ou substancialmente 

melhorados, então é uma inovação de processo; 

� Inovação de produto e de processo: quando envolvem melhorias substanciais 

nas características do serviço oferecido e nos métodos, equipamentos e/ou 

habilidades usadas para seu desempenho. 

 De forma simplificada a inovação de produto pode ser entendida como “fazer 

coisas novas de maneira antiga”, e a inovação de processo como “fazer coisas 

antigas de maneira nova” de um modo que a produtividade aumente, os custos 

caiam e o mercado se amplie (BRANDÃO, 2006). 

 

      2.1.1.1 Inovação em produto  

 

  A inovação em produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne as suas características ou usos 

previstos. Incluem-se nessa definição melhoramentos significativos em 

especificações técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, 

facilidade de uso ou outras características funcionais (OCDE, 1997).  Dessa 

definição estão excluídas as mudanças puramente estéticas ou de estilo e a 

comercialização de produtos novos integralmente desenvolvidos e produzidos por 

outra empresa (TIGRE 2006). 

 Assim, inovações em produto são baseadas em novos conhecimentos ou 

tecnologias, ou em novos usos ou combinações de conhecimentos ou tecnologias 

existentes.  É importante ressaltar que a OCDE (1997), alerta para o uso do termo 

“produto”, que abrange tanto bens quanto serviços. 

 Nesse sentido, novos produtos são bens ou serviços que diferem 

significativamente em suas características ou usos quando comparados aos 

modelos previamente produzidos pela empresa. Os primeiros microprocessadores e 

câmeras digitais foram exemplos de novos produtos usando novas tecnologias.  

Destaca-se, ainda, que o primeiro tocador de MP3 portátil, que combinou padrões de 

softwares existentes com a tecnologia de disco rígido miniaturizado, foi uma nova 

combinação de tecnologias existentes (OCDE, 1997). 

  Outra forma de inovação em produto é o desenvolvimento de um novo uso 

para um produto com apenas pequenas modificações em suas especificações 

técnicas.  
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 Os melhoramentos significativos em produtos existentes podem ocorrer por 

meio de mudanças em materiais, componentes e outras características que 

aprimoram seu desempenho. É o caso, por exemplo, da introdução dos freios ABS e 

sistemas de navegação Global Positioning System - GPS em automóveis.  Já o uso 

de tecidos respiráveis em vestuário é um exemplo de uma inovação de produto que 

utiliza novos materiais, capazes de melhorar o desempenho do produto (OCDE, 

1997). 

 Entretanto, a OCDE (1997) observa que mudanças na concepção do produto, 

que não impliquem em uma mudança significativa em suas características funcionais 

ou em seus usos previstos, não podem ser consideradas inovações.   

 

2.1.1.2. Inovação em processo 

 

 A inovação de processo “é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado, incluindo-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares” (OCDE, 1997, p.58).  Estão 

excluídas dessa definição as mudanças pequenas e rotineiras nos processos 

produtivos existentes e aquelas puramente administrativas ou organizacionais 

(TIGRE, 2006). 

 Para uma melhor compreensão dessa definição entende-se por métodos de 

produção as técnicas, equipamentos e softwares utilizados para produzir bens e 

serviços.  A implantação de sistemas CAD (design auxiliado por computador) para o 

desenvolvimento do produto é um exemplo de novo método de produção.  Já os 

métodos de distribuição estão relacionados à logística da empresa e seus 

equipamentos, às técnicas de aquisição de insumos, alocação de suprimentos, ou 

entrega de produtos finais. A introdução de um sistema de rastreamento de bens por 

código de barras é um exemplo de método de distribuição (OCDE, 1997). 

 De maneira geral, as inovações de processo “podem visar reduzir custos de 

produção ou de distribuição, melhorar a qualidade, ou ainda produzir ou distribuir 

produtos novos ou significativamente melhorados” (OCDE, 1997, p. 59). 

 

   2.1.2. Grau de Novidade da Inovação    

 

 Inovação diz respeito à novidade.  Para Tidd et. al., (2008, p.32) “novidade 
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está no olho de quem vê”.  Corroborando com essa ideia Rogers (1995, p. 11), 

entende inovação como:  

“(...) uma idéia, uma prática ou um objeto, que é percebido 
como novo por um indivíduo ou um grupo, importando pouco se 
essa idéia é ou não objetivamente nova, quando considerado o 
tempo decorrido desde o seu primeiro uso ou descoberta. A 
novidade percebida de uma idéia, por um indivíduo determina 
sua reação a ela. Se a idéia lhe parecer nova, isto é uma 
inovação”. 
 

  Usualmente as inovações são diferenciadas por seu grau de mudança em 

relação aos produtos e processos que existiam anteriormente.   São caracterizadas 

por Freeman da seguinte forma: (i) Inovações incrementais, que possuem baixo grau 

de novidade, consideradas o nível elementar e gradual das mudanças; e (ii) 

Inovações  radicais  que  possuem alto grau de novidade, pois rompem as trajetórias 

existentes, inaugurando uma nova rota tecnológica (TIGRE, 2006). 

 O quadro 01 demonstra como as mudanças podem ocorrer tanto no nível dos 

componentes quanto de todo o sistema. 

                                                    Quadro 01: Dimensão da inovação 
         Nível de 

                    Sistema 
 

Novas versões  
de  motores  
automotivos,  

aviões,  
aparelhos  de TV 

 
Novas gerações, 

 como MP3 e  
download versus  
CD e fita cassete 

 
 

Energia a vapor,  
“revolução” da  

 TIC e biotecnologia 

 
Melhorias em  
componentes 

 
Novos  

componentes  
para sistemas  

existentes 

Materiais  
avançados para  

melhoria de  
desempenho 

 de componentes 

                Nível de  
                 Componente        Incremental                                                               Radical                                          
                                      (fazendo aquilo que                (“novo para                                (novo para 
                                                   fazemos melhor”)                   a empresa”)                                 o mundo”)           
Fonte: Tidd  et. al.  (2008, p.32). 
 

 

 Portanto, o grau de novidade vai desde pequenas melhorias incrementais até 

as grandes mudanças, chamadas radicais, que transformam o mundo e a forma 

como vemos e usamos as coisas (TIDD et. al., 2008). 

 Por inovações incrementais entendem-se as melhorias e os aperfeiçoamentos 
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cotidianos em produtos e processos existentes. Podem ocorrer no “design ou na 

qualidade do produto, aperfeiçoamentos em layout e processo, novos arranjos 

logísticos e organizacionais e novas práticas de suprimentos e vendas” (TIGRE, 

2006, p.74).  Qualquer que seja o processo de inovação de uma organização ele só 

se completará quando as soluções técnicas estiverem completamente incorporadas 

aos produtos e processos, porque nem sempre é fácil determinar quando um projeto 

de inovação está realmente concluído, pois estarão recebendo diversas inovações 

de caráter incremental ao longo de seu ciclo de vida (BARBIERI,1997).   

 As inovações incrementais ocorrem usualmente de forma contínua, variando 

de acordo com o setor ou país, pressão da demanda, fatores socio-culturais, 

oportunidades e trajetórias tecnológicas. Elas resultam, na maioria das vezes, do 

processo de aprendizado interno e da capacitação acumulada e não de atividades 

de P&D (TIGRE, 2006). 

 Algumas vezes, acrescenta Tidd et. al. (2008), a inovação envolve mudanças 

descontínuas, mas na maioria das vezes ela ocorre de forma incremental.  Os 

autores citam o famoso estudo de Hollander sobre as fábricas de rayon da Du Pont 

cujos resultados sugerem que os ganhos relativos de eficiência em longo prazo, 

decorrentes de inovações incrementais em processo são muito maiores do que 

aqueles obtidos com as mudanças radicais ocasionais. 

 Para Lemos (1999, p.124) as inovações incrementais podem gerar eficiência 

técnica, aumento da produtividade, redução de custos, aumento de qualidade, 

ampliação das aplicações de um produto ou processo, bem como a otimização de 

processo de produção, o design de produtos ou a diminuição na utilização de 

materiais ou componentes na produção de um bem. 

 A inovação radical, diferentemente da inovação incremental, tem um caráter 

descontínuo no tempo e nos setores e, geralmente, é fruto de atividades de P&D. 

Ela rompe com os limites da inovação incremental, levando a “um salto de 

produtividade e iniciando uma nova trajetória tecnológica incremental” (TIGRE, 2006, 

p.74).  Pode representar uma ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior, 

originando novas indústrias, setores e mercados. Significam, também, redução de 

custos e aumento de qualidade em produtos já existentes (Lemos,1999). 

 A Figura 01, a seguir, representa as diferentes trajetórias de inovações em 

processos. 

 



25 
 

 

Figura 01: Trajetória de inovações incrementais e r adicais em processos 

 

                                                                                                                               
Fonte: Tigre 2006, p.75) 
         

 Para Tigre (2006, p.75), citando Freeman, os próximos estágios nesse 

processo evolutivo podem resultar em: (i) novo sistema tecnológico, quando as 

mudanças abrangentes afetam mais de um setor e dão origem a novas atividades 

econômicas, sendo acompanhadas de mudanças organizacionais no interior da 

firma e no mercado. A internet um exemplo; (ii) novo paradigma tecnoeconômico, 

quando afetam toda a economia envolvendo mudanças técnicas e organizacionais, 

alterando produtos e processos, criando novas indústrias e estabelecendo trajetórias 

de inovações por várias décadas.  A eletricidade e a microeletrônica são exemplos 

desse tipo de mudança, pois são considerados fatores-chave das transformações 

tecnológicas e mundiais. 

 A OCDE (1997) apresenta três categorias no que concerne ao grau de 

novidade das inovações: (i) novas para a empresa: o importante é que a mudança 

seja nova para a empresa, incluindo-se produtos e processos significativamente 

melhorados, mesmo que a novidade já tenha sido implementada por outra empresa; 

(ii) novas para o mercado: quando a empresa é a primeira a introduzir a inovação 

em seu mercado. O escopo geográfico para o que é novo para o mercado está 

sujeito à visão da empresa sobre seu mercado de operação e pode incluir empresas 

domésticas ou internacionais; (iii) novas para o mundo: quando a empresa é a 

primeira a introduzir a inovação em todos os mercados e indústrias, domésticos ou 
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internacionais. Assim, uma inovação nova para o mundo implica em um grau de 

novidade qualitativamente maior do que uma inovação nova somente para o 

mercado.  

As empresas pioneiras na implementação de inovações podem ser 

consideradas condutoras do processo de inovação. Muitas ideias novas e 

conhecimentos originam-se dessas empresas, mas o impacto econômico das 

inovações vai depender da adoção das inovações por outras empresas (OCDE, 

1997). 

 A classificação do grau de novidade também é bastante relativa, pois 

dependendo do setor ou atividade em que a empresa atua as mudanças podem ser 

consideradas radicais ou não.  Assim, uma inovação pode ter um alto grau de 

novidade em um setor e em outro ser uma prática comum há algum tempo 

Takahashi e Takahashi (2007). 

 Tidd et. al. (2008), acrescenta que cada um dos “4 Ps” da inovação pode 

ocorrer ao longo de um eixo, desde a mudança incremental até a mudança radical . 

Na figura 02, a área correspondente ao círculo, é o espaço potencial para a 

inovação onde as empresas devem operar. 

             

Figura 02: O espaço da inovação 

 

                                        Fonte: Tidd et. al. (2008, p.33) 
 

A inovação incremental é menos arriscada, porque parte de algo conhecido 

anteriormente, diferentemente do que ocorre com a inovação radical, onde não 

temos a menor ideia do que está sendo desenvolvido ou em vias de desenvolver, 

ocasionando uma dificuldade no controle e um alto nível de incerteza quanto ao 
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futuro. Ainda menos arriscada seria a inovação incremental em processos, porque 

as atividades envolvidas estariam quase que totalmente sobre controle do inovador. 

(TIDD et. al., 2008). 

 

     2.1.3.  Inovação e Incerteza 

 

 A incerteza é uma das características marcantes dos dias atuais, com raízes 

em processos acelerados de desestabilização e mudanças, sendo o conhecimento e 

a inovação duas fontes importantes desses processos (AROCENA e SUTZ, 2005). 

 Complementando, Tidd et. al.(2008, p.35) observam que “o processo de 

combinação de diferentes conjuntos de conhecimentos em uma inovação bem-

sucedida ocorre sob condições de alta incerteza”, pois não sabemos como 

chegaremos à inovação final. 

 Pois dentro de condições normais, há um fluxo contínuo de inovações 

incrementais, entretanto esse cenário pode ser interrompido por descontinuidades, 

que abrem caminho para um novo espaço e novas oportunidades. Esse “caminho” é 

caracterizado por grande incerteza, ocasionada por intensa experimentação, que 

podem levar ao sucesso ou fracasso da operação e no aprendizado acelerado dos 

participantes.   Na visão de Tidd et. al., a redução da incerteza está relacionada com 

o aumento da mobilização de recursos: 

“A gestão da inovação compreende nossa capacidade de 
transformar essas incertezas em conhecimento, mas só 
podemos consegui-lo por meio da mobilização de recursos no 
sentido de reduzir a incerteza (...). O processo de aumento da 
mobilização de recursos resulta na redução da incerteza“ 
(TIDD ET AL., 2008, p.35). 
 

 A incerteza pode levar as empresas a hesitarem em implementar mudanças 

significativas quando elas encontram um ambiente volátil, que aumenta as pressões 

para a introdução de novos produtos, a busca de novos mercados e a introdução de 

novas tecnologias, práticas e métodos organizacionais em seus processos de 

produção. A incerteza também pode tornar difícil para as empresas a obtenção de 

financiamento externo para seus projetos de inovação.  

 Assim, Freeman e Soete argumentam que: 

“A natureza das incertezas associadas às inovações é de tal 
monta que a maioria das firmas defrontam-se, muitas das 
vezes, com um poderoso incentivo para não empreenderem os 
tipos mais radicais de inovações de produtos e para 
concentrarem sua P&D em inovações defensivas e imitativas, 
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na diferenciação de produtos e nas inovações e processo” 
(Freeman e Soete, 2008, p. 418). 

 
Esses autores observam, ainda, que mesmo em níveis mais baixo de 

incerteza a proporção de P&D financiada pelo mercado de capitais é muito pequena, 

com os riscos sendo assumidos com recursos financeiros internos ou por algum tipo 

de contrato de P&D para a cobertura dos custos e uma remuneração, ou então por 

meio de financiamento ou da posse totais de infraestrutura de P&D pelo governo. 

A seguir o quadro 02 apresenta o grau de incerteza, proposto por Freeman e 

Soete, associado a vários tipos de inovação. 

 

Quadro 02: Grau de incerteza associados a vários ti pos de inovação 

Grau de Incerteza  Tipos de Inovação  

Incertezas verdadeiras Pesquisa fundamental  
Inventos fundamentais 

Níveis muito altos de incertezas Inovações radicais de produtos 
Inovações radicais de processos realizadas fora da firma 

Altos índices de incerteza Importantes inovações de produtos 
Inovações radicais de processos obtidas no próprio 
estabelecimento ou contexto da firma 

Incertezas moderadas  Novas “gerações” de produtos já existentes 
 

Poucas incertezas Inovações licenciadas 
Imitação de inovações de produtos 
Modificação de produtos e processos 
Adoção antecipada de processos já existentes 

Muito poucas incertezas Novos “modelos” 
Diferenciação de produtos 
Providências para inovação de produtos existentes 
Adoção tardia de inovação de processo já existente de 
operações flanqueadas no próprio estabelecimento 
Melhorias técnicas menores 

Fonte: Freeman e Soete (2008, p. 417). 
 

 Para Freeman e Soete (2008, p. 430) a aceitação de um alto grau de 

incerteza nas inovações pode ser confinada às seguintes categorias: (i) poucos 

inovadores de firmas pequenas dispostos a fazer grandes apostas, ou impelidos a 

fazê-las por ameaça às suas existências; (ii) inovadores de firmas grandes que 

usam cuidadosamente métodos de seleção de projetos, mas que podem arcar com 

a adoção de uma abordagem de portifólio para suas P&Ds; (iii) inovadores de 

grandes firmas que não são controladas de perto por qualquer sistema formal de 

seleção de projetos, e que são aptos a usar recursos da empresa com bastante 
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liberdade; (iv) inovadores de pequenas e grandes firmas que, inconscientemente, 

aceitam um nível de incerteza muito alto, por meio de “impulsos instintivos”, 

contagiados pelo entusiasmo de inventores, de empresários ou por produtos 

campeões; (v) inovadores apoiados por governos que igualmente aceitam altos 

riscos por causas de urgentes necessidades nacionais; (vii) inovadores apoiados por 

governos que aceitam inteiramente estimativas superótimas dos recursos futuros; 

(viii) pesquisadores individuais “clandestinos” que empreendem projetos extraoficiais 

em contextos de P&D empresarial. 

  Tidd et. al. (2008, p.59), alertam que “a menos que as organizações estejam 

preparadas para renovar seus produtos e processos de maneira contínua, suas 

chances de sobrevivência estarão seriamente ameaçadas”. 

 

 2.1.4.  Inovação e Tecnologia  

 

A tecnologia é o conjunto ordenado de conhecimentos científicos, técnicos, 

empíricos e intuitivos empregados no desenvolvimento, na produção, na 

comercialização e na utilização de bens ou serviços (MATTOS e GUIMARÃES, 

2005).  Para esses autores, a tecnologia possui três grandes áreas primárias: i) a 

tecnologia do produto: que traduz idéias em novos produtos e serviços para os 

clientes da empresa;  ii) a tecnologia de processos:  são os métodos pelos quais 

uma empresa realiza suas atividades; e iii) a tecnologia de informação e 

comunicação:   são utilizadas pelos colaboradores de uma empresa para adquirir, 

tratar, processar e comunicar informação.  

Segundo Tigre (2006, p.72), “a tecnologia pode ser definida como 

conhecimento sobre técnicas, enquanto as técnicas envolvem aplicações desse 

conhecimento em produtos, processos e métodos organizacionais”. 

 Para Tidd et. al. (2008) as tecnologias são classificadas como: (i) tecnologias 

básicas: representam aquelas nas quais são baseadas as inovações em produtos e 

processos que são vitais para o negócio. Entretanto, elas também são largamente 

conhecidas e utilizadas por competidores e oferecem, portanto, poucas vantagens 

competitivas; (ii) tecnologias essenciais: representam aquelas que constituem o 

núcleo dos atuais processos e produtos da organização e que oferecem um elevado 

impacto competitivo, são importantes estrategicamente para a organização e podem 

ser bem protegidas através de patentes ou outra forma; (iii) tecnologias em 
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amadurecimento: são aquelas que estão na liderança do jogo competitivo e podem 

estar sendo também experimentadas por competidores, têm um elevado, mas ainda 

não demonstrado, potencial competitivo; (iv) tecnologias emergentes: são aquelas 

que estão na fronteira tecnológica, ainda em desenvolvimento e cujo impacto é 

promissor, porém não muito claro. 

 Segundo Tidd et. al., (2008), as empresas inovadoras mais bem-sucedidas 

são as que, na busca por possíveis fornecedores de tecnologia ou informação 

adotam um abordagem ativa.  Tigre (2006) acrescenta que as empresas inovadoras, 

normalmente, combinam diferentes fontes de tecnologia, informação e conhecimento 

tanto de origem interna quanto externa.   

 As fontes internas de inovação envolvem tanto as atividades explicitamente 

voltadas para o desenvolvimento de produtos e processos quanto pela obtenção de 

melhorias incrementais. As fontes externas envolvem a aquisição de informações 

codificadas, consultorias, obtenção de licenças de fabricação de produtos e 

tecnologias embutidas em máquinas e equipamentos (TIGRE, 2006). 

 Tigre (2006) observa que a seleção das fontes de tecnologias pelas empresas 

está relacionada à característica da tecnologia em si, às escalas produtivas e às 

estratégias utilizadas pela empresa.  Nesse sentido, o autor sintetiza e exemplifica 

as principais fontes de tecnologia adotadas pelas empresas: i) desenvolvimento 

tecnológico próprio: P&D, engenharia reversa e experimentação;  ii) contratos de 

transferência de tecnologia: licenças e patentes, contratos com universidades e 

centros de pesquisa;  iii) tecnologia incorporada: máquinas, equipamentos e 

software embutido, etc.; iv) conhecimento codificado: livros, manuais, revistas 

técnicas, internet, feiras, exposições, software aplicativo, cursos e programas 

educacionais; v) conhecimento tácito: consultoria,  contratação de RH experiente, 

informações de cliente, estágio e treinamento prático; vi) aprendizado cumulativo: 

processo de aprender fazendo, usando, interagindo, etc.  documentado e  difundido 

na empresa.  

 A gestão da tecnologia é mais que escolher a tecnologia apropriada. Significa 

apoiar a tecnologia selecionada ao longo de toda a sua implementação.  Assim, a 

satisfação no trabalho e as atitudes positivas dos colaboradores somente poderão 

ser mantidas se a mudança tecnológica for bem administrada (MATTOS e 

GUIMARÃES, 2005). 

 Nesse sentido, a aquisição de tecnologia está associada à decisão de se 
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definir até que ponto a empresa pretende se envolver no processo de P&D, para 

obter novas tecnologias e quais as opções serão utilizadas para essa aquisição.   

São três as formas de aquisição de uma nova tecnologia: fontes internas, relação de 

parcerias e compra direta a fornecedores (MATTOS e GUIMARÃES, 2005). 

 Segundo Tidd et. al. (2008), é possível identificar duas dimensões que afetam 

as atitudes das empresas quanto à aquisição de tecnologia: as características da 

tecnologia e a herança da empresa, que juntas determinam a estratégia de 

aquisição de conhecimento de uma empresa.  O autor aponta como características 

relevantes da tecnologia: i) a importância competitiva da tecnologia, ii) a 

complexidade da tecnologia, iii) a capacidade de codificação, e iv) o potencial de 

credibilidade, ou perfil  político da tecnologia.  A herança da empresa abrange: i) 

estratégia corporativa, ii) capacidade e know how técnico existente; iii) cultura da 

empresa, incluindo receptividade e conhecimento externo, e iv) conforto da 

administração com uma dada área técnica.  

 Complementando, Tidd et. al. (2008) afirmam que a melhor estratégia de 

aquisição de tecnologia, em qualquer caso, dependerá da maturidade da tecnologia, 

da posição tecnológica da empresa em relação aos concorrentes e da importância 

estratégica da tecnologia. Os autores afirmam, ainda, que os custos de transação 

não se constituem nos fatores mais importantes que afetam a decisão de adquirir 

uma tecnologia externa, sendo a vantagem competitiva, expansão de mercado, e 

aumento da oferta de produtos os fatores decisivos. 

 A tecnologia é um componente importante para se entender o ambiente em 

que a empresa opera. Cada tecnologia que surge para competir e substituir outra 

passa por períodos de evolução e sucumbe ao término de sua vida útil.  

Historicamente, a mudança tecnológica representou o fim de muitas empresas 

antigas e estabelecidas e o crescimento de empresas novas e inovadoras. 

Um dos modelos empregados para descrever a evolução de uma tecnologia é 

a curva S proposta por Foster, apresentado na figura 03. Nesse modelo, o 

desempenho de uma tecnologia aumenta a uma taxa muito lenta na fase inicial e a 

uma taxa muito rápida na fase seguinte. A velocidade de aumento de desempenho é 

novamente reduzida quando essa tecnologia alcança seus limites técnicos.  O 

processo por meio do qual o desempenho aumenta ao longo de uma curva S é o de 

melhorias incrementais na tecnologia (MATTOS e GUIMARÃES, 2005, p. 25). 
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Figura 03: Modelo de Foster – Curvas S 

 

 Fonte: Mattos e Guimarães (2005, p.25) 
 
 O modelo de Abernathy-Utterback é útil para explicar os padrões de 

comportamento da indústria e da dinâmica organizacional de acordo com o 

amadurecimento das tecnologias. Divide a evolução de uma tecnologia em duas 

fases: a fase fluida e a fase específica e entre elas uma fase de transição.  A fase 

fluida geralmente é caracterizada por intensa experimentação e ênfase em 

inovações em produtos e à medida que a indústria amadurece a ênfase volta-se 

para inovações em processo com a finalidade de melhorias em qualidade e custos. 

(MATTOS e GUIMARÃES, 2005, p.26).  

 O modelo a seguir demonstra que as organizações pequenas e 

empreendedoras que inovam em produtos e as empresas grandes, rígidas, 

orientadas fortemente para controle de custos, portanto centradas nas inovações de 

processos, estão em extremos opostos do espectro da inovação.  A figura 04 mostra 

a mudança na taxa de inovação e a transição da inovação de produto para a 

inovação de processo (MATTOS e GUIMARÃES, 2005).  

 

Figura 04: Mudança da inovação ao longo do ciclo de  vida da tecnologia 

                     
 
Fonte: Mattos e Guimarães (2005, p.26) 
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 No Brasil, segundo a Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC 2008 

(IBGE 2010) a taxa de inovação da indústria, dos serviços selecionados (edição, 

telecomunicações e informática) e do setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

cresceu de 34,4% no período de 2003-2005 para 38,6% entre 2006-2008.  Assim, de 

acordo com a referida pesquisa: 

 “Foram investigadas 106,8 mil empresas, das quais cerca de 
41,3 mil implementaram produto ou processo novo ou 
substancialmente aprimorado entre 2006 e 2008.  Isso 
significa que, das 100,5 mil empresas industriais, 38,1% foram 
inovadoras, percentual inferior ao observado no setor de P&D, 
cuja taxa de inovação foi de 97,5%, e nos serviços 
selecionados, 46,2%. Esta é a maior taxa de inovação do setor 
industrial desde que a pesquisa começou a ser realizada em 
2000, quando o percentual foi de 31,5%, subindo para 33,3% 
em 2003 e 33,4% em 2005.  Dadas as especificidades do 
setor de P&D, observa-se maior intensidade de inovação de 
produto para o mercado nacional (72,5% das empresas) 
enquanto o total de inovadoras em produto foi de 85%, bem 
como de inovações de processo para o setor no País (60,0% 
das empresas), enquanto o total de inovadoras em processo 
foi de 82,5%” (IBGE, 2010).  
 

 De acordo com o IPEA (2010) o Ministério de Ciência e Tecnologia - MCT 

considera que os gastos empresariais em P&D no Brasil alcançaram, em 2008, o 

equivalente a 0,54% do PIB, contra um valor de 0,49% em 2005. Esse aumento da 

relação P&D/PIB reflete uma expansão mais acelerada dos investimentos em P&D 

do que do PIB, no período de 2005 a 2008 e indica, ainda, uma ampliação 

significativa dos esforços tecnológicos da economia brasileira. 

 Apesar do crescimento expressivo de 10% da relação P&D/PIB, no período 

citado, o desempenho do Brasil não foi significativamente superior ao do resto do 

mundo. Comparado com os Estados Unidos, considerado o melhor exemplo de país 

de fronteira tecnológica, seria esperado um potencial de crescimento menor do que 

em países mais distantes da fronteira. Entretanto o país teve um crescimento na 

relação P&D/PIB de 12% (IPEA, 2010). 

 Comparando-se com países que, em 2005, estavam em patamar de esforço 

tecnológico próximo ao do Brasil, como: Portugal (145%), Espanha (23%) e China 

(21%) observa-se que esses países, em 2008, tiveram um crescimento muito mais 

expressivo nos seus esforços tecnológicos que o Brasil (IPEA, 2010). 
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  2.1.5.  Fases do Processo de Inovação 

 

 Segundo Tidd et. al. (2008), pode-se observar um processo subjacente 

comum entre os processos de inovação das empresas, embora entendam que cada 

empresa deva encontrar sua própria solução para o processo de inovação e 

desenvolvê-lo dentro do seu próprio contexto.   Os autores sustentam que é 

“possível criar um ambiente estruturado, em cujo âmbito o processo pode operar 

como algo que se repete – pode-se construí-lo em torno rotinas comportamentais, a 

serem aprendidas e refinadas com o tempo” (TIDD et. al., p.367). 

 Assim, a figura 05 abaixo apresenta as quatro fases do modelo de processo 

de inovação proposto por Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.368). 

  

Figura 05: Modelo do processo de inovação           

Fonte: Tidd et. al., (2008, p.368) 

 

 2.1.5.1. Prospecção 

 

 Nessa primeira fase do processo de inovação a organização analisa o 

ambiente interno e externo para detectar sinais e ameaças relevantes com potencial 

de provocar mudanças.  Estes indícios podem referir-se a “tecnologias, mercados, 

comportamento competitivo, mudanças na política ou no ambiente regulador, novas 

tendências sociais etc.” (TIDD et. al., 2008, p. 369). Entretanto, na “maioria das 

vezes, tais sinais podem resultar da interação de várias forças” (Tidd et. al., 2008, p. 

110). 
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Drucker (2010, p. 46), aponta que a disciplina da inovação é um exame 

sistemático de áreas de mudança que tipicamente oferecem oportunidades 

inovadoras. Nesse sentido, sugere sete fontes de oportunidades distribuídas em dois 

grupos (internas e externas à organização), que devem ser monitoradas, a saber: 

Fontes externas: i) mudanças demográficas; ii) mudanças em percepção, disposição 

e significado; e iii) conhecimento novo.  Fontes internas:  i) o inesperado (sucessos, 

fracassos); a incongruência entre a realidade como ela é e como deveria ser; ii) a 

inovação baseada na necessidade do processo; e iii) mudanças na estrutura do 

setor industrial ou do mercado. 

 Para Longanezi, Coutinho e Bomtempo (2008), cada oportunidade 

identificada pode depender de inúmeras ideas geradas, sendo fundamental não 

apenas o estímulo à geração quantitativa, mas de métodos que induzam a 

proliferação de ideias de alto potencial para o negócio. A qualidade do material é 

determinante para o sucesso do processo de inovação e depende do nível de 

criatividade na concepção da idéia. 

Em virtude dessa diversidade de fatores torna-se importante o 

desenvolvimento de mecanismos que permitam identificar, processar e selecionar 

esses sinais iniciais no ambiente.  Para Tidd et. al. (2008) as empresas captam os 

sinais indicativos das possibilidades de mudança futuras, através de um “ambiente 

de seleção” particular, ou seja, um espaço de busca feito de conhecimentos sobre 

tecnologias, mercados, competidores, etc. Desta forma, as empresas precisam de 

rotinas que assegurem que o espaço seja totalmente explorado e, ainda, ampliem 

suas fronteiras para a criação de um novo espaço. Os autores acrescentam que a 

questão principal é conhecer o tipo de negócio que a empresa está operando, pois 

esta análise poderá levar a discussões sobre os mercados atuais e potenciais, 

auxiliando na busca de oportunidades. 

 Segundo Tidd et. al., (2008) a previsão de mercado precisa ultrapassar os 

limites de vendas, incluindo outros aspectos como questões demográficas, 

tecnológicas, políticas e ambientais que poderão dar indícios do desempenho que o 

mercado espera de determinados produtores ou prestadores de serviços. As 

técnicas usadas para investigar as dinâmicas prováveis dos novos mercados “vão 

desde a extrapolação de tendências correntes a técnicas complexas para tratar de 

mudanças descontínuas, como painéis de Delphi e cenário de escrita” (TIDD et. al., 

2008, p. 374).  
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A previsão de mercado também pode ocorrer em mercados que ainda não 

existem, mas que poderão surgir em virtude de tendências atualmente identificadas. 

Tidd et. al. (2008, p. 371), destaca que “desenvolver “antenas” para detectar os 

primeiros sinais de novas tendências é importante (...)”.   

 Para Tidd et. al.(2008) na previsão de tecnologia as oportunidades surgem 

em grande medida por causa de avanços no conhecimento, tornando possível o 

aparecimento de novos produtos, serviços e processos. 

Várias técnicas podem ser utilizadas para pesquisar as tecnologias futuras 

desde:   

“a extrapolação de parâmetros de desempenho e índices de 
desenvolvimento até técnicas complexas, não lineares. 
Algumas como os painéis Delphi e cenários, são semelhantes 
à previsão de mercado. (...) uma importante abordagem é a 
utilização de curvas S para testar e identificar o ponto em que 
a trajetória de uma nova tecnologia emergente substitui outra 
antes existente” (TIDD et. al., 2008, p. 374). 

 
  Os autores alertam para as oportunidades surgidas a partir do uso 

diferenciado de tecnologias já existentes e sobre as inovações descontínuas. No 

caso das “inovações descontínuas os sinais podem aparecer nos lugares mais 

inesperados, normalmente distantes das áreas cobertas pela tela normal do ”radar” 

da empresa (...), o desafio sob condições de descontinuidade reside na capacidade 

de desenvolver uma visão periférica mais ampla” (TIDD et. al., 2008, p. 426). Outras 

fontes de novos sinais em tecnologia podem surgir através de institutos de 

tecnologia e de fornecedores afastados do foco de atenção da empresa.  

Segundo Tidd et. al. (2008), outra fonte de oportunidade de inovação seria a 

adoção de uma visão integrada sobre o futuro. Como seriam esses diferentes 

futuros? E a partir deste questionamento analisar os impulsos de inovações nesses 

espaços.   

 A busca por insight é uma tentativa de internalizar o que ainda não existe. No 

entanto, após imaginar o futuro, a empresa precisa encontrar o caminho que leva o 

hoje ao amanhã (Prahalad; Hamel, 2005).  

 Para Prahalad e Hamel (2005), as novas soluções não aparecem porque as 

empresas desafiantes são incrementalmente mais eficientes do que as líderes do 

mercado, mas por serem menos ortodoxas. Assim, elas descobrem soluções novas 

porque estão propensas a enxergar muito além das soluções antigas. 

 Esses autores alertam que “a capacidade de inventar novos setores e 
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reinventar os antigos é uma pré-condição para permanecer na frente” (PRAHALAD e 

HAMEL, 2005, p. 22).  

 Ainda, segundo esses autores, por mais que uma empresa atenda às 

necessidades articuladas de seus atuais clientes, elas precisam ter uma visão das 

necessidades que os clientes não conseguem articular, mas que gostariam de ter 

satisfeitas.   Para os autores, as empresas que criam o futuro fazem mais do que 

satisfazer os clientes, elas os surpreendem completamente.   

 Outra abordagem trabalha com comparações com concorrentes e outras 

empresas, aprendendo com os outros.  “As técnicas de busca desse tipo incluem o 

exame de projetos de demonstração de melhor prática e engenharia reversa” (TIDD 

et. al., 2008, p. 375).  

 Segundo Kim e Nelson (2005, p. 14), entre as atividades abrangidas pela 

engenharia reversa estão: as que percebem as necessidades potenciais do 

mercado, as que localizam o conhecimento ou produtos que podem satisfazer as 

necessidades do mercado, e as atividades capazes de introduzir esses dois 

elementos em um novo projeto.  Para esses autores, a engenharia reversa envolve a 

busca intencional de informações relevantes, interações eficazes entre membros 

técnicos de uma equipe de projeto (...), além de interações eficazes com outras 

organizações, como fornecedores, clientes, institutos de P&D e universidades locais. 

 As empresas também fazem comparações com outras (benchmarking) para 

testar e identificar novas formas de se executar determinados processos, ou de 

explorar novos conceitos de serviços ou produtos (TIDD et. al., 2008).   

 Segundo Prahalad e Hamel (2005), através de alianças, joint venture, 

licenciamento interno e o uso de subcontratantes uma empresa pode usar 

habilidades e recursos de outra empresa.  Eles afirmam que esse empréstimo não 

se restringe apenas ao acesso às habilidades do parceiro, mas a internalização 

dessas habilidades que leva uma aprendizagem com o parceiro. 

 Para Tidd et. al., (2008, p. 376) outra abordagem é envolver os stakeholders 

principais, “estimular os clientes a informar, através de pesquisas regulares, painéis 

com clientes, dentre outras formas, sobre os tipos de produtos e serviços que 

necessitam”.   

Para Bessant, Kaplinsky e Lamming (2003) existem benefícios potenciais no 

compartilhamento de experiências de aprendizagem com clientes e fornecedores 

que incluem a redução de riscos, a transferência de idéias e experiências. 
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 Para Tidd et all (2008), citando  Rothwell e Gardiner (1983),  o 

relacionamento com um cliente exigente é uma oportunidade valiosa, pois amplia o 

conceito para atender suas necessidades e permitirá que outros usuários potenciais 

também sejam atendidos pelo produto.    

Para os autores, é necessário que haja um constante envolvimento dos 

usuários com a equipe de projetos. Entretanto, alertam para as dificuldades de se 

trabalhar com um grupo de usuários estabelecidos, não considerando sinais 

periféricos que apontem para outros grupos emergentes, com necessidades 

diferentes.  

 Na busca de indícios para a inovação é importante não esquecer a 

participação dos membros da organização e “aproveitar idéias de empregados 

“comuns” da empresa, especialmente para incrementar melhorias em inovações” 

(TIDD et. al., 2008, p. 379). 

 Tidd et. al., (2008) enfatizam a importância da figura dos gatekeepers numa 

empresa, pois, em geral, estão bem posicionados em redes de comunicação e têm 

facilidade de atuar como tradutores de agentes de informações-chave.   Estudos 

sobre a operacionalidade dessas redes de comunicação evidenciam a troca informal 

de conhecimentos.  Desta forma, devem ser criados espaços, dentro organização, 

que possibilitem encontros informais, e possíveis trocas de informações. Além, 

desses espaços informais a organização deve incentivar, também, as reuniões de 

comunidades de prática dentro dos seus limites.  

 A capacidade de recriar a partir do que parece ser uma falha no projeto 

original pode ser, também, uma fonte de inovação.  É importante ressaltar que essa 

capacidade de recriar acontece em empresa onde os pesquisadores têm a liberdade 

para explorar novas alternativas e buscar novos recursos, mesmo quando, 

aparentemente, essas alternativas não se enquadrem com as idéias organização 

(Tidd et.al., 2008).    

Para Tidd et.al., (2008), mais do que selecionar mecanismos de rastreamento 

de sinais, o mais importante nesta etapa é a forma como a organização reage a 

esses sinais, pois a organização pode ser levada a interpretar esses indícios como 

um reforço daquilo em que escolheram acreditar, mesmo havendo fortes evidências 

em sentido contrário. Em razão disso, o autor observa que: 

“As empresas podem por em ação rotinas de busca mais 
abertas, por exemplo, identificando e ampliando sinais fracos, 
utilizando perspectivas múltiplas e alternativas, usando 
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antenas tecnológicas (via internet, por exemplo) para capturar 
sinais iniciais, trabalhando com usuários periféricos e 
explorando futuras rotinas de busca de natureza aberta (como 
em múltiplos cenários alternativos). A Nokia, por exemplo, 
criou um grupo de “avaliação e previsão” cuja finalidade era 
observar as mudanças no mercado por um período de três a 
cinco anos” (TIDD et. al., 2008, p. 427). 

 
 Segundo Teece (2005), uma empresa imita a outra quando descobre e copia 

suas rotinas e procedimentos organizacionais. Assim, a imitação é uma replicação 

executada pelo concorrente.  Para o autor a imitação fácil significa uma rápida 

dissipação dos lucros e observa que quanto mais tácito for o conhecimento da 

empresa, mais difícil será a replicação por parte da própria empresa ou de seus 

concorrentes.   Desta forma, o autor sintetiza: 

“Quando as empresas não possuem vantagem de custos 
provenientes de posições privilegiadas nos mercados de 
“insumos” ou de fatores”, elas têm de competir através da 
inovação. Desse modo o desenvolvimento de patente e de 
tecnologia difícil de imitar torna-se cada vez mais importante 
em relação à vantagem competitiva” (TEECE, 2005, p.168). 

 

 Assim, a utilização do sistema de direitos de propriedade intelectual, como 

patentes, segredos comerciais, marcas registradas e, até mesmo, a roupagem 

comercial (trade dress), tem contribuído para impedir a imitação de algumas 

aptidões em países industriais avançados (TEECE, 2005). 

 
 

2.1.5.2. Seleção 

 

 A seleção é a fase do processo de inovação em que são escolhidos quais dos 

sinais detectados, na fase anterior, serão respondidos, considerando a visão 

estratégica adotada pela organização, dentro de áreas estabelecidas de 

competência técnica e mercadológica. 

 Para Tidd et. al., (2008, p.110) três tipos de informações alimentam essa fase:  

� Avaliação das oportunidades tecnológicas e de mercadológicas disponíveis; 

� Análise da base tecnológica da empresa; 

� Alinhamento da estratégia geral do negócio e da estratégia da inovação. 

Segundo Copper e Kleinschimidt (1990) a causa dos fracassos em inovação 

de produto são ocasionadas por empresas que lançam no mercado produtos 

inadequados à sua base de competência.   
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Mattos e Guimarães (2005) ressaltam que poucas empresas dispõem de 

recursos para desenvolver competências significativas em pesquisa básica e 

aplicada. Nesses casos, o melhor caminho são parcerias entre empresas de um 

mesmo setor, entre empresas e universidades e entre empresas e instituições de 

pesquisas públicas.  

De acordo com Longanezi et. al., (2008), mais que a escolha acertada de 

projetos isolados, este estágio tem a responsabilidade de definir o portfólio da 

empresa. Segundo esses autores três questões básicas podem ajudar nesse 

processo, a saber: 

“Todos os projetos estão consistentes com a estratégia 
articulada? Qual a contribuição de cada projeto para a 
realização dos objetivos definidos na estratégia? E como 
priorizar os projetos com base na estratégia?” (LONGANEZI 
et. al., 2008, p. 80). 
 

Selecionar as tecnologias que farão parte do portfólio da empresa é, portanto, 

a decisão mais importante para um planejador estratégico. A possibilidade de 

descontinuidades tecnológicas faz com que essa decisão seja extremamente difícil 

(MATTOS e GUIMARÃES, 2005). Assim, o portfólio precisa ser “suficientemente 

flexível que admita monitoramento e adaptações dos projetos ao longo do tempo à 

medida que as idéias se dirijam às inovações mais concretas” (TIDD et. al., 2008, p. 

384). 

 Para Tidd et. al., uma estratégia de inovação bem-sucedida requer: 
 
“O entendimento de parâmetros fundamentais do jogo 
competitivo (mercados, concorrentes, forças externas etc.) 
(...), o papel que o conhecimento tecnológico pode 
desempenhar (...) e montar rotinas eficazes de apoio a esses 
processos” (TIDD et. al., 2008, p. 383). 
 

De acordo com esses autores as referidas rotinas ajudam a responder três 

questões básicas:   

� “análise estratégica: o que, falando de maneira realista, 
pode ser feito? 

� escolha estratégica: o que vamos fazer (e, ao escolher 
onde aplicar nossos recursos para isso, o que deixaremos 
de lado?) 

� monitoramento estratégico: ao longo do tempo, revisar 
para checar: É isso realmente o que desejamos fazer? 
(TIDD et. al., 2008, p. 384).  

 

Uma abordagem típica na análise estratégica é o exame do posicionamento 

da empresa em termos de seu ambiente e as forças-chave que atuam na 
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concorrência, procurando o equilíbrio entre a estratégia de negócios e as 

competências da empresa, a fim de verificar se a inovação pretendida irá contribuir 

para o alcance das metas (de crescimento, fatia de mercado etc.) estabelecidas pela 

empresa e, ainda, verificar se a empresa tem conhecimento suficiente para colocar 

essa inovação em prática (TIDD et. al., 2008).   

É preciso inovar, entretanto, é necessário saber como fazer e por onde 

começar. “Desenvolver, selecionar e implementar técnicas e ferramentas que 

capacitam as empresas a combinarem tecnologias e estratégias de negócios tem 

sido o objetivo de várias organizações (...)” (MATTOS e GUIMARÃES, 2005, p. 95). 

No entanto, que rotinas as organizações podem utilizar para auxiliá-las no 

desenvolvimento e na gerencia de um portfólio? 

O quadro 03 apresenta três abordagens utilizadas para a análise de 

viabilidade de portfólios estratégicos. 

 

Quadro 03: Tipos de abordagens para portfólios  estratégicos 

 
Tipos de 

abordagem 

 
Características 

 
 
Técnicas de 
mensuração de 
benefícios 

 
Baseados em julgamentos subjetivos bastante simples, como listagens de itens que 
perguntam se determinados critérios são atendidos ou não.  Avaliam cada projeto de 
forma isolada.  

 
Modelos 
econômicos  

 
Agregam informações financeiras ou quantitativas à equação, como projeção de um 
período de retorno ou de fluxo de caixa descontado previstos para o projeto. 

 
Modelos de 
portfólio 

 
Avaliam vários projetos e buscando o equilíbrio. Exemplos dessa abordagem: 
Matriz de mensuração de riscos versus benefício; 
Mapeamentos multifacetados, que permitem a concepção de uma idéia mais ampla 
como: a familiaridade do mercado ou da tecnologia, a facilidade de entrada versus 
atratividade do mercado, a posição competitiva da empresa na área de projetos 
versus atratividade de mercado. 
Tem como variante o mapa de bolhas, onde diferentes projetos são representados 
por bolhas, de acordo com o tamanho do projeto, permitindo uma rápida visão global 
do equilíbrio entre projetos. 

Fonte: Tidd et. al.(2008, p. 387). 
 
  
 Tidd, Bessant e Pavitt observam que muitos dos problemas de inovação de 

produtos ocorrem em virtude da falta de envolvimento de todos os grupos 

interessados.  Os autores alertam que esse envolvimento deve ocorrer de 

preferência no estágio de definição de conceito ou especificação do produto. Para 

esses autores, a disponibilidade de tecnologia de simulação facilitou esse tipo de 

discussão e o refinamento de conceito antecipatório.  Na inovação em processo, o 
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envolvimento antecipado de usuários-chave e da introdução de suas perspectivas 

estão relacionados à melhoria do desempenho geral do processo (TIDD et. al., 

2008). 

 Uma rotina cada vez mais utilizada pelas empresas é da aproximação dos 

fornecedores para discussão dos projetos, pois seu conhecimento especializado 

pode ajudar consideravelmente na redução de custos e tempo de produção. Essa 

interação com terceiros precisa levar em consideração fatores externos 

(especificações de produtos, controle ambiental, legislação de segurança) (TIDD et. 

al., 2008). 

Esses autores ressaltam, ainda, a importância de um monitoramento 

constante dos projetos, pois podem parecer atrativos à primeira vista, mas à medida 

que os trabalhos de desenvolvimento evoluem podem surgir problemas inesperados. 

 

2.1.5.3.  Implementação 

 

 Essa fase traduz as reais oportunidades buscadas e selecionadas nas fases 

anteriores, ou seja, transforma àquelas ideias potenciais das fases anteriores em 

realidade.    Nos estágios iniciais a incerteza é muito grande e a seleção estratégica 

é feita sem segurança.   Ao longo da fase de implementação essas incertezas são 

substituídas por conhecimento adquirido em muitas tentativas. A fase de 

implementação foi dividida em três etapas, a seguir discriminada (TIDD et al. 2008): 

 

2.1.5.3.1. Aquisição de conhecimento 

 

Essa fase abrange a combinação entre o conhecimento novo e o já existente, 

tanto interno quanto externo à organização, a fim de propor uma solução para o 

problema da inovação.  Dessa forma, engloba tanto a geração de conhecimento 

tecnológico e mercadológico desenvolvido pela empresa ou fora dela, quanto à 

transferência de tecnologia entre fontes internas e externas (TIDD et. al., 2008). 

  Nessa etapa a inovação deixa de ser uma combinação de ideias para se 

tornar uma realidade concreta, ou seja: 

“A palavra invenção empregada nessa fase denota a primeira 
combinação de idéias em torno de um conceito; esse conceito 
pode ser articulado por pesquisa de mercado, estimulado por 
atividade da concorrência ou resultante de atividade de P&D 
dentro ou fora da empresa. O importante é que nesse ponto, a 
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inovação deixa de ser uma combinação de idéias, consciente 
ou inconsciente, para adquirir alguma realidade concreta. 
Nessa fase, muito depende da natureza do novo conceito. Se 
envolver modificações incrementais para o modelo já existente 
haverá pouca atividade durante a fase de invenção. Ao 
contrário, se um conceito totalmente novo estiver envolvido, 
haverá bastante espaço para o exercício da criatividade” 
(TIDD et. al., 2008, p. 112). 

 

Segundo esses autores, os problemas de gerenciamento nessa fase são 

essencialmente de criar condições para que a criatividade floresça e de equilibrar 

condições ambientais ilimitadas com a realidade de todo o processo de inovação. 

Nesse ponto, os autores aconselham gastar algum tempo explorando ideias e 

possíveis soluções antes de optar pela primeira solução aparente.  Assim, “as 

empresas precisam saber o que levar adiante e para onde, bem como a 

necessidade de uma estrutura para orientar a gestão nessa área” (TIDD et. al., 

2008, p. 393). 

Para esses autores as empresas podem sobreviver sem nenhuma 

capacidade de gerar tecnologia internamente, mas para tanto, precisam possuir uma 

rede externa de recursos que possa supri-la e habilidade de selecionar e de por em 

uso efetivo a tecnologia obtida externamente.  

De forma análoga as empresas, também, necessitam de habilidades para 

encontrar, selecionar e transferir tecnologias de fora da empresa. Nesse sentido, 

Tidd et. al.(2008), apresenta algumas habilidades essenciais à transferência 

tecnológica: (i) construção e manutenção de uma rede relacionamentos de fontes 

tecnológicas, para garantir uma vasta gama de escolhas e disponibilidades e não 

adotar soluções inadequadas; (ii) seleção, para garantir um equilíbrio adequado 

entre necessidades internas e ofertas externas; (iii) negociação para garantir que o 

que é transferido inclua conhecimento e experiência subjacente à tecnologia, e não 

simplesmente hardware e ou licenças; (iv) implementação, para garantir que o 

processo de transferência seja gerenciado de forma eficaz; (v) aprendizagem, para 

garantir que o desenvolvimento e a internalização da tecnologia ocorram. 

Segundo Cohen e Levinthal (2000), a capacidade de utilizar conhecimentos 

externos é função do conhecimento prévio (competências básicas ou 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos recentes em determinado campo), pois 

esse conhecimento prévio permite reconhecer o valor de novas informações, 

assimilá-las e aplicá-lo para fins comerciais. Para os autores essas habilidades, 
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coletivamente, constituem o que chamam de “capacidade de absorção” de uma 

empresa. 

O conhecimento tecnológico surge de diversas fontes. O quadro 04 apresenta 

alguns mecanismos de aquisição de tecnologia, com suas forças e fraquezas, que 

devem ser selecionados de acordo com os recursos da empresa, bem como de sua 

capacidade de absorção. 

 

Quadro 04: Mecanismos de aquisição de tecnologia 

 
Mecanismo 

 
Forças 

 
Fraquezas 

 
Mobilização de 
conhecimento tácito 

Conhecimento interno altamente 
específico. Difícil de copiar 

Difícil de mobilizar. 
Requer processos para sua 
articulação de captura. 

P&D formal interna Estrategicamente direcionado.  
Controle absoluto.  
O Conhecimento permanece dentro da 
empresa.  
Aprendizagem na prática. 

Custos e comprometimentos 
altos. 
Riscos  sem garantia de sucesso. 

P&D interna e 
conexões em redes 
externas de 
relacionamentos 

Como no anterior, mas com menos 
controle sobre o conhecimento, a 
menos que haja contrato claro sobre 
direitos de propriedade intelectual. 

Custos e riscos 

Reengenharia Custos mais baixos. Permite conhecer 
os processos e produtos da 
concorrência. O conhecimento pode 
ser inferido, mas é preciso habilidade 
para fazê-lo. 

Depende da habilidade de inferir 
conhecimento 
O conhecimento pode, ainda 
assim, estar protegido por 
patentes ou direitos autorais. 

Aquisição sigilosa 
(espionagem 
industrial!) somada a 
P&D interna 

Rápido acesso a conhecimento e sua 
relevância pode ser gerenciado 
através de competência interna. 

Ilegal 
Custos de P&D interna 

Aquisição sigilosa Rápido acesso a conhecimento Ilegal 
Risco de incapacidade de 
adaptação do conhecimento 
externo às necessidades internas. 

Transferência e 
absorção de 
tecnologia 

Acesso facilitado a conhecimento – 
desenvolvido e disponibilizado por 
outrem 

Custos 
Risco de não entender ou não ser 
capaz de utilizar a tecnologia em 
toda a sua potencialidade.  Pode 
ser proibida de exploração 
posterior e aprendizagem em 
razão de temos contratuais, etc. 

Contratação de P&D Velocidade e foco. Custos. Falta de controle. Falta de 
efeito de aprendizagem – 
terceiros se encarregam da 
experimentação e do processo de 
aprendizagem. 

Parceria de P&D 
estratégica 

Relação entre conhecimentos 
complementar. Possibilidade de 
abordagem de problemas complexos. 

Custos. Risco de fracasso em 
parcerias.  
Falta de aprendizagem, uma vez 
que o desenvolvimento de 
tecnologia e promovido por 
terceiros. 
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Licenciamento ou 
cessão de direitos 

Acesso facilitado ao conhecimento Custos. 
Aprendizagem limitada – que 
pode ser também proibida de 
acordo com termos contratuais 
específicos. 

Compra Acesso facilitado Custos. Falta de aprendizagem. 
 
 

Empreendimento 
conjunto/joint 
venture 

Relação entre conhecimento 
complementares. Possibilidade de 
abordagem de problemas complexos. 

Custos. Riscos de fracasso em 
parcerias.  
Falta de aprendizagem, uma vez 
que o desenvolvimento da 
tecnologia é promovido por 
terceiros. 

Aquisição de uma 
empresa que 
detenha o 
conhecimento 

Acesso facilitado ao conhecimento. 
Controle sobre o conhecimento 

Custos.  
Possibilidade de fracasso na 
absorção do conhecimento. 

Fonte: Tidd et. al., (2008, p. 396-7). 
 

Para Agrawal (2000) os conceitos de capacidade de absorção e spillover de 

conhecimento estão relacionados. Cackbum e Henderson (1998) sugerem que 

empresas ligadas à comunidade de ciência aberta são capazes de aumentar o seu 

investimento em P&D através da absorção de transbordamentos do conhecimento. 

Para os autores, é importante para as empresas estarem ativamente ligadas à 

comunidade científica. 

Segundo Vasconcelos, Goldszmidt e Ferreira (2005, p.19), o spillover do 

conhecimento é a “transposição do conhecimento tácito, ou não codificado, para 

além das fronteiras da empresa, atingindo suas contrapartes ao longo do 

aglomerado e a ele se restringindo”.  Esse efeito está relacionado com  a 

capacidade de rápida difusão de inovações ao longo do aglomerado, dos contatos 

pessoais de empreendedores e dos colaboradores das empresas. 

 

2.1.5.3.2. Execução do Projeto 

 

Segundo Tidd et. al. (2008), nessa fase há necessidade de uma estrutura 

bem definida para sistematizar informações relativas aos aspectos técnicos e 

mercadológicos da inovação à medida que o processo evolui de uma grande 

incerteza para o de grande investimento de recursos. Uma forma de representar a 

fase de desenvolvimento é “compará-la a um funil, movendo se gradativamente de 

uma exploração abrangente para o foco mais e mais restrito de solução do 

problema, e, por conseqüência, para a inovação final”. (TIDD et. al., 2008, p.113). 
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Essa fase, quando bem conduzida, é a de maior potencial de aprendizado, 

pois os debates sobre os resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto 

levam as questões não observadas anteriormente, que requerem conhecimentos 

multidisciplinares para a sua solução, e poderão levar a troca e combinação de 

conhecimentos tácitos que darão origem não apenas a novos conhecimentos, 

exclusivos à empresa, mas também a novas idéias, com a realimentação do ciclo de 

inovação e aumento potencial do sistema (Longanezi et. al., 2008). 

Corroborando Tidd, Bessant e Pavitt observam que a abordagem 

compartilhada de resolução de problemas proporciona muito da aprendizagem sobre 

implementação, através, por exemplo: 

“do uso equipe multidisciplinares, da combinação de várias 
formas afins ou paralelas de trabalho, e da simulação e outras 
tecnologias de exploração, com a finalidade de prever 
problemas futuros e reduzir prazos e custos, o mesmo tempo 
em que se aumenta a qualidade da inovação” (TIDD et. al., 
2008, p. 402). 
 

Segundo esses autores essa abordagem não é nova, mas somente agora 

existe um crescente consenso sobre a integração de um novo modelo de boa prática 

na gestão da implantação.  O quadro 05, abaixo apresenta alguns aspectos 

fundamentos do modelo de boas práticas no desenvolvimento de 

produtos/processos. 

 

Quadro 05: Aspectos fundamentais do modelo emergent e de boas práticas no 
desenvolvimento de produto/processo 

 
 

Tema 
 

 
Características fundamentais 

Processo sistemático para o desenvolvimento de 
novos produtos. 

Modelo de portões de entrada (stage-gate). 

Envolvimento antecipado de todas as funções 
relevantes 

Monitoramento e avaliação cuidadosa em cada 
estágio;  
Agrega perspectivas essenciais ao processo cedo e 
latente para influenciar o design e antecipar 
problemas de implantação. 

Trabalho paralelo/concomitante Detecção antecipada de problemas resultando em 
menor repetição de trabalho; 
Engenharia simultânea para acelerar o 
desenvolvimento enquanto mantém o envolvimento 
interdepartamental. 

Estruturas apropriadas de gestão de projetos Escolha de estrutura – como 
matriz/linha/projeto/gerenciamento de projeto, 
robusta – para atender às condições e à tarefa. 

Equipe de trabalho interdepartamental Emprego de diferentes perspectivas, uso de 
abordagem de gestão de equipe para promover o 
trabalho em grupo eficaz e desenvolver 
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capacidades de flexibilidade na resolução de 
problemas. 

Ferramentas de suporte avançadas Uso de ferramentas – como CAD, construção rápida 
de protótipo e aplicativos diversos para computador 
(Lotus Notes), para fomentar qualidade e 
velocidade de desenvolvimento. 

Aprendizagem e melhoria continuada Aproveitamento de lições aprendidas – através de 
auditorias, pós-projeto etc. 

Fonte: Tidd et al. (2008, p. 404). 
 

2.1.5.3.3. Lançamento da Inovação 

O grande desafio dessa etapa do processo de inovação, ainda é a incerteza, 

pois mesmo que o produto/processo seja tecnicamente de alto nível, não existe 

segurança de que o público o adotará, pois somente quando o mercado-alvo adotar 

a inovação é que todo o processo de inovação se completa (Tidd et. al., 2008). 

Para os autores pode-se “explorar estratégias como o envolvimento 

antecipado e ativo do usuário para promover o estabelecimento de confiança em 

inovação em surgimento” (TIDD et. al., 2008, p.413).  Assim, dentre os mecanismos 

facilitadores do processo esses autores ressaltam: 

� Teste de consumidor: disponibilizar protótipo do produto ao usuário, ou 

trazê-los para testar; 

� Teste de marketing: envolve vários tipos de experimentação com a 

estratégia de marketing. Por exemplo, os clientes potenciais podem ser 

expostos ao conceito de produto e vivenciam uma espécie de 

simulação de compra. 

� Desenvolvimento de uma estratégia de marketing: requer uma 

combinação de análise do mercado alvo e das forças, fraquezas, 

ameaças e oportunidades relevantes. 

� Desenvolvimento de um plano de marketing: requer um plano 

formalmente documentado, cobrindo objetivos, estratégias e programa 

para fundamentar o lançamento do produto. 

� Desenvolvimento de um plano de apoio: além da interação e integração 

com canais internos, necessita de conexões com canais externos de 

distribuição e promoção, ou seja, serviço de suporte. 

� Lançamento no mercado interno: Deve ser lançado primeiramente no 

mercado interno, envolvendo as pessoas que o desenvolveram.  

 

Existem vários procedimentos-padrão que ajudam a definir o desenvolvimento 
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de mercado para um novo produto.  Um deles é o entendimento do processo de 

adoção de algo novo que envolve uma seqüência de conhecimento, interesse, 

julgamento, avaliação e adoção.  Apenas fazer com que as pessoas tomem 

conhecimento do produto através de anúncio não é suficiente.  É preciso 

acompanhar o processo em seus demais estágios, convertendo tomada de 

conhecimento em interesse, por exemplo, significa criar um elo de ligação entre o 

conceito do novo produto e uma necessidade pessoal, real ou induzida por 

propaganda (TIDD et al., 2008). 

 

2.1.5.4.  Aprendizagem 

 

 A aprendizagem eficiente exige um comprometimento com uma revisão 

aberta e informada do processo de inovação. O desenvolvimento da gestão da 

inovação envolve um processo de aprendizagem preocupado com a construção de 

comportamentos-chave em rotinas eficazes (Tidd et. al., 2008) 

  Nesse sentido, o processo de aprendizagem pode ser auxiliado por inputs ao 

ciclo de aprendizagem, por meio de: 

� Reflexão e desafio estruturados sobre o processo: o 
que ocorreu, o que funcionou bem, o que deu errado? 

� Conceituação: identificar e codificar as lições 
aprendidas em estruturas de tabulação e, depois disso, 
em procedimentos para elaborar as lições aprendidas; 

� Experimentação: o desejo de tentar e gerenciar as 
coisas diferentes da próxima vez, para verificar se as 
lições aprendidas são válidas; 

� Apropriação honesta de experiência: de forma que haja 
material sobre o qual se basear e refletir (Kolb e 
Fry,1975, apud Tidd et. al., 2008, p.422). 

 

 Na fase de aprendizagem uma variedade de ferramentas e mecanismos 

podem ser utilizadas como auxiliares na gestão do processo, dentre eles Tidd 

et.al.(2008) destacam: 

� Revisão pós-projeto: é mais utilizada no desenvolvimento de um novo 

produto/serviço ou processo.  Constitui-se de um interrogatório para analisar 

a aprendizagem ao final de um projeto de inovação.  Verifica se os objetivos 

foram alcançados, pontos de aprendizagem específicos, as formas como 

foram capturados e codificados.  Não é muito eficaz em inovações 

incrementais, quando podem ser usados procedimentos operacionais já 

padronizados pela empresa ou por agentes externos, como é o cada das 
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normas ISO nas áreas de qualidade, ambiental; 

� Benchmarking: envolvem comparações entre dois exemplos do mesmo 

processo a fim de criar oportunidades de aprendizagem.  Pode assumir 

diversas formas: (i) entre atividades similares dentro da mesma empresa; (ii) 

entre atividades simulares em diferentes divisões de uma grande empresa; 

(iii) entre atividades similares em empresas diferentes dentro do mesmo setor; 

(iv) entre atividades similares em  empresas diferentes e setores diferentes. 

� Auditoria: Possibilita a operação de um ciclo de aprendizagem eficaz, através 

da reflexão sobre as respostas obtidas na investigação. O formato da 

ferramenta utilizada para a auditoria não importa muito, o importante é a 

capacidade para utilizá-la, na realização de uma ampla investigação das 

causas que levam ao sucesso ou fracasso da inovação e de como a gestão 

do processo será melhorada. Assim, pontua-se o perfil de desempenho da 

empresa em comparação com algum modelo de melhor prática, através de 

um questionário checklist. Dessa forma é possível identificar, por exemplo, 

em que pontos a empresa poderá melhorar, se a estratégia de inovação da 

organização é clara, se os relacionamentos externos são construídos visando 

êxito em inovação. 

Para Prahalad e Hamel (2005), a capacidade de aprender com as 

experiências dependem de vários fatores: (i) funcionários bem instruídos na 

resolução de problemas; (ii) manutenção de um centro de debates, onde os 

funcionários possam  identificar e discutir problemas comuns em busca de 

soluções; (iii) disposição de consertar  coisas antes  do surgimento dos 

problemas; (iv) fazer um benchmark constante em relação às melhores 

práticas mundiais.    

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), reconhecem que não existem receitas 

simples para o sucesso de uma organização, entretanto ressaltam que a 

capacidade para aprender a partir de experiências e análise é essencial. 

Observam, ainda, o papel importante desempenhado pelos relacionamentos 

(com clientes difíceis e usuários importantes, com concorrentes, a partir de 

alianças estratégicas e de perspectivas alternativas), que oferecem 

oportunidades para a aprendizagem. 
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 2.1.6.  Modelos do Processo de Inovação 

 

      Para Rothwell (1994, p.8), os modelos de processos de inovação podem ser 

classificados em cinco gerações: 

� Inovação empurrada pela tecnologia (technology-push): é o modelo adotado 

nas décadas de 1950 e 1960, nos quais a demanda era usualmente maior do 

que a capacidade de produção e a maioria das inovações, empurrada pela 

tecnologia, era bem aceita pelos mercados. A technology-push determina que 

um maior P&D interno resulte em sucessos dos novos produtos. A inovação 

seria empurrada pela tecnologia desenvolvida internamente pela empresa. 

� Inovação puxada pelo mercado (market-pull): esse modelo é considerado a 

segunda geração de inovação. Entre os anos 1960 e 1970, o mercado 

começa a ficar mais competitivo, e as empresas passam a avaliar as 

necessidades dos consumidores antes de iniciarem soluções tecnológicas 

que os satisfaçam. 

� Modelo composto: nos anos 1970 e 1980, o processo de inovação se 

caracteriza por relacionamentos entre agentes internos e externos para 

conquistar o acesso a conhecimentos externos na comunidade científica e no 

mercado. O autor definiu como a terceira geração, denominando-a de 

“coupling model of innovation”, uma combinação entre os dois modelos 

anteriores, com uma forte ligação das áreas de marketing e de P&D. 

� Modelo integrado: a quarta geração é representada pelo modelo integrado 

(integrated innovation process), baseado nas características de  inovação em 

companhias japonesas anos 1980 e 1990. O modelo é caracterizado pela 

integração e desenvolvimento paralelo, onde as companhias integram os 

fornecedores no processo de desenvolvimento de novo produto, ao mesmo 

tempo em que integram as atividades dos diferentes departamentos. 

� Modelo de redes: a última geração de inovação para Rothwell (1994, p.15) é 

caracterizada pelo modelo de sistemas e redes, cuja base é o modelo 

integrado. Essa inovação consiste em um processo de rede. Isso decorre do 

aumento da utilização de alianças estratégicas, do P&D colaborativo, da 

valorização da cadeia de suprimento, do crescimento de redes entre 

pequenas e médias empresas com empresas grandes e do crescimento das 

redes entre pequenas empresas. 
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 Tidd et. al., (2008) referindo-se ao modelo proposto por Roy Rothwell 

esclarece que o processo de inovação evoluiu a partir de simples modelos lineares 

(primeira e segunda geração) para modelos cada vez mais interativos.  Os autores 

entendem o conceito de quinta geração como um processo multifatorial que exige 

altos níveis de integração tanto em níveis intra como intercorporativos, fomentado 

pelo trabalho em rede, baseado na tecnologia da informação – TI. 

 

2.2. RELACIONAMENTOS EM INOVAÇÃO 

 

 As transformações no processo inovativo, segundo Cassiolato e Lastres 

(2000), ao longo das últimas décadas, dependem cada vez mais dos processos 

interativos que ocorrem em diferentes níveis: (i) entre as diferentes fases do 

processo inovativo; (ii) entre  as diferentes instâncias departamentais dentro de uma 

organização (produção, marketing, P&D, etc.); (iii) entre diferentes organizações e 

instituições. 

 Assim, as atividades inovadoras de uma organização estão relacionadas com 

a variedade e a estrutura de suas relações com as fontes de informação, tecnologia, 

conhecimento, práticas e recursos humanos e financeiros.  As interações conectam 

a firma inovadora com outros atores do sistema de inovação: laboratórios 

governamentais, universidades, departamentos de políticas, reguladores, 

competidores, fornecedores e consumidores (OCDE, 1997).  

 Para a OCDE (1997, p. 89) “os benefícios dessas interações irão depender da 

forma como o conhecimento é compartilhado na empresa e de como está 

relacionada ao desenvolvimento de novos produtos, processos e outras inovações”.   

Pois a gestão do conhecimento envolve práticas para adquirir conhecimentos 

externos e interagir com outras organizações, para compartilhar e para utilizar o 

conhecimento no interior da empresa (OCDE,1997). 

 Nesse contexto, a OCDE apresenta três tipos de interações externas, a saber: 

 “As fontes de informação abertas oferecem informações de 
livre acesso, que não exigem qualquer pagamento sobre os 
direitos de propriedade tecnológica ou intelectual ou interação 
com a fonte. A aquisição de conhecimento e tecnologia que 
provém da compra de conhecimento externo e de bens de 
capital (máquinas, equipamentos, software) e de serviços 
incorporados no novo conhecimento ou tecnologia, sem 
interação com a fonte. A inovação cooperativa exige a 
cooperação ativa com outras empresas ou instituições de 
pesquisa em atividades tecnológicas (e pode compreender a 
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compra de conhecimentos e tecnologia)” (OCDE, 1997, p. 27).
   

 2.2.1. Relacionamentos com outras empresas 

 

 A colaboração entre firmas e a montagem de redes industriais tem marcado o 

processo inovativo.  Segundo Cassiolato e Lastres (2000, p. 238), “até as grandes 

empresas têm encontrado dificuldades em controlar os domínios científicos e 

tecnológicos necessários ao sucesso competitivo das empresas”.  Compartilhando 

dessa ideia Tidd et. al. (2008, p.306) observam que “a maioria dos gerentes de 

produto e P&D reconhece que nenhuma empresa, embora grande, pode continuar a 

sobreviver como uma ilha tecnológica”.  Esses autores reconhecem, ainda, o papel 

que as fontes externas de tecnologia podem assumir ao proporcionarem uma janela 

para áreas científicas que estão emergindo ou rapidamente se desenvolvendo. 

 Assim, a integração funcional e a montagem de redes possibilitam o 

desenvolvimento de novos produtos a partir de diferentes tecnologias, da 

interdisciplinaridade e da fertilização cruzada de ideias entre empresas 

(CASSIOLATO e LASTRES, 2000). 

 Nesse sentido, Tidd et. al., (2008) apresentam algumas razões que levam 

uma empresa a colaborar: (i) redução do custo tecnológico ou de entrada no 

mercado; (ii) redução do risco de desenvolvimento ou de entrada no mercado; (iii)  

alcançar economias de escala; (iv) redução do tempo de desenvolvimento e 

comercialização de novos produtos; e  (v)  a  promoção de aprendizagem 

compartilhada.    

 Entretanto, para que a colaboração seja bem-sucedida a escolha do parceiro 

é importante, pois é necessário “confiança mútua, compartilhamento de informações 

técnicas e de negócios e, ainda, a existências de vínculos pessoais e sociais” (TIDD 

et. al., 2008, p.311).       

 Nesse contexto, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) identificaram algumas formas 

de colaboração que são apresentadas a seguir: 

 

2.2.1.1. As relações com fornecedores e terceirização (outsourcing) 

 

 Tradicionalmente de curta duração, tem como vantagem a redução de custos, 

de riscos e de tempo de espera. A maioria das terceirizações tem como objetivo a  
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redução de custos. Os fornecedores tendem a ter despesas gerais mais baixas e 

custos variáveis, podendo se beneficiar de economia de escala no atendimento às 

outras empresas (TIDD et. al., 2008). 

 Para esses autores, os vínculos entre empresas, fornecedores e clientes 

contribuem para a redução do custo de componentes, devido à especialização e ao 

compartilhamento de informações sobre custo. Observam, entretanto, que fatores 

como a qualidade do relacionamento e a escolha do momento oportuno são 

essenciais para manutenção desse benefício.     

 Assim, Ragatz, Handfield e Scannell (1997), observam que a integração 

eficaz no desenvolvimento de novos produtos pode trazer benefícios como a 

redução e melhoria da qualidade dos materiais adquiridos, redução do tempo de 

desenvolvimento de produtos e melhoria do acesso e aplicação de tecnologias. Os 

autores salientam, ainda, que para uma integração eficaz as empresas devem 

superar obstáculos como o da resistência ao compartilhamento de informações e a 

síndrome do não inventado aqui. 

 Em um estudo com sessenta companhias membro do Michigan State 

University Global Procurement and Supply Chain Electronic Benchmarking Network, 

esses autores analisaram algumas práticas de gestão que contribuem na relação 

com fornecedores para o desenvolvimento bem-sucedido de novos produtos, a 

saber: (i) o comprometimento da alta direção das duas empresas; (ii) educação e 

formação compartilhadas; (iii) confiança na capacidade do fornecedor; (iv) acordo 

comum sobre medidas de desempenho; (v) acordo de compartilhamento  de riscos e 

recompensas; (vi) compartilhamento de informações sobre as exigências do cliente; 

(vii) confiança nos processos formais de desenvolvimento;  (viii) sistemas de 

informações  conectados; (ix) compartilhamento de informação, tecnologia, 

instalações  e equipamentos; (x) participação do fornecedor na equipe do projeto; 

(xi) co-localização dos colaboradores do cliente e do fornecedor; (xii) comunicação 

inter-funcional. 

 Para Tidd et. al. (2008) essa lista sugere algumas práticas comuns às 

parcerias, contudo livra essa prática da necessidade de relações longas, estáveis e 

co-dependentes. 
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2.2.1.2.  Licenciamento de tecnologia 

 

 Nesse tipo de colaboração a empresa tem “a oportunidade de explorar a 

propriedade intelectual de outra empresa em troca do pagamento de uma taxa e de 

royalties sobre as vendas” (TIDD et. al., 2008, p. 316). 

 Normalmente de prazo fixo, apresenta a vantagem de baixar os custos de 

desenvolvimento, diminuir o risco tecnológico e de mercado e acelerar 

desenvolvimento de produto e entrada no mercado. Tem como desvantagens o 

custo do contrato (custo de transação), relativo à busca, a negociação e a 

adaptação, bem como às restrições impostas pelo licenciante, perda de controle de 

questões operacionais, como: fixação de preço, volume de produção, qualidade do 

produto e a retribuição em caso de melhorias na tecnologia licenciada (TIDD et. al., 

2008). 

 Nesse contexto, esses autores revelam a preocupação de muitas empresas 

em relação ao licenciamento de tecnologia, devido às restrições impostas, 

principalmente, quanto à retribuição no caso de aperfeiçoamentos na tecnologia.  

Assim, um número cada vez maior de empresas tem licenciado apenas 

componentes de um processo ou produto, permitindo posterior aperfeiçoamento e 

diferenciação nos produtos finais. 

 

2.2.1.3. Consórcio de pesquisa 

 

 Normalmente de médio prazo o consórcio de pesquisa é formado por 

empresas que trabalham juntas em um projeto, incluindo “compartilhamento de 

custos e riscos na pesquisa, combinação de conhecimentos, equipamentos, 

execução de pesquisa pré-competitiva e estabelecimento de padrões” (TIDD. et. al., 

2008, p. 319).    

 O consórcio de pesquisa tem como vantagem a perícia, o estabelecimento de 

padrões e o fundo compartilhado, e como desvantagem o vazamento de 

conhecimento (TIDD et. al., 2008, p. 312). 

 Segundo esses autores o consórcio de pesquisa pode ocorrer de duas 

formas: i) entre concorrentes, quando desenvolvem tecnologias pré-competitivas; ii) 

entre não-concorrentes, quando visam aumentar o conhecimento técnico interno 

através do trabalho com outras empresas que possuem capacidades técnicas 
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complementares (TIDD et. al., 2008).  

 A formação dos consórcios é influenciada por fatores de nível industrial (fraca 

concorrência e/ou fracas condições de adequação, incluindo propriedade industrial) 

e de nível empresarial (capacidade de P&D, experiência prévia). Quanto maior a 

capacidade tecnológica da empresa, mais aumenta sua capacidade e incentivo para 

participação em consórcio, pois a capacidade tecnológica e sua posição no 

mercado, podem permitir uma aprendizagem mais fácil ou uma maior absorção de 

conhecimento (TIDD et. al., 2008). 

 

2.2.1.4. Alianças estratégicas 

 

 As alianças são formas flexíveis de colaboração, normalmente, formadas por 

acordo entre empresas para o co-desenvolvimento de uma nova tecnologia ou 

produto, objetivando mercados próximos, geralmente não toma a forma de uma 

empresa separada, possui um objetivo específico e um calendário. Tem como 

vantagem o baixo comprometimento entre os participantes e o acesso a mercados e 

como desvantagem o vazamento de conhecimentos e, ainda, a possibilidade de 

imobilização (TIDD et. al., 2008).  

 Para Mintzberg et. al., (2006, p. 228) “em uma relação de aliança existe uma 

dificuldade de rompimento devido ao envolvimento de ambas as partes, o que 

poderá levar a uma inflexibilidade”. 

 Segundo Doz e Hamel (1998), a aliança estratégica é um tipo de colaboração 

dinâmica e de aprendizagem mútua, caracterizada por: (i) uma grande incerteza e 

ambiguidade; (ii)  a maneira como o valor é criado e a forma como é capturado pelos 

parceiros, não está predeterminada; (iii) a relação de parceria evolui de forma difícil 

de ser prevista; (iv) o aliado de hoje pode ser o rival amanhã ou pode ser um rival 

atual em outro mercado; (v) gerir a relação de aliança ao longo do tempo é 

geralmente mais importante do que elaborar o projeto inicial formal; (vi) acordos 

iniciais têm menos a ver com o sucesso do que a adaptabilidade às mudanças. 

 As empresas devem elaborar um projeto de aliança para colaboração com 

outras empresas a fim de escolherem parceiros adequados às suas expectativas e 

explicitar possíveis eventualidades, sendo importante uma comunicação rotineira e o 

compartilhamento de qualquer problema, ou seja: 

“selecionar parceiros que possam contribuir com o que é 
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necessário e que precise do que é oferecido. Um parceiro do 
qual tenha conhecimento e experiência prévia suficiente e que 
encoraje confiança e comunicação para deixar de fora 
possíveis áreas de conflito (...). Os parceiros devem especificar 
expectativas mútuas em relação a respectivas contribuições e 
benefícios. (...) entrar em acordo a respeito de um plano de 
negócios, incluindo a eventualidade de uma possível 
dissolução, mas permitir flexibilidade suficiente para que os 
objetivos e a estrutura da aliança evoluam” (TIDD et. al., 2008, 
p. 350). 

 
 Para esses autores o insucesso de uma aliança provavelmente estará 

relacionado a divergências de fatores estratégicos (tecnológicos, de mercado ou de 

ajuste no produto), já o sucesso depende, em sua grande maioria, dos fatores de 

ordem operacional (entendimento de metas e responsabilidades claramente 

expostas) e os relacionados às pessoas (alto nível de comprometimento, 

comunicação e confiança). 

 Ainda, segundo esses autores, três fatores são determinantes na 

aprendizagem por meio de alianças: (i) intenção de aprender: a colaboração se 

apresenta como uma oportunidade de aprender novas habilidades e não apenas ter 

acesso aos recursos do parceiro, ou seja, a aprendizagem é planejada; (ii) 

transparência ou potencial para aprendizagem: habilidade de conhecer o parceiro, 

depende da penetrabilidade do contexto social, das atitudes em relação aos de fora 

e da natureza das habilidade (discretas ou codificáveis);  (iii) receptividade: 

capacidade de absorção, capacidade de aprender com o parceiro. 

 Nesse contexto, a estrutura de uma aliança dependerá da natureza do 

conhecimento a ser adquirido e o resultado, em certa medida, dependerá da 

capacidade de aprender do parceiro.  Assim as alianças táticas são apropriadas 

para obtenção de conhecimento explícito (trocas de projetos, tecnologias ou 

produtos) e as alianças estratégicas para obtenção de conhecimento tácito 

(transferência de habilidades e capacidades) (TIDD et. al., 2008). 

 

 
2.2.1.5. Joint ventures 

 

 As joint ventures são formas de colaboração de longa duração e possuem 

dois tipos básicos: uma nova empresa é formada por duas ou mais organizações 

separadas, com a propriedade assegurada pelo controle acionário, ou são formadas 

por uma base contratual mais simples. Tem como vantagem a complementaridade 
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de conhecimento e a gestão dedicada e como desvantagem um possível 

desequilíbrio entre as estratégias e a cultura organizacional dos colaboradores com 

as da nova empresa criada. (Tidd et. al., 2008).  

 

2.2.1.6.  Redes de Inovação 

 

 Consiste de uma estrutura de longa duração formada por uma série de 

posições ou nódulos ocupados por indivíduos, por empresas, unidades de negócios, 

universidades, governos, clientes e outros atores, interagindo uns com outros.  

Dessa forma, as redes de inovação possibilitam o estudo dos relacionamentos 

dentro de um Sistema Nacional de Inovação. 

 “O atributo mais importante de uma rede de inovação é o grau e o tipo de 

interação entre os atores, o que resulta em um conjunto de relações dinâmicas, 

porém instável” (TIDD et. al., 2008, p. 328).  

 Além da dinâmica, para esses autores, esse tipo de relacionamento tem como 

vantagem o potencial de aprendizado pela facilidade de acesso aos recursos de 

outras empresas através de relações diretas e indiretas, envolvendo diferentes 

canais de comunicação e graus de formalização, que poderá levar a uma diminuição 

dos custos de transação entre os participantes da rede.   

  Para Tidd et. al., (2008), através de um processo de diálogo, discussão, 

compartilhamento de experiências e observações o conhecimento tácito é ampliado 

para os níveis de grupo e de empresa, criando uma rede de conhecimento, que 

atravessa os níveis intra e interorganizacionais. Para os autores essas redes são 

formas de acumular conhecimento de fora da empresa, compartilhá-lo amplamente 

dentro da empresa e guardá-lo para uso futuro, sendo considerada uma importante 

fonte de aprendizagem e inovação em potencial. 

 As redes de inovação têm como desvantagem uma possível ineficiência e 

imobilismo, pois as relações do passado entre os atores aumentam a possibilidade 

de futuros relacionamentos, podendo levar à inércia e restringir a inovação, em 

virtude de restrições que algumas redes impõem aos seus membros (TIDD et. al., 

2008). 

  Corroborando Lundvall (2001, p. 209) citando Cocktail (1998) observa que é 

necessário se levar em conta que inter-relacionamentos socialmente intensos 

podem tornar-se conservadores, se não estiverem abertos ao ambiente que o cerca. 
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 As redes de inovação com outras empresas fornecedoras, clientes e 

concorrentes refletem uma divisão de trabalho. As empresas não dominam todas as 

etapas do desenvolvimento de um novo produto, processo ou serviço.  A 

consecução de competências vem se tornando, de forma crescente, um esforço 

coletivo, refletindo a cooperação e a união de empresas formalmente distintas 

(LUNDVALL, 2001). 

 Evidências empíricas sugerem  que  empresas que compartilham  

conhecimentos tecnológicos com concorrentes e com o seu sistema de inovação 

nacional tem um  desempenho mais inovador do que as empresas que não 

compartilham conhecimento. Observa-se, ainda, que as empresas que interagem 

com o seu sistema de inovação global obtem desempenho mais inovador do que as 

empresas que interagem apenas com  o seu sistema de inovação  nacional 

(SPENCER, 2003). 

  Para finalizar a análise do relacionamento entre empresas, no Brasil,  o 

resultado da Pesquisa de Inovação Tecnológica 2008 (IBGE,2010) verificou que o 

principal responsável pelo desenvolvimento da principal inovação de produto foi a 

empresa. Na inovação em  processo o principal responsável foi outras empresas ou 

institutos de pesquisa, o que reforça o papel da tecnologia incorporada em bens de 

capital  para a inovação em processos. 

  Quando  analisadas as empresas industriais e os serviços selecionados, o 

principal responsável pela inovação de produto foi a própria empresa, já no 

desenvolvimento  da  inovação em processos sobressaem outras empresas ou 

institutos de pesquisa. Nas empresas de P&D  a  empresa se destaca como principal 

responsável pela inovação em produto e em processo. 

 Observa-se, ainda, maior relevância para as relações de cooperação 

estabelecidas com fornecedores e clientes/consumidores nas empresas industrias  e 

de serviços selecionados. Nas empresas  inovadoras de P&D  as universidades e 

institutos de pesquisa são os  parceiros principais.  

 

  2.2.2. Relacionamentos com o Governo 

 

 Ao Estado cumpre um papel decisivo nos sistemas de inovação, inclusive nos 

países desenvolvidos.  Apesar da necessidade de ampliação da participação do 

setor privado, “o Estado estimula o desenvolvimento tecnológico privado, subsidia o 
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processo de inovação, regula e protege os direitos à propriedade intelectual, e 

concede proteção e incentivos diferenciados as tecnologias estratégicas e de 

elevado risco” (MCT, 2002, p.29). 

 Lundvall (2005) argumenta que o mercado sozinho não consegue dispor dos 

recursos necessários para a criação do conhecimento e que a capacidade de 

aprendizado não é igualmente distribuída entre pessoas, empresas, regiões, 

setores, tecnologias etc. Assim, observa o autor que essa capacidade pode ser 

influenciada pelas políticas públicas, entretanto, alerta que a intervenção pública 

direta nos processos específicos de aprendizagem pode ser prejudicial.  

 Dessa forma, para o autor o papel-chave do governo deve ser o planejamento 

das estruturas e das instituições econômicas que promovam o aprendizado em 

áreas em que há muito a aprender e nas quais os retornos em relação ao 

aprendizado sejam altos, como apresentado a seguir: 

“Entre outros papéis-chave, incluem-se o desmantelamento de 
estruturas e instituições que obstruem o aprendizado e levam a 
“bloqueios”, e a criação de novas estruturas e instituições que 
ajudem a estabelecer novas trajetórias de aprendizado” 
(LUNDVALL, 2005, p. 143). 
 

 Nesse sentido, no que concerne à inovação, Fonseca (2001) identificou dois 

tipos de ações do governo: as ações indiretas e as ações diretas.  Nas ações 

indiretas o governo não atua explicitamente sobre o setor produtor de ideias, pois 

não são consideradas políticas tecnológicas, embora sejam as mais importantes 

para o desenvolvimento do país. Assim, nessa categoria das ações indiretas estão 

os objetivos de se criar: 

� Ambiente econômico e político favorável à produção de idéias por parte do 

setor privado e ao investimento em geral a fim de que agentes internos e 

externos invistam no país; 

� Proteção a direitos de propriedade sobre as ideias como forma de estimular a 

sua produção pelo setor privado, sendo necessário não só uma legislação de 

propriedade intelectual e de patentes apropriada, como também, que os 

órgãos responsáveis pela emissão de patentes e pelo respeito a lei sejam 

bem aparelhados e eficientes; 

� Incentivos à competição promovendo um ambiente econômico competitivo 

coibindo a formação de cartéis, monopólio e a forte concentração de 

mercado, promovendo o livre comércio; 
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� Política comercial estimulando a entrada de produtos estrangeiros, para 

aumentar a competição interna e estimular o processo de inovação e, ainda, 

estímulo à exportação levando o produtor doméstico a outros mercados onde 

ele entra em contato com novas idéias, seja de produto e processo de 

produção, seja de operações de logísticas e de gerenciamento; 

� Capacitação de uma economia para usar ideias e, posteriormente, produzir 

ideias envolvendo investimento tanto em capital humano quanto físico. Pode 

ser dividida em duas vertentes: i) educação: geração de capital humano; e ii) 

infra-estrutura: criação de centro de pesquisas, rede de comunicação, dentre 

outras; 

� Mudança de hábitos dos agentes econômicos, pois fatores institucionais e 

culturais afetam o volume de P&D produzido, porque idéias aparentemente 

simples, geradas no chão-de-fábrica, podem ser tão importantes quanto 

àquelas desenvolvidas em centros de pesquisa de excelência.  

 

 Quanto às ações diretas, para esse autor, devido aos benefícios decorrentes 

de externalidades positivas, o governo atua diretamente na produção e difusão de 

ideias.  Nessa situação encontram-se, por exemplo, as pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de vacinas. Dessa forma, a ciência básica aparece como candidata 

a receber apoio direto do governo. O seu desenvolvimento é importante para a 

geração de novas ideias (básicas ou aplicadas) e seus benefícios são, em geral, de 

difícil apropriação individual, ou seja, de difícil geração de receita, pois apresenta 

altos custos, grande incerteza e longo tempo pesquisa.  

 Nesse contexto, o governo pode intervir diretamente na produção de idéias: (i) 

como produtor propriamente dito; (ii) através de subsídios a um projeto privado 

(incentivos fiscais, financeiros ou creditícios); e (iii) como demandante de idéias 

(comprador) (FONSECA,2001). 

 Segundo Freeman e Soete (2008), as políticas tecnológicas e de inovação 

tem papel importante para o desenvolvimento sustentável, devido à necessidade de 

“inovações para substituir atuais métodos de produção e padrões de consumo não-

sustentáveis (...) e da difusão de uma ampla gama de tecnologias alternativas mais 

favoráveis ao meio-ambiente” (FREEMAN e SOETE, 2008, p.705). 

 Para os autores esse objetivo pode ser alcançado através do 

desenvolvimento de políticas que guiem a indústria na pesquisa por inovações e 
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tecnologias benéficas ao meio ambiente.  Nesse sentido, apresenta quatro 

instrumentos de políticas para guiar as empresas privadas a investirem no 

desenvolvimento de tecnologias ambientalmente sustentáveis: a regulação direta, 

instrumentos econômicos, compras governamentais e políticas para alterar os 

vínculos sociais das mudanças técnicas. 

� Regulação direta: estabelecimento de padrões mínimos e prevenção à 

exposição a substâncias perigosas, por meio dos padrões de qualidade do ar, 

da água, dos solos e de produtos, ou das limitações nas condições e no uso 

de um produto.   

� Instrumentos econômicos: permissões de emissões comercializáveis, taxação 

de emissões e produtos, ou seja, a poluição é permitida, mas a um custo 

direto para o poluidor, depende de melhores práticas contábeis para estimar 

custos ambientais e de tecnologias que avaliem emissões de forma precisa. 

� Compras governamentais: por meio de apoio direto à pesquisa e ao 

desenvolvimento e de subsídios para o uso ou desenvolvimento de 

tecnologias benéficas ao meio ambiente. São as mais adequadas para o 

desenvolvimento de novas tecnologias a serem usadas em sistemas 

infraestruturais. 

� Vínculos sociais: influências que delimitam os tipos de tecnologias tanto social 

quanto economicamente viáveis, incluindo fatores que afetam a demanda dos 

consumidores e a importância dada às questões ambientais pela 

administração das firmas. 

 
 Esses autores finalizam ressaltando que os governos carecem de 

informações necessárias para decidirem qual tipo de inovação deve ser 

implementada: 

“as políticas deveriam ser projetadas de modo a influenciar os 
incentivos que as firmas recebem e a apoiar programas de 
pesquisas relativas à enorme diversidade de fontes e 
aplicações de inovações, assegurando que a mais ampla gama 
de tecnologias potencialmente benéficas seja explorada e 
desenvolvida” (FREEMAN e SOETE, 2008, p.719). 
 

 No Brasil, a política econômica em geral e a de C, T & I, em particular, pode 

apoiar, fortemente, a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento de 

inovações no setor empresarial.  A inovação ocorre nas empresas, entretanto o 

Estado pode incentivar o comportamento, as estratégias e as decisões empresariais 
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referentes à inovação (IPEA, 2008). 

 Assim, a PINTEC 2008 e suas versões anteriores, apresentam informações 

valiosas para a formulação de políticas que visem promover a inovação, ao 

apontarem os elevados custos da inovação, os riscos econômicos excessivos, a 

escassez de fontes de financiamento e a falta de pessoal qualificado como os quatro 

principais motivos pelos quais as empresas não inovaram ou os obstáculos 

encontrados, por elas, no desenvolvimento de suas atividades (IBGE, 2010). 

  Desde os anos de 1990 o Brasil tem promovido profundas reformas nas 

políticas de apoio à inovação.  Esse marco legal foi constituído com: (i) a criação dos 

fundos setoriais de ciência e tecnologia; (ii) pela Lei 10.973/2004 – Lei da Inovação; 

(iii) com o aperfeiçoamento da legislação relativa aos incentivos à inovação, que 

passaram a compor o terceiro capítulo da Lei 11.196/2005 – Lei do Bem e  (iv) pelo 

lançamento de diversos programas e chamadas públicas para o apoio a empresas 

pela FINEP (IPEA, 2010). 

 A Lei 11.196/2005, de Incentivo à Inovação, viabiliza a redução de impostos e 

introduz incentivos fiscais para P&D, em largas proporções, não exigindo 

apresentação de projetos ou autorização prévia para ser usufruído, o que reduz a 

burocracia estatal.  Os contratos de P&D realizados com micro e pequenas 

empresas do país e com institutos de ciência e tecnologia brasileiros, podem ser 

considerados como despesas internas, possibilitando a sua extensão às empresas 

menores.   A referida lei estimula, também, a formação de redes de empresas e de 

cooperação com universidades (IPEA, 2008). 

 De acordo com a PINTEC 2008, o percentual de empresas inovadoras que 

utilizaram pelo menos um instrumento de apoio governamental cresceu, se 

comparado com a versão anterior PINTEC 2005, de 18,8% para 22,3%, percentual 

que corresponde  cerca de  9,2 mil empresas (IBGE,2010). 

 O principal instrumento utilizado pelas empresas inovadoras da indústria, 

segundo a PINTEC 2008, foi o financiamento para compra de máquinas e 

equipamentos (14,25%) e os menos utilizados foram: a subvenção econômica 

(0,5%) e o financiamento a projetos de P&D e inovação tecnológica em parceria com 

universidades e institutos de pesquisa (0,8%). Quanto aos incentivos fiscais 

regulamentados pelas Leis de P&D e inovação tecnológica (Lei 8.661/1993 e Lei 

11.196/2005, capítulo III), observou-se que o percentual de empresas inovadoras 

industriais que se utilizaram desses benefícios foi de 1,1% (IBGE, 2010). 
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2.2.3 Relacionamentos com o Sistema de Educação 

 

“O mundo entrou numa nova fase de criação de conhecimento, 
na qual há uma conexão muito forte entre a ciência e a 
tecnologia, e onde a inovação será de forma típica o produto da 
interação entre multidões de atores distribuídos por muitas 
instituições diferentes e até por lugares diferentes” (GIBBONS 
et. al., 1994 apud LUNDVALL,2001, p. 209). 
 

 Essas conexões sugerem a necessidade de uma integração mais forte entre a 

base do conhecimento das universidades com os processos de inovação. Nesse 

sentido, Arocena e Sutz (2005) argumentam que nos países centrais está surgindo 

uma universidade empreendedora.  Em contraste, na América Latina, apesar da 

pressão para as universidades se tornarem mais empresariais, estão ausentes as 

redes e os elos existentes nos países desenvolvidos. Nessa região as universidades 

são procuradas pelas empresas como aplicadoras do conhecimento previamente 

adquirido assumindo, assim, um papel de consultoras mais do que de instituições de 

pesquisa.  

“A universidade empreendedora integra o desenvolvimento 
econômico da universidade como função acadêmica, 
juntamente com o ensino e a pesquisa. Essa “capitalização do 
conhecimento” é o cerne de uma nova missão para a 
universidade, integrando-a, fortemente, aos usuários do 
conhecimento e instituindo a universidade como um ator 
econômico por sua própria conta” (ETZKOWITZ, 1998, p.833).    
 

 Entretanto, Freeman (2005, p. 66), observa que “nem todos os acadêmicos 

norte-americanos concordam com essa redefinição do papel da universidade, 

indicando um possível declínio na qualidade da pesquisa e das patentes por causa 

da pressão por patentear”. 

 Para Tidd et. al. (2008) as empresas utilizam-se de pesquisa universitária, por 

uma série de razões, dentre elas: para ter acesso a suporte técnico especializado, 

para ampliar a pesquisa desenvolvida dentro da empresa e para ter acesso a 

tecnologias emergentes. 

 Assim, normalmente, as empresas usam as universidades nas ampliações de 

suas pesquisas para conduzir pesquisa de base, visando adquirir melhor 

compreensão de uma área científica de base ou para extensões mais especulativas 

de programas existentes na empresa, que devido ao alto risco ou limitação de 

recursos da empresa não podem ser justificados.  As informações advindas das 

pesquisas financiadas nas universidades são essenciais para a tomada de decisão 
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sobre a absorção ou não de uma nova tecnologia pela empresa (TIDD et al., 2008).   

 A parceria entre a universidade e o setor produtivo dá-se, inicialmente, 

através do ensino de graduação, devido ao aproveitamento de pessoal qualificado  

pela empresa. Entretanto, para que essa parceria efetivamente contribua para a 

modernização dos processos produtivos a universidade deve manter um sistema de 

pós-graduação permanentemente aperfeiçoado ( MARCOVITH, 1999). 

 Entretanto, segundo Puffal e Costa (2008), os estudos sobre a interação 

universidade-empresa ainda estão em construção e carecem de uniformidade. 

Apontam que particularmente a relação empresa-governo-universidade tem se 

modificado com o tempo e a ideia de uma direção linear do processo de inovação 

cede espaço para uma visão interativa.   Para esses autores, a presença estatal 

observada, por exemplo, nos países latino-americanos é substituída por um arranjo 

em que a universidade desempenha um papel mais ativo. 

  Nesse sentido, o modelo hélice tripla, demonstra essas transformações 

institucionais, tendo como ideia básica a relação governo-universidade-indústria. As 

universidades como fonte de conhecimento, as indústrias como fonte dos recursos 

de implementação e o governo determinando as regras do jogo e, também,  

aportando recursos. Terra e Plonski (2006), entendem que o papel do governo na 

relação com  os outros  atores está mudando, em direções aparentemente 

contraditórias. Os governos, por um lado, estão oferecendo incentivos e por outro, 

pressionado as instituições acadêmicas para que desempenhem um papel maior na 

inovação. 

 Assim,  a hélice tripla é  entendida como :  

“um conceito fundamental, cuja metáfora representa um 
mecanismo de interação, que permite aos atores: 
universidade, empresa e governo, criarem uma dinâmica 
interativa entre eles e entre os demais atores sociais de uma 
rede de desenvolvimento. Esta rede, localizada em um sistema 
de inovação, promove o progresso por meio, da atitude 
empreendedora desses atores, da modernização tecnológica 
e, conseqüentemente, da inovação” (TERRA e PLONSKI, 
2006, p.4). 
 

 Nesse ambiente, a inovação é vista como resultante de um processo 

complexo e contínuo de experiências nas relações entre ciência, tecnologia, 

pesquisa e desenvolvimento nas universidades, indústrias e governo, que estimulam 

o surgimento de núcleos de incubadoras, escritórios de transferência de tecnologia, 

novas leis e mecanismos de fomento. 
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 Entretanto, para Puffal e Costa (2008), no Brasil,  a empresa ainda  interage 

pouco com as universidades por diversos motivos, dentre eles: (i) a pequena 

empresa não investe em tecnologia, pois os programas governamentais de apoio 

são excessivamente burocratizados e inadequados à pequena empresa;(ii) a grande 

empresa desenvolve pesquisa internamente; multinacionais preferem trazer 

tecnologia de fora; (iii) empresas não conhecem o que as universidades fazem e 

podem fazer; (iv) más experiências no passado com universidades e insegurança 

quanto ao sigilo   

 A  Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC 2008,  indica que  o número 

de empresas que consideram a universidade como fonte de inovação e práticas 

inovativas é reduzido, entretanto comparando as duas últimas edições da pesquisa  

o número vem aumentando. No setor industrial o percentual de empresas que 

utilizam a universidade como fonte de inovação era  13,4%, em 2005, passando 

para 29,5%. No setor de serviços selecionados (edição, telecomunicações e 

informática) passou de 22,4% em 2005 para 43,9%, em 2008. No setor de P&D  a 

universidade e os centros de pesquisa  são a terceira fonte de inovação mais usada 

pelas empresas pesquisadas, em 2005 o percentual  era de 87,2% passando para 

97,2%, em 2008 (IBGE, 2010). 

      

2.2.4. Relacionamentos com o Sistema de Ciência e T ecnologia 

 

Em termos de esforços em P&D, Pisano e Teece (1989) evidenciam as 

vantagens da chamada network firm, aquela que prefere colaborar com outras 

empresas para assegurar que o produto seja introduzido no mercado na forma mais 

atrativa, sobre a chamada classical firm, aquela que prefere executar suas funções 

integralmente dentro de seus limites organizacionais. Os autores argumentam que 

imaginar estratégia de P&D como sendo apenas uma questão de determinar o 

montante de despesas de P&D, e os projetos que receberão os recursos 

disponíveis, não faz mais sentido em função de uma série de novos fatores. Entre 

estes, podem ser mencionados: um aumento na freqüência de aparecimento de 

descontinuidades tecnológicas (provocando descontinuidades na acumulação de 

conhecimento); o aumento nos custos de inovação; a internacionalização das fontes 

de inovação; e a necessidade de uma comercialização mais rápida de inovações em 

função não só de mudanças tecnológicas mais freqüentes mas, também, de um 
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processo de imitação mais rápido. Os autores apontam a determinação, tanto da 

extensão com que uma tecnologia será desenvolvida internamente, como do grau 

com que outras empresas serão envolvidas no processo de comercialização de 

inovações, como decisões fundamentais ao nível estratégico e organizacional. Estas 

decisões serão afetadas substancialmente por questões de apropriabilidade da 

tecnologia procurada (pública ou protegida por patentes ou por segredos industriais, 

por exemplo) e por custos de transação relacionados com sua apropriabilidade. 

Nesta mesma linha de raciocínio, Bartholomew (1997) também vê a utilização do 

relacionamento entre empresas como uma adequada estratégia de P&D, por 

considerar que ele permite o aparecimento de sinergia entre as empresas parceiras, 

a partir da união de recursos, de racionalização da produção, de redução de riscos e 

de utilização de ativos para obtenção de economias de escala e de escopo.  

“A ciência, a tecnologia e a inovação são importantes motores 
da transformação econômica e social dos países. A busca por 
novas possibilidades de transformar o conhecimento em 
inovação – e em riqueza, por consequência – envolve hoje 
inúmeros atores. Não é tarefa apenas de governos, mas do 
conjunto da sociedade, representada pela academia, setor 
empresarial, entidades de categorias profissionais, entidades 
do terceiro setor, entre outros” (MCT, 2010b) 
 

 Os fluxos de informação no interior dos sistemas nacionais de inovação são 

fragmentados, e em alguns casos falta interação entre a ciência e as empresas. As 

interações fracas ou ausentes desafiam as capacidades das empresas para superar 

os problemas (relativos à tecnologia) e levam as empresas a soluções que, na 

maioria das vezes, contam com a aquisição de tecnologia incorporada (OCDE, 

1997). 

No Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT tem como objetivo o 

fortalecer as interações entre os atores do Sistema Nacional de Ciência e 

Tecnologia e Inovação visando à ampliação da base científica nacional e a 

consolidação da excelência nas diversas áreas do conhecimento, com a 

intensificação da capacitação tecnológica das empresas brasileiras para geração, 

aquisição e transformação de conhecimento em inovação. Para atingir esses 

objetivos possui quatro prioridades estratégicas, norteadas pela Política Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT, 2010): 

� A Expansão e Consolidação dos Sistemas Nacionais de Ciência, Tecnologia e 

Inovação tem por objetivo impulsionar e integrar as políticas de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (C,T&I), no Brasil.   A consolidação desse sistema 
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preconiza sua estruturação com o setor empresarial, estados e municípios 

levando em consideração as áreas estratégicas para o desenvolvimento do 

país e a revitalização e consolidação da cooperação internacional.  Nesse 

contexto de C, T& I possui outras metas importantes, a saber: i) o aumento do 

quantitativo de bolsas para a formação e capacitação de recursos humanos 

qualificados; e  ii) o aperfeiçoamento do sistema de fomento para a 

consolidação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas 

diversas áreas do conhecimento. 

� A Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas objetiva a expansão do 

emprego, da renda e do valor agregado nas etapas de produção e estimula a 

inserção de maior número de pesquisadores no setor produtivo, a difusão da 

cultura e da absorção do conhecimento científico e a formação de recursos 

humanos para inovação.  Uma de suas metas é a estruturação do Sistema 

Brasileiro de Tecnologia – SIBRATEC, que visa apoiar o desenvolvimento de 

empresas, a oferta da prestação de serviços tecnológicos, principalmente 

para a Tecnologia Industrial Básica. Objetiva, também, a ampliação das 

incubadoras de empresas e parques tecnológicos e a viabilização de 

empresas inovadoras  e sua auto-gestão. Um dos desafios dessa política é o 

de elevar a capacidade de inovação do setor produtivo e o de fortalecer às 

Micro e pequenas Empresas (MPEs), para isso utiliza-se de dois programa: (i) 

Programa Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos, que busca 

fortalecer os esforços institucionais e financeiros de suporte a 

empreendimentos residentes nas incubadoras de empresas e parques 

tecnológicos; (ii) Programa INOVAR tem buscado ampliar o número e o 

escopo dos fundos de investimento já criados no país por meio da ação da 

FINEP.  

� As ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas 

estão direcionadas para programas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

em áreas estratégicas para o país que englobam: Biotecnologia, 

Nanotecnologia, Agronegócio, Amazônia e o Semi-Árido, Biodiversidade, 

Recursos Naturais, Energia Elétrica, Hidrogênio, Energias renováveis, 

Petróleo, Gás e Carvão Mineral.  Outras metas dessa linha de ação são os 

programas para áreas Nuclear, Espacial, Meteorologia e Mudanças 

Climáticas, Defesa e Seguranças Nacionais. 
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� As linhas de ação Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 

Social estão voltadas para o desenvolvimento social e objetivam a promoção, 

a popularização e o aperfeiçoamento do ensino de ciências nas escolas, a 

produção e a difusão de tecnologias e inovações para a inclusão social.  São 

ações dessa linha: os Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs), apoio ao 

Telecentros e Arranjos Produtivos Locais (APLs).  

 

Assim, o MCT tem facilitado a interação entre os diversos atores do 

desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, dentre eles destacam-se: a 

Academia Brasileira de Ciências – ABC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência – SBPC, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior – ANDIFES, o Fórum dos Secretários Municipais de Ciência e 

Tecnologia, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e diversas Associações 

Empresariais Setoriais, provendo os meios para a consolidação do Sistema Nacional 

de C, T & I, conforme demonstra a Figura 6 (MCT, 2010). 

 

Figura 06 - Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia  e Inovação 

Fonte: MCT (2010, p.20) 
 

 Como resultado dessa articulação pode-se verificar um aumento no número 

de bolsas da CAPES e do CNPq que passaram de 77.529 em 2001 para 149.579 

em 2009. Em 2009, houve um aumento no número de titulados: 38,8 mil mestres e 
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11,4 mil doutores, enquanto em 2001 foram 20 mil e 6 mil respectivamente. (MCT, 

2010). 

 Parte dos avanços obtidos no adensamento e qualificação da produção 

científica deve-se aos programas do CNPq de fomento à pesquisa, a saber: (i) 

Programa Jovens Pesquisadores, que apóia a instalação de infraestrutura e o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação 

executados por jovens pesquisadores (doutores, recém-formados); (ii) Programa 

Casadinho, que visa o fortalecimento da pesquisa científica em programas de pós-

graduação, aproveitando a pesquisa de excelência; (iii) Programa Primeiros 

Projetos, tem por objetivo apoiar a aquisição de instalação, modernização, 

ampliação ou recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica de 

instituições públicas de ensino superior e/ ou de pesquisa. (MCT, 2010) 

Durante a Quarta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

realizada em 2010, foram discutidos os novos desafios a serem enfrentados pelo 

país: (i) dar continuidade ao processo de ampliação e aperfeiçoamento das ações 

em C,T&I, tornando-as políticas de Estado; (ii) expandir com qualidade e melhorar a 

distribuição geográfica da ciência; (iii) melhorar a qualidade da ciência brasileira e 

contribuir, de fato, para o avanço da fronteira do conhecimento; (iv) cuidar para que 

Ciência, Tecnologia e Inovação se tornem efetivos componentes do 

desenvolvimento sustentável, com atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação  nas empresas e incorporação de avanços nas políticas públicas; (v) 

intensificar as ações, divulgações e iniciativas de CT&I para o grande publico; (vi) 

melhorar o ensino de ciência nas escolas e atrair mais jovens para as carreiras 

cientificas (MCT, 2010b). 

 

 

2.2.5. Relacionamentos com o Sistema Financeiro Nac ional 

 

  As pesquisas sobre sistemas de inovação, tanto em nível nacional como local, 

têm focalizado instituições, redes e processos interativos de aprendizagem, 

entretanto esses sistemas são dependentes de financiamento.  As fontes de 

financiamento para investimentos em inovação podem ser públicas ou privadas. 

Normalmente ocorre uma mistura das duas fontes. Os financiamentos públicos, em 

geral são de longo prazo. Na grande maioria dos países os investimentos de longo 
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prazo são dirigidos à educação e ao treinamento, à construção de infraestrutura de 

P&D, a gastos com pesquisadores, ao financiamento de pesquisa básica, 

dependendo quase que exclusivamente do Estado (CHESNAI e SAUVIAT, 2005).  

  Quanto ao financiamento privado do investimento em inovação, esses autores 

observam que podem assumir várias formas, dentre as quais algumas de longo 

prazo.  Esclarecem que a forma mais antiga é (ou foi) de longo prazo, sendo fundos 

provenientes de lucros retidos que são acumulados dentro das empresas e alocados 

ao investimento em P&D e inovação.   Os investimentos de curto prazo têm sido 

organizados por empresas por meio de cooperação tecnológica com empresas 

pequenas ou alianças tecnológicas com empresas oligopolistas.  

  Outras formas de investimento para a inovação pelos mercados financeiros 

são: (i) fundos para investimento em inovação levantados em mercados 

internacionais de títulos privados por empresas com forte reputação, neste caso a 

securitização é necessária; (ii) fornecimento de capital de risco por investidores 

institucionais, com empresas financeiras especializadas (fundos de capital de risco) 

atuando com intermediários;  (iii) levantamento de fundos, mediante a emissão de 

ações em capital de risco, é o levantamento de fundos, mediante a emissão de 

ações em mercados  financeiros especializados (Nasdaq ou similar) (CHESNAI e 

SAUVIAT, 2005). 

  Segundo a OCDE (1997) é importante conhecer como as despesas com 

inovação são financiadas, para isso sugere a classificação por fonte de 

financiamento, a saber: financiamento próprio, financiamento originário de empresas 

relacionadas (subsidiárias ou associadas), financiamento de empresas financeiras 

(empréstimos bancários, capitais de risco, etc.), financiamento do governo 

(empréstimo, subvenções, etc.), financiamento de organizações supranacionais ou 

internacionais (UE, etc.) e outras fontes.   Além dessas, as fontes externas de 

financiamento podem ser divididas em fontes de financiamento domésticas e 

internacionais.  

  No Brasil os desafios previstos no Plano de Ação para Ciência, Tecnologia e 

Inovação - PACTI estão articulados com a promoção da inovação tecnológica nas 

empresas. Tal contribuição ocorre mediante o apoio financeiro às atividades de 

PD&I, à cooperação entre empresas e Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, 

à capacitação de recursos humanos para a inovação, à implementação do Sistema 

Brasileiro de Tecnologia - SIBRATEC, e do incentivo à criação e à consolidação de 
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empresas intensivas em tecnologia (MCT, 2010). 

  Assim, a subvenção econômica é operacionalizada pela Financiadora de 

Estudos e Projetos - FINEP, por meio de três instrumentos: 

� O Edital Nacional: prevê o aporte de recursos financeiros para projetos de 

empresas nacionais de qualquer porte, para o desenvolvimento de processos 

e produtos, com prioridade para aqueles inseridos em temas da Política de 

Desenvolvimento Produtivo – PDP. 

� PAPPE Subvenção: prevê o aporte de recursos financeiros para micro e 

pequenas empresas, com implementação descentralizada, por meio da 

operação com parceiros locais, estaduais e regionais, responsáveis pela 

capilaridade e abrangência e o acesso das micro e pequenas empresas 

brasileira a recursos para o desenvolvimento de atividades de inovação, 

sendo que a alocação de recursos obedece às prioridades e características 

do desenvolvimento regional. 

� Programa Primeira Empresa Inovadora – PRIME: visa dar apoio ao processo 

de criação e desenvolvimento de empresas inovadoras, no qual os recursos 

não-reembolsáveis, na forma de subvenção econômica, serão contratados 

diretamente por incubadoras credenciadas pela FINEP.  Na primeira etapa as 

empresas selecionadas recebem recursos de subvenção econômica, na 

segunda etapa, os recursos são do programa Juro Zero (MCT, 2010). 

 O MCT tem buscado alternativas de apoio às empresas na articulação de 

fontes de financiamento reembolsáveis, a exemplos dos Fundos Setoriais, 

utilizando-se de instrumentos do BNDES e da PDP.  Outras fontes reembolsáveis 

são concedidas pela FINEP, a saber: Inova Brasil (Programa de Incentivo à 

Inovação nas Empresas Brasileiras) onde os encargos são reduzidos; e Juro Zero 

que apóia projetos e planos de negócios desenvolvidos por micro e pequenas 

empresas inovadoras (MCT, 2010). 

 O programa INOVA visa aumentar o número de fundos de investimentos no 

país. A ação da FINEP está distribuída no estímulo à criação de novos fundos de 

diversos portes: empresas nascentes – fundos SC (seed capital); empresas 

emergentes – fundos VC (venture capital); empresas maduras ou em 

desenvolvimento para mercado – fundos PE (private equity). Para isso, tem buscado 

operar por meio dos instrumentos incubadora de fundos, inovar semente, fundo de 

fundos, inovar fórum e redes de anjos. 
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 O relatório com os principais resultados e avanços do PACTI 2007-2009 

esclarece que os programas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES poderão dar sustentabilidade aos investimentos para a promoção 

de inovações nas empresas.  O BNDES possui três linhas de financiamento à 

inovação: (i) capital inovador: apóia o plano de investimento em inovação das 

empresas para capacitá-las a realizar atividades de inovação de forma continuada e 

estruturada; (ii) inovação tecnológica: objetiva o desenvolvimento de produtos e/ ou 

processos novos ou significativamente aprimorados e que envolvam risco 

tecnológico e oportunidades de mercado; e (iii) inovação produção: apóia projetos de 

investimentos que tem como meta a implantação, expansão e modernização da 

capacidade produtiva (MCT, 2010). 

 

 2.2.6. Relacionamentos com Instituições Estrangeira s 

 

 “A globalização da economia proporcionou às empresas novas oportunidades 

e desafios de negócios” (HITT et. al., 2008, p. 7). Entretanto se para os 

consumidores abriu-se um grande leque de possibilidade de consumo, onde ele 

pode comprar um produto independentemente do lugar onde está sendo produzido, 

para as empresas e para o governo trouxe mudanças decisivas, pois se depararam 

com a concorrência de países que praticam as mais variadas formas de políticas de 

exportação (Benedetti, 2006).   

  O autor observa que essas mudanças exigem do empresariado formação e 

busca de informações para utilização de formas mais eficientes para enfrentar as 

novas condições de concorrência. Com relação aos governos, novas políticas de 

desenvolvimento industrial e tecnológico estão sendo formuladas em resposta às 

transformações ocorridas nas últimas décadas. 

 De acordo com OCDE (1997) os sistemas nacionais de inovação 

fundamentam-se na idéia de que muitos dos fatores que influenciam as atividades 

de inovação são nacionais, tais como fatores institucionais, cultura e valores. Ao 

mesmo tempo, é também claro que os processos de inovação são, em muitos 

sentidos, internacionais. Tecnologias e conhecimentos circulam entre fronteiras. 

Empresas interagem com empresas estrangeiras e universidades. Muitos mercados, 

em termos de empresas e seus competidores, são globais. A internet aumentou 

muito as oportunidades de comunicação e de realização de negócios com empresas 
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de outros países. 

 Nesse contexto, o processo de globalização é também uma força poderosa 

para a inovação. A competição internacional força as empresas a aumentarem sua 

eficiência e desenvolverem novos produtos. A globalização pode também mudar a 

estrutura industrial das economias, impelindo-as a desenvolverem novas indústrias e 

a adaptarem suas estruturas institucionais (OCDE, 1997). 

 As empresas multinacionais são agentes centrais no processo de 

globalização. Suas atividades transcendem as fronteiras nacionais à medida que 

envolvam transferências internacionais de capital, conhecimento e tecnologia 

(OCDE, 1997). Para Benedetti (2006), uma empresa ao entrar no mercado 

internacional se expõe a riscos e incerteza. Tratando-se de grandes empresas, suas 

subsidiárias desenvolvem estratégias próprias e seus produtos podem abastecer 

outras subsidiárias que não desenvolva competências para determinado mercado. 

Dessa forma, o desafio está em ter flexibilidade e competência para atender às mais 

diversificadas exigências do mercado global.  

 Em relação às pequenas empresas, o autor aponta algumas dificuldades 

enfrentadas por elas para entrarem no mercado internacional: o desconhecimento e 

a fragilidade das marcas, o acesso a canais de distribuição e falta de conhecimento 

das reais necessidades de consumidores no mercado mundial.  Entretanto, o autor 

observa que para reduzir tais dificuldades pequenas empresas poderão se utilizar de 

consórcio de exportação.  Esse consórcio serve para dar padrão de qualidade aos 

produtos das empresas participantes e maior especialização a cada uma delas. 

Possibilitam às pequenas empresas trabalharem com segmentação setorial em 

cadeias produtivas complexas, permitem a redução de custos com exportações e 

possibilitam, ainda, a participação de pequenas empresas em feiras internacionais. 

 No Brasil foi lançada, em 2008, a Política de Desenvolvimento Produtivo -

PDP, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, com 

o objetivo  fornecer sustentabilidade ao ciclo de expansão econômica,  dentre os 

desafios apresentados por essa política, incluem-se o de elevar a capacidade de 

inovação do setor produtivo e o de fortalecer às micro e pequenas empresas  (MCT, 

2010). 

 Segundo Benadetti (2006) a parceria entre a Agência de Promoção de 

Exportação do Brasil - APEX e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE, tem contribuído para a facilitação do acesso de pequenos 
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empresários que optam pelo comércio internacional. Entretanto, salienta que mais 

que facilitar o acesso e financiamento para micro e pequenos empresários, são 

necessárias ações voltadas para melhorar a competitividade dessas empresas. Cita 

como exemplo o Programa EMPREENDER criado pelo SEBRAE, que tem como 

objetivo aumentar a competitividade das MPE's, através da organização de suas 

demandas e do desenvolvimento de trocas de experiências, novos mercados e 

inovação tecnológica. 

 

 

 

2.3 INCUBADORAS DE EMPRESAS 

 

 

2.3.1.   Evolução das Incubadoras 

  

 O movimento das incubadoras teve origem na década de 1950, em Nova 

Iorque, nos Estados Unidos, quando uma das fábricas da Massey Ferguson fechou, 

deixando um significativo número de desempregados na região.  Joseph Mancuso 

adquiriu as instalações e arrendou o espaço para pequenas empresas iniciarem 

suas atividades, compartilhando equipamentos e serviços.  Como uma das primeiras 

empresas hospedadas foi um aviário, a instalação ficou conhecida pelo nome de 

incubadora (Aranha, 2008). 

 Segundo esse autor, além do espaço individualizado, foram disponibilizados 

os serviços de limpeza, secretaria, contabilidade, vendas, marketing, dentre outros.  

Desta forma os custos operacionais foram reduzidos, aumentando a competitividade 

das empresas instaladas.  

 De acordo com Aranha (2008), o fato gerador para a concepção das novas 

empresas de tecnologia foi o êxito obtido, na década de 1950, na região do Vale do 

Silício, na Califórnia, através da iniciativa de jovens estudantes e da Universidade de 

Stanford, de promover a transferência da tecnologia desenvolvida na universidade 

para empresas e a criação de novas empresas intensivas em tecnologia. 

 Nos anos 70 a história continua na região do Vale o Silício, nos Estados 

Unidos.  As incubadoras aparecem como meio de incentivar universitários recém-

graduados a disseminar suas invenções tecnológicas e a criar espírito 
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empreendedor, através de parcerias, junto a uma estrutura física que oferecia 

assessoramento gerencial, jurídico, comunicacional, administrativo e tecnológico. 

Essa estrutura recebeu o nome de incubadora de empresas (ANPROTEC, 2011). 

 No Brasil, apenas a partir de 1984, com a criação de cinco fundações 

tecnológicas pelo CNPq: em Campina Grande (PB), São Carlos (SP), Porto Alegre 

(RS), Manaus (AM) e Florianópolis (SC), surgem às primeiras incubadoras de 

empresa, como instrumento de transferência tecnológica das universidades para o 

setor produtivo.   A primeira incubadora do Brasil e da América Latina foi criada em 

dezembro de 1984, com a instalação de quatro empresas no ParqTec de São 

Carlos, em São Paulo, sendo  seguida pela criação de  outras incubadoras em  

Campina Grande (PB), Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ) (Aranha,  2008).   

Entretanto, Laorgue (2008), observa que alguns autores asseguram que o México 

criou sua primeira incubadora na década de 1950. 

 Em 1987, foi criada a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos de Tecnologias Avançadas – ANPROTEC, que se legitimou no 

cenário de incubadoras no Brasil, como uma associação que representa não só as 

incubadoras de empresas, mas todo empreendimento que utilize o processo de 

incubação para gerar inovação no país (ANPROTEC, 2011), pois utiliza o conceito 

de incubadora para além dos três movimentos originais (Aranha, 2008), ou seja, 

incubadoras tecnológicas, tradicionais e mistas. 

 Segundo o site da ANPROTEC atualmente, a média de crescimento anual do 

número de incubadoras de empresas, no Brasil, é de cerca de 30%.  Traduzidos em 

números esse percentual representa 400 incubadoras no país, distribuídas por 25 

unidades da federação, que articulam mais de 6300 empresas, entre incubadas 

(2.800), associadas (2000) e graduadas (1500).  E responsáveis por cerca de R$ 

400 milhões em impostos, com uma estimativa de 33 mil postos de trabalho diretos, 

gerados pelas entidades empreendedoras. (ANPROTEC, 2010) 

Finalizando a ANPROTEC (2011) destaca que a incubação de negócios hoje 

é utilizada em quase todo o mundo não só para beneficiar jovens recém-graduados, 

mas como uma tendência da chamada nova economia. 
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2.3.2.  Conceito e caracterização 

 

  Em todo o mundo são vários os mecanismos utilizados para induzir a criação 

de empresas inovadoras.  Dentre eles o Manual para a Implantação de Incubadoras 

de Empresas, elaborado pelo Ministério de Ciência Tecnologia, destaca a incubação 

de empresas como crucial para o processo de inovação. 

“Dentre os mecanismos e arranjos institucionais/ empresariais 
que viabilizam a transformação do conhecimento em produtos, 
processos e serviços destaca-se a incubação de empresas, 
na qual é importante a participação ativa da comunidade que 
realiza pesquisas e atividades tecnológicas, nas universidades 
e em outras instituições de cunho tecnológico. Em um 
contexto onde o conhecimento, a eficiência e a rapidez no 
processo de inovação passam a ser reconhecidamente os 
elementos decisivos para a competitividade das economias, o 
processo de incubação é crucial para que a inovação se 
concretize em tempo hábil para suprir as demandas do 
mercado” (MCT, 2000, p. 4). 
 

 Nesse contexto, o MCT, no âmbito do Programa Nacional de Apoio a 

Incubadoras de Empresas – PIN, define a incubadora de empresas como: 

“Um mecanismo que estimula a criação e o desenvolvimento 
de micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de 
serviços, de base tecnológica ou de manufaturas leves por 
meio da formação complementar do empreendedor em seus 
aspectos técnicos e gerenciais e que, além disso, facilita e 
agiliza o processo de inovação tecnológica nas micro e 
pequenas empresas” (MCT, 2000, p.6). 
 

 Em seu site a associação nacional das incubadoras de empresas dos Estados 

Unidos da América (National Business Incubation Association) - NBIA,define o termo 

da seguinte forma: 

“As incubadoras de empresas nutrem o desenvolvimento das 
empresas empreendedoras, ajudando-as a crescer e sobreviver 
durante o período inicial de suas atividades, quando estão mais 
vulneráveis. Estes programas proporcionam às empresas 
clientes serviços de apoio empresarial e recursos adaptados às 
jovens empresas” (NBIA, 2011). 
 

 No Brasil, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC conceitua incubadoras de empresas 

como: 

“(...) ambientes dotados de capacidade técnica, gerencial, 
administrativa e infra-estrutura para amparar o pequeno 
empreendedor. Elas disponibilizam espaço apropriado e 
condições efetivas para abrigar ideias inovadoras e transformá-
las em empreendimentos de sucesso” (ANPROTEC, 2011). 

  
 Nesse sentido, as incubadoras de empresas contribuem para o 
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desenvolvimento sócio-econômico do país na medida em que são potencialmente 

capazes de induzir o surgimento de micro e pequenas empresas, responsáveis por 

grande parte da produção industrial e da geração de postos de trabalho no país 

(MCT, 2000).  Embora Lalkaka (1997) defenda que o principal objetivo das 

incubadoras é ajudar os empresários a desenvolverem as empresas, concorda que 

uma instalação bem planejada pode criar empregos ao médio prazo. 

 Segundo pesquisa SEBRAE; DIEESE (2009), no período de 2000-2008, as 

micro e pequenas empresas representavam 99,0% dos estabelecimentos formais 

brasileiros, com 13,0 milhões de empregados com carteira assinada, o que 

representa mais da metade do número de empregos formais do país.   De acordo 

com o SEBRAE (2006), às micro e pequenas empresas respondem por cerca de 

20% do Produto Interno Bruto – PIB brasileiro.  

 Aranha (2008) destaca que uma incubadora consiste de um mecanismo (e 

não numa organização ou localidade) eficiente para a criação de empresas e para a 

transformação de conhecimentos em processos, produtos e serviços. O autor 

observa que a palavra incubadora lembra maternidade (nascimento), e indica um 

aparelho destinado a apoiar recém-nascidos prematuros, servindo para aumentar 

suas chances de sobrevivência.  De forma semelhante, as incubadoras de empresas 

são ambientes que buscam apoiar ideias, projetos e empreendimentos nascentes 

deixando-os mais preparados para enfrentar condições adversas. 

 Para Lahorgue (2004), as empresas nascentes que se beneficiam do 

ambiente proporcionado pelas incubadoras apresentam taxas de mortalidade 

menores que a média das novas empresas.  A NBIA em sua página na internet 

informa que nos EUA, historicamente, as incubadoras membro da NBIA relatam que 

87% de todas as empresas graduadas a partir de suas incubadoras, ainda estão em 

atividade (NBIA, 2011).  O MCT (2000) acrescenta que as taxas de mortalidade 

entre empresas americanas e européias que passam pelo processo de incubação é 

reduzida em 20%, contra 70% detectados entre empresas que não passaram pelo 

processo de incubação. 

 No Brasil, segundo o MCT (2000), as estimativas indicam taxas de 

mortalidades semelhantes às americanas e européias para empresas que passaram 

pelo processo de incubação. Segundo estudo SEBRAE; ESPM (2008), nove entre 

dez empresas que nasceram de incubadoras continuam no mercado após a sua 

graduação. 
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 Dentre as razões da alta taxa de mortalidade nas micro e pequenas 

empresas, o SEBRAE (2007), em pesquisa referente ao período de 2003-2005, 

detectou as falhas gerenciais como a principal razão pela mortalidade, seguida de: 

causas econômicas conjunturais, políticas públicas e arcabouço legal e carga 

tributária alta.    

  O MCT (2000) aponta, também, os problemas gerenciais como a principal 

razão para a elevada taxa de mortalidade nas MPEs.  Entretanto avalia que as 

incubadoras de empresas podem contribuir, principalmente, para a solução das 

dificuldades referentes à capacitação gerencial dos empresários e da incorporação 

de tecnologias aos produtos e processos da empresa, esta última incluída dentre as 

razões para mortalidade constante do Manual para a Implantação de Incubadoras de 

Empresas. 

 A figura 07, a seguir, apresenta o resultado da pesquisa sobre os critérios 

para seleção de empreendimentos, referente ao ano de 2005, último ano em que a 

ANPROTEC divulgou pesquisa sobre o assunto.  

 

 

Figura 07: Critérios de seleção de empreendimento 
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Fonte: ANPROTEC(2005) 
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 Assim, para ampliar o número de empresas graduadas com sucesso e que 

permaneçam no mercado, as incubadoras se utilizam de critérios bem definidos para 

a seleção dos empreendimentos.  Na pesquisa ANPROTEC (2005), 98% das 

incubadoras avaliam a viabilidade econômica do empreendimento e 97% o perfil 

empreendedor da equipe candidata. 

 Inicialmente a experiência internacional e os resultados obtidos nas 

incubadoras de empresas brasileiras demonstraram que quando bem estruturadas 

as incubadoras facilitam o surgimento de empresas de base tecnológica, e mesmo, 

de setores tradicionais  e mistas (Medeiros e Atas, 1995). 

 Nos últimos anos, a popularidade do conceito de incubadoras promoveu uma 

ampliação tanto em relação aos tipos de negócios das empresas incubadas quanto 

do próprio modelo de incubação. Dessa forma, surgem incubadoras virtuais, a pré-

incubação e a incubação externa. Essas novas formas de incubação visam 

aumentar o impacto do processo de incubação, utilizando o conhecimento e as 

estruturas de apoio para atingir um maior contingente de empreendedores                  

(Lahorgue, 2004). 

 Assim, as incubadoras podem ser classificadas, quanto ao tipo, dependendo 

do empreendimento que abriga, conforme apresentado no quadro 06, abaixo 

 

Quadro 06: Classificação das incubadoras por tipo 

 
Tipo 

 

   
Descrição 

Incubadora de 
empresas de base 
tecnológica 

Organização que abriga empresas cujos produtos, processos ou serviços 
resultam de pesquisa científica, para os quais a tecnologia representa alto 
valor agregado. Abriga empreendimentos nas áreas de informática, 
biotecnologia, química fina, mecânica de precisão e novos materiais. 
 

Incubadora de 
empresas de setores 
tradicionais 
 

Organização que abriga empreendimentos ligados aos setores da economia 
que detém tecnologias largamente difundidas e que queiram agregar valor 
aos seus produtos, processos ou serviços, por meio de um incremento em 
seu nível tecnológico. Esses empreendimentos devem estar comprometidos 
com a absorção e o desenvolvimento de novas tecnologias. 
 

Incubadora mista Organização que abriga tanto empreendimentos de base tecnológica como de 
setores tradicionais. 
 

Incubadora 
agroindustrial 

Organização que abriga empreendimentos de produtos e serviços 
agropecuários, com vistas a facilitar o processo de empresariamento e 
inovação tecnológica. 
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Incubadora de 
cooperativas 

Organização que abriga, por período médio de dois anos, empreendimentos 
associativos em processo de formação e/ou consolidação instalados dentro 
ou fora do município, com o objetivo de criação de trabalho e renda. 
 

Incubadora cultural Organização que abriga empreendimentos na área da cultura, com vista a 
promover o processo de empresariamento de produtos e serviços culturais. 
 

Incubadora de artes Organização que objetiva apoiar pessoas criativas e empreendedoras que 
pretendam desenvolver negócio inovador na área de artes. 
 

Incubadora social Organização que apóia empreendimentos oriundos de projetos sociais, 
ligados aos setores tradicionais, cujo conhecimento é de domínio público e 
que atendam à demanda de emprego e renda e de melhoria da qualidade de 
vida da comunidade.  
 

Incubadora virtual Organização que se estabelece via internet, conta com amplo banco de 
dados e informática, com vistas a estimular novos negócios. 
 

Fonte: (ANPROTEC:SEBRAE, 2002)  
 

 De acordo com o panorama ANPROTEC 2005, observa-se que as 

incubadoras de base tecnológicas, ainda são a maioria, representando 40% do total 

de incubadoras pesquisadas, conforme demonstra a figura 08 abaixo. 

 

 

Figura 08: Incubadoras em operação – Foco de atuaçã o 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Serviço

Agroindustrial

Social

Cultural

Mista

Tradicional

Tecnológica

7%

5%

4%

3%

23%

18%

40%

 

Fonte: ANPROTEC Panorama (2005) 



81 
 

 
As incubadoras são parte dos sistemas de inovação, caracterizando-se por 

serem espaços planejados para receber empresas, start-ups ou não, e pelo 

compartilhamento de área física e infraestrutura técnica e administrativa, por período 

de tempo pré-determinado (Lahorgue, 2004). 

 Esse espaço físico, de acordo com MCT (2000) é construído ou adaptado 

para hospedar temporariamente micro e pequenas empresas, dispondo de uma 

variedade de serviços e facilidades, descritos a seguir:  

� Espaço físico individualizado, para instalação de escritórios e laboratórios de 

cada empresa instalada; 

� Espaço físico para o uso das empresas instaladas de forma compartilhada 

(sala de reunião, auditórios, secretaria, serviços administrativos e instalações 

laboratoriais); 

� Consultorias e assessorias em gestão empresarial, gestão da inovação 

tecnológica, comercialização de produtos e serviços no mercado interno e 

externo, contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação de recursos, 

contratos com financiadores, engenharia de produção e propriedade 

intelectual, dentre outros; 

� Capacitação e treinamento dos empreendedores nos principais aspectos da  

gestão empresarial, gestão da inovação tecnológica, a saber: negociação, 

vendas, contratos, marcas e patentes, legislação tributária e fiscal, 

exportação, normalização e metrologia e capital de risco, dentre outros; 

� Acesso aos laboratórios e bibliotecas de universidades e instituições que 

desenvolvam atividades tecnológicas. 

De acordo com a modalidade da empresa participante de uma incubadora, ela 

poderá usufruir desses serviços e facilidades oferecidos. Segundo a ANPROTEC-

SEBRAE (2002), são quatro as modalidades de empresa ligadas às incubadoras: (i) 

empresa pré-incubada: a pré-incubação é a fase inicial, em que a empresa, ou o 

empreendedor prepara em curto período (seis meses a um ano) os projetos que 

tenham potencial de negócios em empresas. A pré-incubação tem o objetivo de 

preparar os empreendimentos para o ingresso na incubadora, enfatiza-se ao plano 

de negócios e à pesquisa de mercado; (ii) empresa incubada: é aquela que 

desenvolve produtos e serviços inovadores, está abrigada em incubadora de 

empresa, passa pelo processo de seleção e recebe apoio técnico, gerencial e 
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financeiro de instituições criadas para desenvolver pequenos negócios.  Também 

chamada de empresa residente. (iii) empresa associada: é aquela que utiliza a 

infraestrutura e serviços oferecidos pela incubadora, sem ocupar espaço físico, 

mantendo vínculo formal. Pode ser empresa recém-criada ou já existente no 

mercado; e (iv) empresa graduada: é aquela que passa pelo processo de incubação, 

alcançando desenvolvimento para ser habilitada e sair da incubadora. Pode 

continuar mantendo vínculo com a incubadora na condição de associada.  

 Os serviços e facilidades, que são intrínsecos ao conceito de incubadora, tais 

como: apoio gerencial, administrativo e técnico deve estar à disposição da empresa 

com eficácia e coerência, pois apenas uma estrutura gerencial adequada poderá 

providenciá-los.  Uma incubadora deve formar sua equipe de gestão, ou pelo menos 

contratar um gerente, e incorporá-lo ao processo já nas etapas iniciais de seu 

planejamento.  Segundo o MCT (2000), a capacidade gerencial de uma incubadora 

em administrar suas ações será determinante para o sucesso da incubadora. 

 Para Minzinberg et. al. (2006), uma organização empreendedora precisa de 

uma estrutura simples, não mais que uma grande unidade constituída de alguns 

poucos gerentes de primeira linha. Mesmo a equipe de apoio deve ser minimizada 

para manter a estrutura enxuta e a organização flexível. 

 

2.4. A INFLUÊNCIA DA INCUBAÇÃO NA CRIAÇÃO DE RELACIONAMENTOS 

 

 A literatura identifica, segundo Vedovello (2000) quatro stakeholders no que 

se refere às operações das incubadoras:  

� Universidades e centros de pesquisa: a insuficiência de apoio de fontes de 

financiamento para a pesquisa abre espaço para aproximação do setor 

produtivo com os centros de pesquisas e universidades, que dessa forma, 

encontram uma nova fonte potencial de recursos.   Para a autora os 

constrangimentos financeiros vividos pelo meio acadêmico têm levado os 

pesquisadores a um estreitamento nos contatos com a indústria, alterando, 

muitas vezes, tópicos de pesquisa desenvolvidos por suas instituições para 

aqueles mais relacionados com os interesses e necessidades industriais. 

� Empresários e os chamados acadêmicos-empresários - a proximidade do 

setor produtivo com o científico/tecnológico tem estimulado  o surgimento de 

uma nova carreira para esses profissionais, dirigindo-os para o 
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“empreendedorismo” e estimulando-os a explorar os resultados de suas 

atividades acadêmicas e de pesquisa em uma base comercial.  Na 

perspectiva dos empresários, seus interesses (vantagens) em trabalhar com 

acadêmicos e instituições de caráter mais científicas encontram se em utilizar 

a expertise e os recursos científicos para melhorar suas atividades produtivas. 

� Agentes financeiros e venture capitalistas – a esse grupo interessa investir 

em novas empresas de base tecnológica com alto e rápido potencial de 

crescimento econômico e retornos financeiros. Embora esses investimentos 

envolvam taxa de risco elevada, o retorno econômico pode ser mais 

expressivo do que em qualquer outra atividade econômica. 

� Governo, autoridades e agências de desenvolvimento – aparentemente os 

interesses desse grupo de participantes são um misto dos propósitos dos 

outros grupos de interesse. Entretanto, motivação adicional encontra-se na 

convicção de que parques e mecanismos similares podem ser utilizados para 

a revitalização de regiões economicamente deprimidas. 

 

 Particularmente no caso das incubadoras de empresas, pode-se acrescentar 

a participação de empresas de grande porte em fases subseqüentes à implantação 

da pequena empresa na incubadora, quando as operações iniciais já foram 

financiadas por outros sponsors. A atuação dessas grandes empresas pode ocorrer, 

por exemplo, através de sua ação como fornecedora de bens e equipamentos à 

empresa infante, ou como cliente, através da aquisição de seus bens e serviços. 

Dois outros eixos de ação importantes são: a aquisição, pela grande empresa, de 

tecnologia desenvolvida pela empresa incubada e que ainda não dispõe de recursos 

que a viabilizem; e a terceirização da produção da grande empresa, através da 

subcontratação dos serviços da jovem incubada (Vedovello, 2000). 

 Deve-se destacar, ainda, como prováveis participantes: investidores 

estrangeiros, muitas vezes vinculados ao comércio internacional de tecnologias, que 

atuam não só no suprimento de tecnologias necessárias ao negócio nascente, mas 

também como uma espécie de broker para pequenas empresas estrangeiras que 

queiram se instalar em um determinado mercado (Vedovello, 2000). 

 Segundo pesquisa realizada por Ferigotti (2005), outra influência da 

incubação na criação de relacionamentos é o estímulo à participação em eventos 

relacionados às áreas de atuação da empresa, programas de design para 
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revitalização de linhas de produtos já comercializadas e ações relacionadas à 

aquisição de conhecimento como visitas a feiras do setor, para familiarizar-se com 

novos equipamentos, processos e produtos. Nesse aspecto, as ações da incubadora 

contribuíram para a sobrevivência e crescimento das MPES de base tecnológica, 

residentes ou suas egressas. As evidências sugerem que é vasta a gama de 

facilidades que uma incubadora associada a institutos tecnológicos pode propiciar as 

empresas já existentes, operando de forma estendida no apoio à inovação.  A 

incubadora facilitou, ainda, o relacionamento para gerar aprendizagem 

interempresas residentes ou graduadas; potencializou iniciativas das micro e 

pequenas empresas, em atividades inovadoras em produtos da indústria de 

tecnologias da informação e comunicação, permitindo a familiarização destas com 

os vários projetos desenvolvidos por outras residentes ou empresas pós-incubadas.  

Foi possível concluir que a incubadora desempenhou papel relevante para o 

estabelecimento de aprendizagem interempresas (fluxos de conhecimento) e o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas em MPEs residentes ou graduadas.  

 Versiani e Guimarães (2003) analisaram sete empresas graduadas em 

incubadoras, no Estado de Minas Gerais, no ano de 2002, a fim de verificar os seus 

arranjos organizacionais e a influência da incubadora na estruturação do negócio.  

Os resultados indicam vínculos superficiais entre incubadoras-incubados e papel 

pouco significativo na transferência de conhecimentos, limitado a sensibilização 

sobre aprendizagem e a exposição dos empresários a novos relacionamentos.   

Assim, reconhecem: (i) a aptidão da incubadora em promover redes de 

relacionamento, a contribuição ao desenvolvimento pessoal e a troca de 

informações permanente, mas esses benefícios não foram capazes de provocarem 

mudanças de comportamento gerencial. (ii) a incubadora propicia acesso a 

instituições públicas e privadas, facilidades na área de registro de produtos e acesso 

aos certificados exigidos pelos órgãos regulamentadores das atividades pertinentes 

às empresas; (iii) a incubadora facilitou os trâmites operacionais e administrativos e 

que a incubadora lhes propiciou outras vantagens, tais como ampliação da rede de 

relacionamentos, troca de informações, e principalmente um direcionamento quanto 

aos futuros negócios, ao avaliarem e os instrumentarem através da elaboração do 

plano de negócios. 

 Melo et. al. (2009) buscam identificar empresas graduadas de base 

tecnológica da região metropolitana de Belo Horizonte e verificar como estas 
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empresas se relacionam com o empreendedorismo e as incubadoras e, ainda, 

compreender sobre redes de empresas e os seus prováveis benefícios.  De acordo 

com as entrevistas observou-se somente aspectos positivos com relação ao 

processo de incubação. Os entrevistados ressaltam o relacionamento com outras 

empresas, como um importante benefício.  Sendo citados, também, o subsidio de 

infra-estrutura, as consultorias jurídicas e administrativo-financeiras, o acesso a 

financiamentos de fomento, o auxilio na captação de clientes, o acompanhamento 

por parte das incubadoras do plano de negócios e projetos desenvolvidos, os cursos 

e treinamentos ofertados pelas Incubadoras para a especialização dos 

empreendedores nos diversos setores que compõem a empresa (administrativo, 

financeiro, vendas, marketing, comercial) como benefícios adquiridos no processo 

de incubação.   

 O estudo de Serra et. al. (2010), objetiva verificar a importância das 

incubadoras de empresas como nós de rede de relacionamentos das empresas 

incubadas, e como isso influência no desempenho das incubadoras, a partir da 

proposta original de Soetanto e Van Geenhuizen (2007).  Os resultados revelam que 

as incubadoras localizadas em áreas metropolitanas, tipicamente com maior acesso 

a recursos de conhecimento e a recursos tangíveis, influenciam positivamente a 

relação de empresas candidatas e das vagas para incubação. Os resultados, 

também, indicam que incubadoras que fornecem serviços agregados além da 

tradicional disponibilização de infra-estrutura atraem mais empresas candidatas, e 

que incubadoras de maior experiência conseguem um melhor resultado na relação 

candidato-vaga. Concluiu-se com uma discussão alargada de que há necessidade 

de melhor entender o efeito da efetividade da incubadora. 

 De acordo com Silva (2010), que estudou os aspectos que potencializam e a 

capacitação tecnológica das empresas que participam do programa de incubação no 

Distrito Federal, a transferência de conhecimentos entre universidade-empresa (U-E) 

ocorrem mais não formalmente. A autora aponta que a impressão que se tem é que 

os programas de incubação analisados funcionam como instituições intermediárias 

entre as empresa incubadas e o SEBRAE. A autora acrescenta que dentre os 

mecanismos de transferência de conhecimento entre a universidade-empresa 

constatou-se a contratação de pesquisadores ou professores pelo programa de 

incubação para assessorar as empresas. 

 Para finalizar, Maculan et. al. (2002), em um estudo realizado sobre empresas 
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graduadas concluiu que o desempenho inovador é função da dinâmica 

organizacional, de capacitação gerencial e de contexto institucional favorável, 

permitindo afirmar que as empresas graduadas valorizam formas de organização e 

modo de relacionamento com outros atores que não são comuns para a maioria das 

pequenas empresas nem alguns grandes grupos empresariais. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

 O presente trabalho pode ser categorizado como um estudo comparativo de 

casos de abordagem qualitativa e finalidade explicativa A pesquisa explicativa, 

segundo Vergara (2009, p. 42), “torna algo inteligível, justifica-lhe os motivos. Visa, 

portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, para a ocorrência 

de determinado fenômeno.”. 

 O estudo de caso tem sido amplamente utilizado na área de comportamento 

organizacional, especialmente, para se compreender processos de inovação e 

mudanças organizacionais, a partir da complexa interação entre as forças internas e 

o meio externo (Hartley, 1995 apud Godoi, 2006, p. 121).  O estudo de caso é “a 

modalidade de pesquisa indicada para se capturar e entender a dinâmica da vida 

organizacional, tanto nas atividades e ações formalmente estabelecidas, quanto nas 

informais, secretas e ilícitas” (Godoi, 2006, p.127).  

 

3.2. EMPRESAS PESQUISADAS E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi conduzida em duas empresas localizadas no Estado do Rio de 

Janeiro.  A escolha das empresas (uma incubada e outra não incubada) se deu em 

virtude de terem produtos inovadores em fase de comercialização e pesquisas de 

novos produtos em andamento. 

 A escolha da Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ, onde reside uma 

das empresas selecionadas, se deu em virtude de seu histórico de sucesso, seu 

compromisso com a inovação e tecnologia de ponta, de sua localização, próxima a 

laboratórios e centros de pesquisas instalados na Cidade Universitária, e de sua 

experiência de 16 anos.   Além disso, a direção da incubadora se mostrou 

interessada na realização da pesquisa, permitindo o acesso às suas instalações. Na 

incubadora de empresas o sujeito selecionado foi o Coordenador da Incubadora de 

Empresas COPPE/UFRJ. 

A empresa incubada selecionada foi a Ambidados Soluções em Monitoramento 



88 
 

Ambiental, uma empresa estabelecida em 2006 como um spin-off do  Laboratório de 

Instrumentação Oceanográfica /UFRJ. A empresa oferece soluções na área de 

monitoramento ambiental, fabricação, configuração e operação de equipamentos 

meteoceanográficos. Os sujeitos selecionados foram: uma das sócias (responsável 

pela área financeira) e o responsável pelas áreas comercial e de produção, para 

entrevista e o responsável pela área de planejamento e desenvolvimento do produto, 

para narrativa.  Em virtude do responsável pela área de planejamento e 

desenvolvimento do produto não estar na empresa desde a sua criação, houve 

necessidade de uma das sócias (responsável pela parte financeira), complementar 

sua narrativa em relação a como surgiu a ideia para a criação da bóia 

meteoceanográfica. 

 A empresa não incubada selecionada foi a JCTM Comércio e Tecnologia 

Ltda., trata-se de uma empresa que opera na fabricação de equipamentos para o 

monitoramento ambiental, assim, como na prestação de serviços relacionados. Os 

sujeitos selecionados foram: o responsável pela área de projetos, o responsável pela 

área financeira, o responsável pela área comercial, e o responsável pela área de 

produção para entrevista e o diretor da empresa para a narrativa. 

 

 

3.3. COLETA DE DADOS 

 

3.3.1.  Estruturação da Pesquisa 

 

 Entrevistas semiestruturadas foram realizadas nas duas empresas, com os 

sujeitos da pesquisa com a finalidade de: 

� Identificar os processos de inovação das empresas pesquisadas; 

� Identificar os tipos de relacionamentos mantidos pelas empresas pesquisadas 

com a finalidade de alavancar inovações. 

Ao final de cada entrevista foi solicitado a cada entrevistado que indicasse 

uma inovação que tenha contribuído de forma relevante para vantagem competitiva 

da empresa e, ainda, que informassem o nome do colaborador da empresa que 

tenha colaborado mais de perto no desenvolvimento da inovação citada. A partir 

dessas indicações foi selecionada em cada empresa, a inovação que mais recebeu 
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indicações.   

 Em uma segunda visita a cada empresa, foi solicitado ao colaborador que 

acompanhou de perto o desenvolvimento da inovação selecionada, que narrasse da 

forma mais livre possível o desenvolvimento (fases de prospecção, seleção, 

implementação e aprendizagem) da mesma. Durante a narrativa, procurou-se 

certificar de que o narrador mencionasse os fatores ligados a relacionamentos com: 

outras empresas, com o sistema de educação, com o sistema financeiro, com 

governo, com o sistema de ciência e tecnologia e com instituições estrangeiras que 

tenham interferido (facilitado ou prejudicado) o processo de desenvolvimento das 

inovações selecionadas. 

 Finalmente, a entrevista semiestruturada com o Coordenador da Incubadora 

de Empresas da COPPE/UFRJ procurou identificar a estrutura e infraestrutura da 

incubadora que abriga a empresa pesquisada. 

 

3.3.2.  Procedimentos e Instrumentos para Coleta de  Dados 

 

 A presente pesquisa utilizou os seguintes instrumentos para coleta de dados: 

� Entrevista semiestruturada: as entrevistas foram operacionalizadas através de 

um roteiro semiestruturado. Segundo Godoy (2006), a entrevista 

semiestruturada tem como objetivo principal compreender os significados que 

os entrevistados atribuem às questões e situações relativas ao tema de 

interesse.   As entrevistas foram gravadas, transcritas e incluídas como um 

apêndice à pesquisa (Apêndice V). 

� Análise documental: foram analisados nos documentos duas empresas e da 

Incubadora de empresas da COPPE/UFRJ, a fim de obter informações 

relativas os relacionamentos travados pelas empresas com outros agentes 

objeto da presente pesquisa e do processo de inovação da empresa.  De 

acordo com Godoy (2006), o exame de documentos pode trazer contribuições 

importantes para o estudo de caso.   O autor esclarece, ainda, que a palavra 

documento deve ser entendida de forma ampla, incluindo os materiais 

escritos, as estatísticas e outros tipos de registros em banco de dados e os 

elementos iconográficos. 

� Observação direta: Godoy (2006), afirma que a observação tem papel 

essencial no estudo de caso qualitativo, porque, por meio de observações, se 
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procura apreender aparências, eventos, comportamentos. Esses registros 

foram anotados, em um caderno de anotações, e utilizados como informações 

adicionais relevantes para o estudo. 

� Narrativas: norteadas pela lista de temas do Apêndice IV constam do 

Apêndice VI. Segundo Labov (1977), a narrativa é uma técnica de recapitular 

a experiência passada através da combinação da sequência verbal de 

sentenças com a sequência de eventos que de fato ocorreram. 

 

 

3.4 - TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Para o tratamento dos dados foi utilizada a técnica de análise temática, uma 

forma de análise de conteúdo que segundo Vergara (2008, p. 15), “visa identificar o 

que está sendo dito a respeito de determinado tema”. 

Para Vergara (2008), a análise de conteúdo admite a abordagem qualitativa. 

Enfatiza o que é significativo e relevante no texto, sem necessariamente ser 

frequente. Focaliza a identificação de peculiaridade e as relações entre os 

elementos, admitindo, portanto, a análise das subjetividades. O texto corresponde 

aos dados coletados, que podem ser desde cartas e respostas a questionários 

abertos até transcrição de entrevistas. 

No caso da presente pesquisa, a análise temática foi utilizada para avaliar a 

partir de material transcrito das narrativas, a ocorrência (presença) de forma 

manifesta ou latente de temas previamente retirados da teoria. Esses temas, listados 

no Apêndice IV, são aqueles ligados aos relacionamentos das duas empresas 

analisadas com outras empresas, com o sistema de educação, com o sistema 

financeiro, com o sistema de ciência e tecnologia, com o governo e com instituições 

estrangeiras.  

 A partir do levantamento da ocorrência (presença), em termos de frequência e 

profundidade, desses temas, e de como eles interferiram no desenvolvimento das 

inovações narradas, foi possível avaliar como o processo de incubação interferiu no 

processo de inovação da empresa incubada, quando comparada à não incubada. 

 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
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 No estudo de caso cabe ressaltar algumas considerações que podem ser 

consideradas como limitações do método utilizado: “Em que medida os resultados 

encontrados em uma investigação particular podem ser extrapolados ou transferidos 

para outros contextos? Em que medida o relato do caso representa o fenômeno 

social ao qual se refere?” (GODOY, 2006, p.139). 

 Yin (2010) explica, ainda, que apesar do estudo de caso ser considerado 

como uma forma distintiva de investigação empírica, muitos pesquisadores ainda 

encaram o método com certas restrições. Dentre as principais críticas a este método 

as mais comuns são: 

� Falta de Rigor Científico: é muito comum que a subjetividade do 

pesquisador interfira na coleta de dados, no registro e na análise de 

informações, particularmente aquelas obtidas através de entrevista 

pessoal, ou mesmo na própria seleção do material a ser incluído na 

descrição do caso. Para evitar esse tipo de problema, a entrevista deve 

buscar obter, na medida do possível, vários pontos de vista sobre o 

fenômeno estudado e registrar da forma mais rigorosa possível o 

depoimento colhido. No intuito de tornar o estudo de caso preciso, 

transcrições das respostas do entrevistado devem ser utilizadas na 

descrição do caso. Além disso, a coleta, descrição e análise dos dados 

devem ser efetuadas com base no quadro conceitual previamente 

elaborado a partir da literatura estudada, que deu sustentação ao estudo. 

� Método não permite generalizações para o universo fornece pouca base 

para se fazer uma generalização científica. Muitos cientistas afirmam que 

não se pode generalizar a partir de um caso único. A resposta para esse 

tipo de julgamento é que os estudos de caso, da mesma forma que os 

experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a 

populações ou universos. Nesse sentido, o estudo de caso, como o 

experimento, não representa uma “amostragem”, e, ao fazer isso, seu 

objetivo é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não 

enumerar freqüências (generalização estatística). 

� Demora do estudo quando resulta numa grande quantidade de 

documentos ilegíveis: esse tipo de questionamento se refere à forma 

como os estudos de caso eram realizados no passado, que não é a 

maneira como os estudos de caso devem ser feitos no futuro.  
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� Não podem estabelecer relações causais: no entanto podem ser usados 

para oferecer evidências para complementar experimentos, assim podem 

ser valorizados como adjuntos aos experimentos mais do que alternativos 

a ele. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
 
  

 Este capítulo compreende a apresentação do setor da economia onde as 

duas empresas pesquisadas estão estabelecidas, da incubadora onde uma das 

empresas reside e dos resultados da pesquisa de campo das duas empresas 

analisadas. 

 

4.1. DESCRIÇÃO DO SETOR ECONÔMICO DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

   
Dentro da classificação nacional de atividades econômicas do IBGE, a 

fabricação de equipamentos e instrumentos de monitoramento ambiental, 

meteorológicos e de auxílio à navegação está inserida como uma subclasse da 

fabricação de máquinas e equipamentos das indústrias de transformação. De acordo 

com a PINTEC 2008 a atividade de fabricação de máquinas e equipamentos teve 

uma taxa de inovação de 51% e está entre as oito atividades que apresentaram as 

maiores taxas de inovação no período de 2006-2008. 

 Atualmente, existe uma forte demanda por instrumentos e equipamentos de 

monitoramento ambiental no mercado, pois muitas empresas e instituições de 

pesquisa estão implantando equipamentos de monitoramento ambiental para 

atenderem as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente e de órgãos 

estaduais dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente ou, ainda, para melhorar o 

Índice de Sustentabilidade Ambiental da empresa. 

 

4.2. INCUBADORA DE EMPRESAS DA COPPE/UFRJ 

 
 A Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ, onde está localizada a 

Ambidados Soluções em Monitoramento Ambiental, faz parte do Parque Tecnológico 

do Rio de Janeiro e funciona, desde 1994, na Cidade Universitária, na Ilha do 

Fundão/RJ. A Incubadora é gerida pela Fundação COPPETEC, o escritório de 

transferência de tecnologia da COPPE/UFRJ. Além da proximidade do Aeroporto 

Internacional Tom Jobim e de importantes vias de acesso à Cidade do Rio de 

Janeiro, no seu entorno estão instalados centros de pesquisa e laboratórios da 

universidade.  

A estrutura organizacional da incubadora é formada por um Conselho Diretor, 
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um Coordenador, uma Gerência Geral e uma Gerência Técnica.  O Conselho Diretor 

é composto pelos seguintes membros: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRJ (Decania do Centro de Tecnologia, Escola de Química, COPPE/UFRJ, Centro 

de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Escola de 

Engenharia, Instituto de Macromoléculas), Fundação Bio-Rio, Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello - CENPES/PETROBRAS, 

Centro de Pesquisa de Energia Elétrica - CEPEL/ELETROBRAS, Instituto de 

Energia Nuclear - IEN, Centro de tecnologia Mineral - CETEM, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Federação Fluminense das Micro e 

Pequenas e Médias Empresas - FLUPEME, Instituto Nacional de Tecnologia - INT, 

Companhia de Desenvolvimento Social do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, 

Serviço Nacional de Apóio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/RJ, 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN, Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro.  A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP fazia parte 

desse Conselho, mas em virtude de ser convidada a participar dos conselhos de 

todas as outras incubadoras, resolveu se retirar desse e não participar de nenhum 

outro. 

 Para o Sr. Maurício Guedes, Coordenador da Incubadora de Empresas da 

COPPE/UFRJ, a participação dessas instituições no Conselho Diretor da Incubadora 

“cria laços, (...) que abrem portas para ouvir as demandas das empresas, para 

obviamente colaborar com as empresas de várias maneiras”, entretanto a 

incubadora, institucionalmente, tem “laços com muitos órgãos do governo, agências 

de fomento, a própria FINEP, independente de estar ou não presente no Conselho 

Diretor da Incubadora”.   

 Para o Coordenador da Incubadora, uma das tarefas do Conselho Diretor é 

estabelecer os procedimentos e realizar a seleção das empresas. O critério 

fundamental utilizado na seleção de empresas, além da viabilidade do negócio, é o 

tipo de vínculo que essas empresas têm com os laboratórios da UFRJ. 

“(...) o critério fundamental, além da viabilidade obviamente, é o 
tipo de vínculo que as empresas que estão nascendo, aqui, 
têm com laboratórios da UFRJ, né? Então a gente tem um 
número muito grande de empresas que são criadas por ex-
alunos da UFRJ, gente que está terminando seus cursos, 
principalmente estudantes de mestrado e doutorado da UFRJ. 
O maior percentual vem da COPPE, mas nós temos alunos de 
várias outras áreas. Desde a área de Belas Artes, na área de 
Design, na área de Saúde” (Coordenador da Incubadora de 
Empresas COPPE/UFRJ). 
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De acordo com o entrevistado, o processo seletivo ocorre através de um 

edital público onde as empresas inscritas apresentam uma pré-proposta, que é 

basicamente um plano de negócios, que serão avaliadas de acordo com os 

seguintes critérios: viabilidade técnica, viabilidade econômica, perfil empreendedor 

dos proponentes, o conteúdo inovador, o impacto na economia que aquela empresa 

vai ter e o vínculo com a UFRJ, um vínculo para o futuro.  Essa pré-proposta 

apresentada pela empresa é julgada por um comitê técnico da incubadora.  As 

empresas enquadradas nos critérios citados anteriormente participam de um curso 

de 40 horas sobre plano de negócios. Segundo o Coordenador da Incubadora, é 

uma oportunidade para que os empreendedores conheçam o mundo dos negócios, 

obtenham conhecimento e compartilhem suas angústias. Ao término do curso os 

responsáveis por essas empresas reelaboram seus planos de negócios, pois é esse 

plano que será avaliado pelo Conselho Diretor da Incubadora.  Além do plano 

escrito, o grupo empreendedor apresenta uma defesa oral do mesmo numa reunião 

do Conselho.  Somente após essas etapas, um processo que leva cerca de quatro 

meses, o Conselho Diretor realiza a seleção final. 

 Para o Coordenador da  Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ, o processo 

de inovação ocorre de várias maneiras, principalmente dentro da própria empresa, 

independentemente da participação da universidade, num processo de inovação que 

a própria empresa desenvolve e que conta com a contribuição de agentes externos 

(fornecedores, concorrentes, clientes). Para ele, em alguns casos, é assim que o 

processo acontece em um ambiente econômico. Entretanto, uma das “formas de 

promover essa inovação é levar o resultado da pesquisa para gerar uma nova 

empresa, num processo de spin off da atividade de pesquisa e, para isso, a 

incubadora é um instrumento muito poderoso”, pois essas novas empresas são 

criadas  por pesquisadores que estão acostumados ao ambiente acadêmico, ao 

ambiente  de pesquisa, mas que não possuem  experiência do mundo dos negócios.  

Dessa forma, “esses ambientes protegidos ajudam a fazer essa transição de uma 

vida de pesquisador para uma vida como um empresário, e são extremamente 

valiosos para empresas desse tipo”.  Portanto, para ele: 

“a incubadora é um instrumento muito eficaz, muito poderoso, 
para este tipo de caminho da inovação, que obviamente não é 
o único, existem outras maneiras de promover a inovação” 
(Coordenador da Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ). 
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 A incubadora é considerada um ambiente protegido porque “as empresas 

selecionadas poderão utilizar as instalações e facilidades da incubadora” (Edital do 

processo seletivo, 2010). Para o Coordenador da Incubadora de Empresas esses 

serviços podem ser divididos em dois grupos: os mais objetivos (assessoria na área 

de marketing, assessoria na área de finanças, assessoria na área jurídica e apoio 

para obtenção de acesso às linhas de financiamento) e os fundamentais 

(proximidade dos laboratórios, a convivência com empresas similares, a visibilidade 

da empresa para o público, para grandes empresas e para agências de fomento): 

“Primeiro é a proximidade dos laboratórios, nós estamos 
falando de empresas para as quais essa proximidade num 
laboratório da UFRJ é algo relevante, não é qualquer empresa 
que enxergaria isso como algo importante. Nós estamos 
apoiando empresas que enxergam isso com algo relevante.  A 
convivência com outras empresas parecidas, com outras 
empresas, também, de base tecnológica e,também, inovadoras. 
A visibilidade que esta empresa nascente passa a ter por estar 
aqui, na incubadora. Visibilidade, tanto para o grande público, 
através de matérias na imprensa, como visibilidade, também, 
para grandes empresas ou para agências de fomento que 
passam a descobrir que existe uma nova empresa nascendo, 
com essas características. Visibilidade para investidores 
potenciais. Gente que tem interesse em investir em empresas 
desse tipo.  Então isso é uma grande vantagem que a gente 
oferece. Não exatamente um serviço, né? Na verdade na área 
da grande imprensa, sim. A gente tem um serviço de assessoria 
de imprensa que atende todas as empresas na grande mídia e 
nas mídias especializadas naquele tipo de negócio” 
(Coordenador da Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ). 
 

 Os serviços oferecidos pela Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ 

constantes no site da incubadora são apresentados a seguir (Incubadora de 

Empresas COPPE, 2011): 

� Serviço de suporte operacional: serviços de condomínio em geral (limpeza, 

contínuo interno e externo, segurança, telefonista, etc.) e restaurante; 

� Serviço de suporte estratégico: apoio na busca de financiamentos, suporte na 

elaboração e implementação de projetos com agências de fomento; 

� Serviço de suporte tecnológico: alocação de equipamentos, busca de 

informações tecnológicas e promoção de cursos e palestras técnicas; 

� Assessoria de marketing: desenvolve um trabalho com ênfase na 

comercialização, mantendo a empresa com uma visão de futuro; 

� Assessoria financeira: ajuda a elaborar o planejamento financeiro da 

empresa, bem como fornecer apoio na análise de investimentos; 

� Assessoria jurídica: orienta as empresas na elaboração de contratos e na 
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negociação com parceiros e clientes; 

� Assessoria de comunicação: apoio de uma equipe especializada em 

produção de textos, releases, logos e folders, facilitando assim a divulgação e 

o contato das empresas nos meios de comunicação e imprensa. 

 

 Em relação às modalidades de empresas que fazem parte da incubadora o 

entrevistado informou que formalmente a incubadora tem empresas residentes e 

empresas graduadas, mas que recentemente foi introduzida uma nova categoria, a 

das empresas associadas. De acordo com o coordenador da incubadora, as 

empresas associadas são aquelas que participam do Programa Primeira Empresa 

Inovadora - Programa PRIME, que “recebem o apoio de cento e vinte mil reais 

através da nossa incubadora, logo são empresas ligadas ao nosso ambiente, 

algumas estão aqui dentro e a maior parte delas estão fora da incubadora” 

(Coordenador da Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ).   

A incubadora possui atualmente quinze empresas residentes (incubadas), 

quarenta e três empresas graduadas e cerca de cinquenta empresas associadas.  

Para o Coordenador, a incubadora tem um sistema de acompanhamento para 

verificar o desempenho das empresas incubadas e graduadas, entretanto a 

incubadora, até o momento, não possui um sistema de avaliação de seu próprio 

desempenho. Contudo, está participando do Programa CERNE, da ANPROTEC, 

que visa criar padrões de atividades e de sistemáticas nas várias incubadoras, mas 

que ainda não está funcionando sob a forma de avaliação de desempenho.   

 Para o entrevistado a maioria das empresas ligadas à incubadora são 

empresas de serviços, sendo poucas as empresas industriais devido à limitação do 

espaço físico e, também, em virtude da economia estar se desenvolvendo muito 

mais na área de serviços intensivos em tecnologia. Sintetizando: “O que une todas 

as nossas empresas é que são sempre empresas de base tecnológica e empresas 

inovadoras” (Coordenador da Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ). 

 Nesse contexto, observa que um dos ativos que a incubadora tem para 

oferecer às empresas incubadas é a rede de contatos, pois “com a criação do 

Parque Tecnológico (...) nós vamos ter aqui no entorno da incubadora uma 

quantidade muito grande de empresas multinacionais, que podem abrir mercados 

para essas empresas que nascem aqui”.  Assim, para ele: 

“Uma das nossas atribuições mais importante é, exatamente, 
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promover essa interação e essa convivência das empresas que 
estão nascendo com as grandes empresas que estão aqui, 
PETROBRAS, etc.” (Coordenador da Incubadora de Empresas 
COPPE/UFRJ). 

 

 Para o Coordenador de Empresas COPPE/UFRJ, uma das atividades mais 

importantes da incubadora é fazer com que essas empresas sejam inseridas nesse 

ambiente de inovação que inclui: a universidade, as grandes empresas 

multinacionais, agências de fomento e até bancos, embora os bancos não sejam 

muito indicados pelo padrão de juros, para empresas nascentes. 

 

4.3. AMBIDADOS SOLUÇÕES EM MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

4.3.1 Apresentação da empresa 

 

 A Ambidados Soluções em Monitoramento Ambiental é uma empresa jovem, 

formada por pesquisadores egressos do Laboratório de Instrumentação 

Oceanográfica da COPPE/UFRJ.  Iniciou suas atividades em 2006 prestando 

serviços de consultoria, estilo home office.  Em 2007, foi aprovada no processo 

seletivo da Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ, permanecendo incubada até 

a presente data 

A empresa atua na prestação de serviços de consultoria na área de 

instrumentação oceanográfica e análise de dados oceânicos, com destaque para 

correntes oceânicas, ondas e marés, tendo como objetivo suprir o mercado offshore 

com serviços de aquisição, processamento e análise de dados meteoceanográficos, 

incluindo levantamentos batimétricos e campanhas de monitoramento ambiental. 

Está capacitada para a especificação de equipamentos, montagem de 

sistemas de aquisição de dados, confecção e gerenciamento de banco de dados 

ambientais e implementação de interfaces computacionais online via internet/intranet 

para atender a projetos de oceanografia em sistemas que necessitem de um fluxo 

constante de informações ambientais atualizadas e qualificadas, coletadas nos 

locais de interesse e disponibilizadas em tempo real ou quase real. 

 O desenvolvimento de produtos teve início, em meados de 2008, quando o 

CENPES/PETROBRAS cedeu à Ambidados a patente de um produto inovador, o 

ondaleta. A partir daí, a empresa iniciou o desenvolvimento e aperfeiçoamento do 
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produto, que foi comercializado apenas em 2010. Assim, até o presente momento, a 

empresa já desenvolveu três produtos, a seguir discriminados: 

� Ondaleta: é um ondógrafo/marégrafo digital inovador desenvolvido pelo 

CENPES/PETROBRAS, com patente cedida à Ambidados, que, desde então, 

vem realizando testes e aperfeiçoamentos. O sistema completo é composto 

por uma unidade remota, onde se encontra o sensor, e uma unidade 

servidora, onde se encontra o cliente.  Pode ser acoplada a um sistema de 

monitoramento ambiental contínuo, denominado AMBIPORTO, que coleta, 

processa, analisa, armazena e transmite em tempo real parâmetros 

ambientais estratégicos para o apoio de operações portuárias e para o 

planejamento e execução de áreas de gestão ambiental. A quantidade de 

parâmetros ambientais pode variar de acordo com as necessidades 

operacionais e as condições ambientais do porto, destacando-se: maré, onda, 

corrente, salinidade, vento, oxigênio dissolvido, pressão atmosférica, 

temperatura da água e do ar. 

� Marégrafo: também chamado de RH, é um instrumento utilizado para medir o 

nível do mar, as marés.  

� Bóia meteoceanográfica: é uma plataforma extremamente versátil para o 

monitoramento sistemático de pontos específicos do oceano. Por meio dela 

podem ser coletados diversos parâmetros meteorológicos e oceanográficos 

como: correntes, ventos, pressão atmosférica, temperatura do ar e da água 

do mar, radiação solar, umidade relativa, direção, altura e período das ondas, 

perfil vertical de temperatura e salinidade, perfil de correntes na coluna 

d'água, entre outros parâmetros físicos, químicos, biológicos e atmosféricos, 

transmitidos via satélite ou rádio, desde que sejam acoplados os 

equipamentos necessários em seu interior. Tem a finalidade de alimentar 

sistemas de monitoramento operacional, com dados em tempo real. 

 

 Está em fase de pesquisa o desenvolvimento de um equipamento similar a 

um fabricado, por uma empresa americana, que deixou de produzi-lo. Esse 

equipamento possui demanda no Brasil, mas não é produzido no mercado nacional. 

 A estrutura organizacional da Ambidados é simples e flexível. Possui uma 

área técnica e uma administrativa. Atualmente a empresa possui dois sócios e 20 

colaboradores, estando cinco localizados na sede da empresa, na incubadora de 
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empresas e quinze, em Macaé, prestando serviços à PETROBRAS. A empresa 

conta, ainda, com seis estagiários e quatro bolsistas. 

 

4.3.2 Processo de inovação e a influência dos relac ionamentos 

 

 Essa seção tem por objetivo descrever a visão que representantes de áreas  

de atividades da empresa (produção, comercial, financeira  e planejamento e 

desenvolvimento do produto - PDP)  têm do processo de inovação na Ambidados, 

em especial o papel dos relacionamentos em cada fase do processo de inovação.

 Pode-se observar que as inovações em produtos na Ambidados ocorrem, 

basicamente, a partir de melhoramentos significativos em produtos fabricados por 

empresas estrangeiras e em produtos fabricados pela própria empresa. Isso se 

traduz em uma série de mudanças incrementais em componentes, incorporação de 

softwares, bem como facilidade de uso e incorporação de características funcionais, 

conforme relatos abaixo: 

“(...) A gente tenta agregar a este marégrafo é uma forma de o 
cliente ter um acesso fácil a informação, a gente desenvolve o 
website para ele poder ver esses informações, o desenvolve 
formas de transmissão dessas informações, seja rádio ou 
satélite e GSN, 3G, então o que a gente tenta fazer é isso. 
Facilitar a vida, criar soluções dentro da instrumentação 
meteorológica, da medição de parâmetros meteorológicos e 
oceanográficas”(Responsável pela área de produção e 
comercial). 
 
“Então a gente fica monitorando se acontece alguma coisa de 
errado. A gente, por exemplo, já alterou a questão da 
alimentação deles. Já melhorou o software umas ou duas 
vezes” (Responsável pela área de produção e comercial). 

 
 Desta forma, é possível construir um quadro demonstrativo com os graus de 

novidade das três inovações desenvolvidas no âmbito da empresa, do mercado 

nacional e do mundo, apresentado no quadro 07, abaixo. 

 

Quadro 07: Grau de novidade de inovações da Ambidad os 
 

 
Produto 

Grau de no vidade da inovação  

Empresa  Mercado Nacional  Mercado 
Internacional 

Ondaleta acoplada 
ao ambiporto 

Introdução de produto 
novo. 

Introdução de produto novo. Introdução de 
produto 
significativamente 
melhorado 
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Marégrafo  
(RF) 
 

Introdução de produto 
novo. 
 
 

Introdução de produto 
significativamente melhorado em 
especificações técnicas, 
componentes, softwares 
incorporados, facilidade de uso e 
outras características funcionais. 

Introdução de 
produto 
significativamente 
melhorado 

Bóia  
Meteoceanográfica 

Introdução de produto 
novo. 

Introdução de produto 
significativamente melhorado em 
especificações técnicas, 
componentes, softwares 
incorporados, facilidade de uso e 
outras características funcionais. 

Introdução de 
produto 
significativamente 
melhorado 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Percebe-se que seus produtos são voltados para clientes menos exigentes da 

empresa-líder (estrangeira), que estão dispostos a trocar produtos sofisticados 

(technological overshooting) por similares de mais baixo preço e que sejam apoiados 

por serviços de conveniência, conforme respostas dos entrevistados. 

 “(...) tem concorrentes nacionais às vezes com a tecnologia 
muito mais apurada, mais testada, um produto final bem mais 
fechado do que o nosso. Mas o que a gente oferece para o 
cliente que eu acredito que seja um grande diferencial? É a 
gente oferecer a manutenção, com o conhecimento da 
tecnologia que se está vendendo. (...) Se for um produto 
estrangeiro, geralmente ele tem que esperar, tem que chamar 
um técnico de fora até esse técnico vir e ir lá fazer o serviço o 
custo não só de mão-de-obra desse funcionário, (...) Eu acho 
que isso o cliente vê com bons olhos. Poxa, eu tenho esse cara 
a qualquer hora, ele fala a minha língua e vai resolver o meu 
problema” (Responsável pelas áreas comercial e de produção). 

  

4.3.2.1 Fase prospecção de idéias para inovação 

 

Em relação à prospecção de idéias para inovações, verificou-se que o 

mercado é a principal fonte. Nas respostas dos entrevistados, apresentadas a 

seguir, ficou evidenciado que a empresa procura conhecer a dinâmica do mercado 

para identificar suas tendências e atender melhor às necessidades de clientes 

(market pull). 

“Na verdade é uma consulta de mercado. (...) A gente 
realmente avalia no mercado o que falta e o que o cliente está 
sentindo falta aqui no Brasil” (Responsável pelas áreas 
comercial e de produção). 

 
“(...) o cliente vem com a demanda. Eles vêm com o problema e 
a gente acha a solução” (Sócia/Responsável pela Gerência e 
área financeira) 
  

 Por essa razão a empresa está sempre procurando interagir com os clientes 
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para conhecê-los melhor, e para que os clientes, também, conheçam a empresa, o 

trabalho nela desenvolvido e sua expertise. O pequeno tamanho do mercado 

também facilita o relacionamento entre os concorrentes e clientes, pois todos se 

conhecem. Tal interação também é facilitada pela segmentação que a empresa 

realiza em seu mercado agrupando seus clientes por área de atuação. Vale destacar 

a contribuição da universidade na construção de contatos com clientes para a 

Ambidados. 

“A gente está tentando fazer palestras para que os clientes 
venham e conheçam a Ambidados, né? Vejam o que a 
Ambidados faz. Dar cursos, né? Grátis, pra ser visto como 
especialista pelos clientes.(...) A gente está sempre com 
contato com o cliente. (...) A gente diz olha: Já melhoramos 
isso, isso. Tá aqui a nova versão, pra você” (Responsável 
pelas áreas comercial e de produção). 
 
“O mercado é muito pequeno e têm poucas empresas que 
fornecem, a gente acaba conhecendo pelo uso mesmo (...). É 
o mercado que é pequeno e todos se conhecem e os clientes 
nos conhecendo” (Sócia /Responsável pela área financeira e 
gerência) 
 

. O que a gente tem feito agora (...) é criar áreas. A gente 
separou áreas petroleiras, mercado offshore, portos e terminais, 
marinas, (...) criamos diferentes setores em que a gente pode 
atuar. A gente tem hoje em dia isso mapeado, (...)está 
começando a fazer esse trabalho de divulgação” (Responsável 
pelas  áreas comercial e de produção). 
 
“(...) os clientes que a gente tem atualmente realmente saiu 
desse contato com a universidade. E eu acho que as empresas 
geralmente buscam também na universidade uma referência, 
né? (Responsável pelas áreas comercial e de produção). 
 
 

No que concerne à busca por oportunidades tecnológicas para melhoria de 

seus produtos (technology push) a Ambidados interage com professores e 

pesquisadores de universidades, com pesquisadores do CENPES e participa de 

pesquisas nos laboratórios de universidades, para ter acesso à novas tecnologias . 

“(...) a gente veio do Laboratório de Instrumentação 
Oceanográfica então existe lá o professor (...), que é uma 
referência no Brasil e é meu orientador, é o orientador de mais 
duas pessoas que estão aqui na empresa, de mestrado, 
também” (Responsável pelas áreas comercial e de produção). 

 
“(...), o CENPES que é Centro de Pesquisa da PETROBRAS, 
ele auxilia muito a gente aqui. (...) esse ondógrafo (...) 
inicialmente foi desenvolvido, a física do equipamento, essa 
coisa, pela PETROBRAS e o CENPES foi quem licenciou a 
patente para que a gente tornasse, realmente, um produto 
comercial” (Sócia/ Responsável pele Gerência/Financeira). 

 
“No Laboratório da Oceânica, foi lá que surgiu toda a ideia da 
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empresa, até hoje a gente trabalha, faz consultorias com eles. 
É a nossa fonte de pesquisa .”(Sócia/ Responsável pela área 
financeira e gerência) 

 
 Uma fonte de idéias para inovação muito utilizada pela Ambidados origina-se 

na necessidade de adequação de produtos às necessidades de clientes 

(customização). Entretanto, a mudança na política de controle ambiental, as 

imitações e a  engenharia reversa, bem como a participação em seminários, feiras e 

workshop e visitas também propiciam à Ambidados idéias para inovações. 

“Não a gente não tem uma produção em série  (...), mas eu vou 
colocar numa pedra, eu não vou colocar no caís. Então tem lá 
uma modificação a ser feita, então é uma modificação feita 
para o cliente, de acordo com a necessidade do cliente. (...)  
Ele não é uma produção em série. Não é igual pra todo mundo”  
(Responsável pelas áreas produção e comercial). 
 
“A mudança na política de controle ambiental? Com certeza o 
nome da empresa já está assim”. (Responsável pelas áreas 
produção e comercial). 
 
“Todos os equipamentos que a gente tem feito, (...), existem lá 
fora (...). É você pegar uma bóia colocar um “que” nacional, e 
tal” (Responsável pela área de produção e comercial). 
 
“Aqui pela incubadora, no ano passado, fomos com estande, na 
Rio Oil & Gas. Agora temos outros apoios quanto ao SEBRAE, 
por exemplo, (...)esse ano a gente deve fazer umas missões 
pela Europa umas coisas assim.  O bom contato da Ambidados 
com o SEBRAE veio primeiro através da incubadora (...) A 
gente participa de um grupo no SEBRAE do desenvolvimento 
de empresas, né? Eles não desenvolvem a ideia mas dão a 
infraestrutura necessário para que a gente possa desenvolver 
nossas ideias. (Sócia/responsável pela área financeira e 
gerência). 
  
“A captação de ideias? Acho que empresas estrangeiras. (...) e 
a gente costuma participar muito de feiras da área específica, 
ficar sempre atento ao que está surgindo.(...) A gente tenta 
visualizar o que está acontecendo lá fora, ficar sempre de olho 
no que está acontecendo lá fora pra trazer pra cá para o Brasil” 
(Responsável pelas áreas comercial e de produção). 

 
 Quanto às ferramentas e métodos para captação de ideias verificou-se o uso 

da web para pesquisa e o uso do e-mail como uma forma de comunicação e 

informações internas (intranet). 

“(...) sempre que a gente vai mostrar o equipamento a gente 
mostra o site (...) É um e-mail que todo mundo pode acessar. 
E que ela vai nesse e-mail verifica os testes que já foram feito, 
ai, lá tem o formulário do teste e ai nesse formulário você vê o 
que foi feito naquele teste, pra que foi feito aquele teste. Quais 
são os resultados daquele teste” (Responsável pelas áreas 
comercial e de produção). 
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Em vários momentos, durante as entrevistas foi verificada a capacidade de 

absorção da Ambidados na exploração e assimilação de informações para aplicá-la 

comercialmente, o que reflete o conhecimento acumulado que a empresa possui. 

“A ideia surgiu com um Congresso que houve onde foram 
discutidos assuntos de tendências que existem hoje nesse 
mercado de instrumentação. E ai num bate-papo, numa mesa 
redonda, em contato com o pessoal do CENPES foi dito que 
haveria interesse de desenvolver uma bóia ao nível nacional. E 
ai se formou um grupo que é exatamente o grupo de 
desenvolveu essa bóia” (Sócia/ Gerente e responsável pela 
área financeira) 
 

 Tendo em vista as respostas dos entrevistados acima apresentadas, verificou-

se que a Ambidados, na fase de prospecção, mantém relacionamentos: i) com 

outras empresas, para identificar tendências de mercado, a fim de atender cada vez 

melhor às necessidades do cliente, detectou-se uma forte relação com clientes sob a 

forma de apoio, aproximação e a segmentação de clientes;  ii) com o sistema de 

educação, para acessar novas tecnologias e participar de pesquisas, interage com  

a universidade através de seus professores e pesquisadores na busca de novas 

idéias e, ainda, na participação em cursos do SEBRAE, para a capacitação 

gerencial; iii) com o sistema de ciência e tecnologia,  para acessar novas tecnologias 

e participar, conjuntamente, de pesquisas, através da interação com pesquisadores 

do CENPES, bem como  a participação em pesquisas e acesso aos laboratórios da 

universidade, na busca de ideias; iv) com empresas estrangeiras,  utilizando-se da 

engenharia reversa,  e da participação em feiras e congressos internacionais para 

captação de idéias. 

 
4.3.2.2 Fase Seleção de idéias para inovação 
 
 No que concerne a seleção das ideias para inovação em produtos observou-

se que a Ambidados procura escolher aquelas que mais se encaixam em sua área 

de conhecimento, que é a instrumentação oceanográfica, por que é ai que está sua 

experiência, sua capacidade técnica. Verificou-se, também, que a empresa procura 

analisar questões como: necessidade de mercado, facilidade de entrada no 

mercado, riscos e o retorno financeiro. 

“A gente tenta permanecer no nosso foco. Senão a empresa 
perde a identidade, né? Nosso foco é a instrumentação 
oceanográfica. (...) E nossa capacidade técnica também..Eu 
acho que a gente sempre vai tentar desenvolver alguma coisa 
que a gente tem um certo background”  (Responsável pelas 
áreas comercial e de produção) 
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“Quem define é o mercado eu acho que a gente não vai 
desenvolver um produto que não vai ter mercado. A gente tenta 
realmente fazer essa pesquisa de mercado” (Responsável 
pelas áreas comercial e de produção). 
 
“Viabilidade e retorno. Se ela é viável ou não.  Se essa ideia vai 
conseguir ser um produto rentável, pra conseguir existir como 
produto e pra poder ser vendido” (Sócia/Responsável pela área 
financeira e gerência). 
 

 No que diz respeito às ferramentas utilizadas para seleção das ideias foi 

mencionado o uso da simulação computacional de esforço da bóia, que possibilita o 

estudo de várias situações que poderão ser aplicadas tanto nesse quanto em futuros 

projetos. 

“Simular esforço na bóia. A gente faz, também, o planejamento 
de linha de fundeio porque essas linhas elas ficam sobre a 
água, ai tem uma linha e um peso no fundo. Então essa linha 
ela tem que ser muito bem nivelada, dependendo da corrente, 
dependendo de onda que você pegue (...)” (Responsável pela 
área de PDP). 
 

 Quanto aos relacionamentos nessa fase do processo de inovação observou-

se, nos relatos dos entrevistados, a presença da PETROBRAS, a principal cliente, 

que auxilia a Ambidados na seleção de idéias, que por ser líder de mercado, ela dita 

o que necessita em termos de tecnologia. 

“Principalmente acho a PETROBRAS, a PETROBRAS dita, é o 
nosso principal cliente” (Responsável pelas áreas comercial e 
de produção). 
 
 

4.3.2.3 Fase Implementação da inovação 
  
 Sobre a implementação das idéias em inovações verifica-se que a Ambidados 

utiliza, basicamente, desenvolvimento próprio e engenharia reversa para obtenção 

da tecnologia a ser incorporada em inovações. 

“Nós temos aqui pesquisa e desenvolvimento. (...) nós não 
fizemos esse sensor, mas toda a integração dele, a 
comunicação dele nós fizemos com nosso desenvolvimento (...) 
que nós chamamos de instrumentação isso tudo nós fizemos.” 
(Responsável pela área de PDP) 
 
“Esse equipamento é muito utilizado no Brasil, só que ele foi 
proibido, lá pela defesa dos EUA, são equipamentos utilizados 
pra guerra. (...) Ai nós pegamos essa ideia, desse modelo que 
foi proibido e vamos nacionalizar. Já estamos em 
desenvolvimento” (Sócia/Responsável pela área financeira e 
gerência). 
 

 Entretanto a Ambidados, também utiliza outras formas de obtenção de 
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tecnologia, a saber: transferência de tecnologia (contatos com universidades e 

centros de pesquisa); tecnologia incorporada (máquina e equipamentos); 

Conhecimento codificado (internet, feiras, exposições, manuais); conhecimento 

tácito (contratação de RH experiente, consultoria, informações de clientes). Destaca-

se a parceria formada entre a Ambidados e uma empresa, também localizada na 

Ilha do Fundão, para o desenvolvimento de três projetos em conjunto. 

“A gente não faz o casco da bóia. Nós temos uma parceira hoje 
que é uma empresa daqui de dentro da COPPE, apesar dela 
não estar na incubadora, ela reside aqui dentro do Fundão, né? 
E ela é que realmente quem desenvolve o casco, então a 
gente troca informação de como tem que ser esse cas co, 
configuração, onde que a gente vai botar equipament o ali, 
aqui e tal. (...) a ideia nossa é que esse produto final seja uma 
criação das duas empresas,né?  (Responsável pelas áreas 
comercial e de produção). 
 
“hoje boa parte do nosso pessoal é aluno de lá. (...) está 
fazendo mestrado agora, tem vários mestrandos, aqui. 
Doutorando, também. Essa proximidade com a universidade 
pra nós é importantíssima.?” (Sócia/Responsável pela área 
financeira e gerência). 

 
“(...) a gente utiliza certos equipamentos que vem fora, né? 
(...)Nós tivemos  de fato, de se debruçar e pesquisar, fazer 
inúmeros testes ao longo do desenvolvimento. (...)mas agora 
nós já dominamos o trabalho com esse sensor”  (Responsável 
pela área de PDP). 

 
“Eu, por exemplo, fui contratado pra isso. (Responsável pela 
área de PDP). 

 
 Com relação aos recursos necessários para implementação de inovações 

observou-se, quanto aos recursos financeiros, que a Ambidados utiliza recursos 

próprios, recursos do cliente ou solicita apoio às agências de fomento. 

“Por agências de fomento: FINEP, CNPq ou o próprio cliente” 
(Sócia/Responsável pela área financeira e gerência). 

 
“(...) um lançamento teste de um último protótipo desses, que 
realmente foi bancado totalmente por nós, né?  ”(Responsável 
pelas áreas comercial e de produção). 

 
(sobre capital semente) “ É então, até hoje a gente não pediu 
mas a gente está vendo sim, com aquelas agências eu não sei 
bem o nome, mas é umas que investem na empresa e ficam 
com uma porcentagem da empresa  no futuro,” (Responsável 
pelas áreas comercial e de produção). 

 
 

 Com relação ao pessoal envolvido no desenvolvimento de inovações, além 

dos colaboradores contratados pela empresa, são utilizados prestadores de serviço, 

por prazo determinado, para execução de serviço especializado. Além desses 
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profissionais a empresa possui bolsistas e estagiários mantidos por agência de 

fomento. 

“RPA ele vem trabalha pra gente. (...) Você não tem todos os 
profissionais dentro da empresa pequena., (...) a gente busca o 
profissional, mais experiente”(Responsável pelas áreas 
comercial e de produção). 

 
“Na verdade o IEL tem uma parceria com o SEBRAE, SENAI e 
o CNPq, (...) juntos eles deram uma bolsa para nossa primeira 
estagiária (...) Bolsas BITEC – Bolsa de iniciação Científica e 
tecnológica para Micro e Pequenas Empresas. Aí nós 
ganhamos um prêmio de melhor idéia. Legal, né?” 
(Sócia/Responsável pela área financeira e gerência). 

 
 Quanto aos equipamentos para apoiar o desenvolvimento, verificou-se que a 

empresa avalia a necessidade de sua compra, a possibilidade do aluguel do 

equipamento, bem como de terceirização do serviço, dependendo do tempo de 

utilização do equipamento, do custo, do tempo para entrar com o produto no 

mercado e a propriedade intelectual que fica agregada as empresas que 

desenvolveram juntas. 

“Terceirizar esses serviços. (...) Poderia mais ai envolve outros 
aspectos, né? Porque a questão do custo,né? Porque quando 
você vai implementar uma coisa do zero tem todo um tempo de 
desenvolvimento  e geralmente um custo associado a isso.  
Além do que tem a questão da propriedade intelectual, porque 
quando você trabalha com uma inovação essa inovação tem 
que ficar agregada àquelas empresas que trabalharam com 
isso, né?” (Responsável pela área de PDP) 
 
“Depende. Às vezes o cliente tem o equipamento e a gente usa 
o equipamento deles para a integração, dentro da bóia, ou a 
gente pode também alugar o equipamento ou comprar o 
equipamento. O tempo de utilização (...)” (Sócia/Responsável 
pela área financeira e gerência). 
 

No desenvolvimento de inovações, a empresa procura se envolver de forma 

antecipada com clientes-chave como a PETROBRAS, que possui conhecimento 

especializado, e que poderá contribuir de diversas formas no futuro desenvolvimento 

de produtos, inclusive para a redução de custos. Isso pode ser observado no pedido 

da PETROBRAS, de realização de testes em sensores mais baratos que os 

normalmente utilizados, a fim de avaliar a qualidade do componente, e verificação 

da possibilidade de utilizá-lo em futuros equipamentos desenvolvidos em conjunto. 

“Eles querem testar esse sensor (...). Mas um deles 
especificamente eles querem avaliar quão bom ele é para 
medir certos parâmetros oceanográficos. E devido aos custos 
mais baixo, enfim, eles querem avaliar, (...) o sensor que nós 
usamos é um sensor que a PETROBRAS tinha pedido pra 
fazer o teste. (...). Que é muito bom, na verdade” (Responsável 
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pela área de PDP). 
 
 A parceria para desenvolvimento de produtos com um usuário líder, como a 

PETROBRAS, que dita o mercado, proporciona muitas vantagens para os outros 

clientes da empresa, pois todo o conhecimento adquirido pela Ambidados no 

desenvolvimento de produtos fruto desse parceria são  utilizados em futuros projetos 

com outros clientes.. 

“A PETROBRAS acha que é interessante o desenvolvimento 
daquele instrumento, que vai atender a demanda, que a 
PETROBRAS precisa e tal. Então a PETROBRAS tem ajudado 
nesse sentido, sempre. Ela dita o que está precisando de 
tecnologia (Responsável pelas áreas comercial e de produção). 

 
 Observou-se que os projetos de desenvolvimento são conduzidos por equipes 

multifuncionais que mantêm contatos constantes não só através de reuniões 

formais, como de contatos informais.  Verificou-se, ainda, a existência de 

entrosamentos entre as áreas (comercial, financeira, produção) envolvidas nos 

projetos. 

“(...) tem um quadro bem heterogêneo de pessoal (...) 
Oceanógrafos, eletrônicos, engenheiro eletrônico, computação 
a parte de sistemas, Meteorologista, aqui não, mas em Macaé 
tem. È então assim, engenheiro mecânico, analista de 
sistemas” (Responsável pelas áreas comercial e de produção). 

 
(Em relação aos membros da equipe) “Nós temos contato 
permanente, não somente através de reuniões formais, (...) nós 
temos contato muito próximo conversamos muito a respeito do 
projeto.(...) A parte de gestão envolve também essa parte 
comercial e financeira. (...) nós conversávamos com certa 
freqüência (Responsável pela área de PDP). 

 
 No que se refere às ferramentas utilizadas para desenvolver uma inovação na 

Ambidados verificou-se o uso de protótipos, simulação, sistemas de informação 

(banco de dados). 

“.Na verdade agora que nós estamos formando o nosso banco 
de dados, porque até então a gente não tinha. Tem o Auto Cad 
e tem outro (Sócia e responsável pela área financeira) 
 
“Fazemos os teste, a calibração, a gente faz tudo. Tem o 
protótipo de todos os produtos (Sócia e responsável pela área 
financeira) 
 

 Em relação ao lançamento observou-se o uso dos seguintes 

procedimentos/ferramentas: teste do consumidor, estratégia de marketing e apoio ao 

cliente: 

“(...) lançamento teste de um último protótipo desses. (...) 
Justamente para mostrar para o cliente, né?” (...) o apoio ao 
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cliente é como eu falei pra você é o principal. Acho que é o 
diferencial. A gente tá de fácil acesso o tempo todo” 
(Responsável pelas áreas de produção e comercial).  
 
“A gente separou áreas petroleiras, mercado offshore, portos e 
terminais, marinas, (...) criamos diferentes setores em que a 
gente pode atuar” (Responsável pelas áreas de produção e 
comercial). 

 
 No que concerne aos relacionamentos mantidos pela Ambidados, na fase de 

implementação, observou-se as seguintes interações, conforme relatos dos 

entrevistados apresentados acima: (i) com outras empresas, para a formação de 

parceria com outra empresa, também, localizada na Ilha do Fundão para o 

desenvolvimento, de forma complementar, de produto inovador;  na parceria com um 

usuário-líder (PETROBRAS), para o desenvolvimento de produtos de interesse da 

empresa-líder que poderão ser utilizados posteriormente por outros clientes, bem 

como na customização de produtos inovadores de acordo com a necessidade dos 

clientes; (ii) com o sistema financeiro verificou-se a solicitação de apoio para o 

desenvolvimento de projetos, através de editais de subvenção, da FINEP, da 

FAPERJ e do CNPq e, ainda, a possibilidade de no futuro utiliza-se de capital de 

risco do tipo capital semente, para a expansão da empresa; iii) com o sistema 

educacional, através da interação com a universidade para o desenvolvimento de 

produtos inovadores, a interação com professores, a participação de colaboradores 

da Ambidados nos cursos de mestrado e doutorado da universidade, como visto 

anteriormente, participação da Ambidados em cursos de capacitação promovidos 

pelo SEBRAE; iv) com o sistema de ciência e tecnologia, através da interação com 

pesquisadores do CENPES para o desenvolvimento de novos produtos, e com o 

CNPq através da concessão de bolsas de pesquisa.  Verificou-se a interação com o 

SEBRAE, SENAI e IEL que juntamente com o CNPq patrocinam a concessão da 

Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas - 

BITEC e, ainda, a utilização de laboratórios da universidade para pesquisas; v) com 

empresas estrangeiras, através de fornecedores estrangeiros de componentes; com 

o governo, através da solicitação de informações técnicas sobre normas de medição 

de parâmetros às  agências reguladoras. 

“O SEBRAE é um relacionamento de quando eu entrei aqui na 
incubadora, (...) e toda essa parte de infraestrutura 
administrativa, (...)eu devo tanto ao SEBRAE quanto as 
capacitações que a incubadora nos proporcionou. 
Provavelmente isso foi importante e significativo para o 
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crescimento e maturidade da empresa, né?” Sócia/responsável 
pela área financeira e gerência). 
 
“A gente já consultou a ANA, sim pra medição de nível. Não 
que ela nos ajude no desenvolvimento de tecnologia, mas (...) é 
que a gente tem que obedecer, a gente pergunta” (Responsável 
pelas áreas comercial e de produção). 
 

4.3.2.4.  Fase Aprendizagem 
 
 No que diz respeito à fase de aprendizagem foi verificado que a empresa está 

se estruturando nessa questão e ainda encontra alguns obstáculos para implantação 

de uma auditoria, entretanto a empresa caminha aprendendo com suas 

experiências. 

“Eu vou te falar que este é o grande desafio aqui da empresa  é 
o que gente discute em quase toda reunião é isso. Como 
documentar a informação que a gente consegue agregar 
durante os nossos projetos. A gente tem tentado num esforço 
enorme, tá fazendo, ainda. Não vou dizer que está, que faz isso 
corretamente hoje em dia” (Responsável pelas áreas comercial 
e de produção). 
 
“(...) Ai a gente implementa essas mudanças, faz as 
verificações pra ver se realmente foram efetivadas. Depois para 
por no manual cada equipamento isso vai pro manual.  A gente 
altera o manual. Tá aqui isso é assim, isso é assado, tal” 
(Responsável pelas áreas comercial e de produção). 

 
 Em relação aos mecanismos para transferência do conhecimento tácito para 

o explicito verificou-se a ocorrência de conversa informal entre os colaboradores da 

empresa, reuniões de equipe, documentação de cada projeto, registro em caderno 

de anotações e uso do e-mail para enviar informações aos colaboradores da 

empresa para conhecimento e pesquisa. 

“Tem conversa, tem. A gente tenta documentar também os 
projetos. Se realmente houve uma mudança a gente 
documenta isso” (Responsável pelas áreas comercial e de 
produção). 
 
“Nessas reuniões que a gente tem de equipe tenta falar de 
cada projeto (...)Toda a empresa participa (...) agora nós 
estamos começando a registrar, mesmo que seja num caderno 
de anotações nosso, entendeu? A gente começou, também a 
criar e-mails que a gente manda (...) por que ai fica registrado” 
(Responsável pelas áreas comercial e de produção). 
 

 
4.3.3 Inovação Bóia Meteoceanográfica 
 
 

O objetivo dessa seção é descrever a influência dos relacionamentos no 

desenvolvimento específico de uma inovação, no caso a bóia meteoceanográfica. 
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Essa influência foi levantada a partir da análise temática da narrativa feita 

pelo colaborador que acompanhou de perto o desenvolvimento da inovação.   

  
4.3.3.1.  Descrição da inovação 
 

As bóias meteoceanográficas de fundeio são frequentemente aplicadas nas 

atividades de: (i) descrição e entendimento da variabilidade e previsibilidade do 

sistema climático em diferentes escalas espaço-temporais; (ii) aprimoramento dos 

resultados dos modelos oceânicos e de previsão de tempo e clima;  (iii) descrição e 

previsão das condições oceanográficas e meteorológicas da superfície do oceano de 

forma a tornar eficientes e seguras as atividades no mar; (iv) monitoramento dos 

efeitos de mudanças climáticas decorrentes dos processos de interação oceano-

atmosfera; (v) conhecimento, preservação, utilização sustentável e restabelecimento 

de ecossistemas costeiros e oceânicos; dentre outros. 

Além de possibilitar os serviços supracitados, as bóias da Ambidados 

oferecem ainda outras vantagens exclusivas como: (i) maior conteúdo nacional, sem 

perder qualidade e confiabilidade, proporcionando bóias mais baratas que as 

concorrentes estrangeiras; (ii) solução inteligente de transmissão de dados, como no 

caso da transmissão via satélite, que permite o cliente acessar do seu computador 

os dados coletados pela bóia em offshore; (iii) serviços nacionalizados de 

manutenção técnica e de consultoria ambiental especializada garantem ao cliente 

um evidente ganho em custo-benefício se comparado aos serviços oferecidos pelas 

concorrentes estrangeiras. 

Os entrevistados consideram a bóia meteoceanografica um produto inovador 

porque a empresa teve que desenvolver um novo sistema eletrônico para a bóia, 

para tornar possível o uso de um sensor não específico para medição de ondas em 

bóias, que é mais barato que os normalmente usados, e que barateou o produto 

final. Além disso, foram citados como diferencial em relação ao produto dos 

concorrentes: a facilidade de manuseio e manutenção e a proximidade do fabricante, 

pois a maioria dos fabricantes das bóias concorrentes está fora do Brasil. 

“a gente tentou minimizar custo. (...) o sensor medicial que a 
gente utiliza ele é deste tamanho e o da concorrência 
estrangeira é deste tamanho, grande. E ele é 10 a 20 vezes 
mais caro que esse que a gente utiliza. (...) esse sensor que a 
gente usa ele não é feito exatamente para a bóia, a gente 
adaptou ele pra medir onda dentro da bóia. Realmente a nossa 
eletrônica para mediação de onda, não existe igual. É a nossa. 
(...)  é muito menor e de um custo menor, muito mais inferior. O 
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sensor a gente compra lá de fora, mas a eletrônica e a 
integração foi a gente que desenvolveu” (Responsável pelas 
áreas comercial e de produção). 
 
 

4.3.3.2. A Influência dos Relacionamentos no desenvolvimento da bóia 
meteoceanográfica 
 

 No que diz respeito ao relacionamento com outras empresas verificou-se que 

a PETROBRAS é o cliente mais citado tendo sido o responsável pelo primeiro 

pedido da bóia. Apesar das duas empresas já desenvolverem projetos 

anteriormente, observou-se, uma grande interação entre elas durante o 

desenvolvimento do projeto da bóia meteoceanográfica, o que ensejou o 

fortalecimento da parceria. 

No desenvolvimento de inovações, a empresa procura se envolver de forma 

antecipada com clientes-chave como a PETROBRAS, que possui conhecimento 

especializado, e que poderá contribuir de diversas formas no futuro desenvolvimento 

de produtos, inclusive para a redução de custos. Isso pode ser observado no pedido 

da PETROBRAS, de realização de testes em sensores mais baratos que os 

normalmente utilizados, a fim de avaliar a qualidade do componente, e verificação 

da possibilidade de utilizá-lo em futuros equipamentos desenvolvidos em conjunto. 

“Eles querem testar esse sensor (...). Mas um deles 
especificamente eles querem avaliar quão bom ele é para 
medir certos parâmetros oceanográficos. E devido aos custos 
mais baixo, enfim, eles querem avaliar, (...) o sensor que nós 
usamos é um sensor que a PETROBRAS tinha pedido pra 
fazer o teste. (...). Que é muito bom, na verdade” (Responsável 
pela área de PDP). 
 

A parceria para desenvolvimento da bóia meteoceanográfica com um usuário líder, 

como a PETROBRAS, traz também benefícios para outros clientes da empresa.   As 

especificações técnicas da PETROBRAS são bastante sofisticadas e todo o 

conhecimento adquirido pela Ambidados para atender a esses requisitos acabam 

sendo utilizados  em futuros projetos da empresa direcionados a outros clientes. 

 “(...) essa bóia extrapola a PETROBRAS ela poderá ser usada 
e virar um produto da empresa para outros segmentos. Isso 
não é um produto exclusivo para a PETROBRAS. Isso porque 
como eu te disse a gente já alterou o projeto inicial aplicamos 
outros sensores com anuência deles também mais isso virá 
depois como produto da empresa” (Responsável pela área de 
PDP). 

 
 Na relação com os clientes percebe-se, ainda, uma grande preocupação da 

Ambidados com o pleno atendimento às necessidades dos clientes, com a 
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customização do equipamento e a prestação de um serviço de apoio, manutenção e 

análise de dados. 

“(...) uma customização do produto em relação às necessidades 
do cliente. Existe o menu, né? Que nós podemos oferecer ao 
cliente.  Ai nós podemos adequar as características com os 
produtos que já tivemos. Então ela (...), é um produto que está 
em aberto” (Responsável pela área de PDP). 

 
“(...) antes de entregar o produto nós temos reuniões para 
perceber se alguma coisa, ainda, pode ser feita ou pra 
perceber as necessidades do cliente foi atendida, (...) 
propomos um contato de prestação de serviços para 
acompanhar o funcionamento da bóia, fazer a análise dos 
dados, caso o cliente queira.” (Responsável pela área de PDP). 
 

 Verificou-se, ainda, o surgimento de uma aliança estratégica informal para o 

desenvolvimento da bóia meteoceanográfica, a partir da identificação de 

competências complementares. A Ambidados desenvolveu a instrumentação 

oceanográfica e a outra empresa também localizada na Ilha do Fundão, 

desenvolveu o casco da bóia. 

“(...) na questão do relacionamento nós temos uma parceria 
com outra empresa que produz o casco da bóia. Então ela se 
especializa nisso e nós nas outras questões. Ela está baseada 
aqui no Fundão. Então o que nós fazemos é: nós 
desenvolvemos a parte de instrumentação (...)” (Responsável 
pela área de PDP). 

 
 Em relação à terceirização verificou-se que não foi utilizada nesse projeto da 

bóia meteoceanográfica, por questões de sigilo, de controle da propriedade 

intelectual, a empresa preferiu a formação de uma aliança estratégica, onde ambas 

as empresas estivessem comprometidas com o projeto. Nas relações de suprimento, 

durante o processo de importação de um sensor, notou-se que a empresa encontrou 

dificuldades durante uma operação de importação de componentes tendo em vista a 

empresa estrangeira não prestar o suporte necessário à empresa. Verificou-se, 

ainda a falta de integração dos fornecedores aos projetos da empresa, pois a 

Ambidados teve problemas com componentes que não se adaptaram às 

necessidades do projeto em desenvolvimento.  

“(...) Então essa questão de fazer importação. A questão de 
suporte lá de fora nem sempre eles respondem a contento. Nós 
tivemos de fato, de se debruçar e pesquisar, fazer inúmeros 
testes ao longo do desenvolvimento” (Responsável pela área 
de PDP). 
 
(sobre terceirização) “Poderia mais ai envolve outros aspectos, 
né? Porque a questão do custo, né? Porque quando você vai 
implementar uma coisa do zero tem todo um tempo de 
desenvolvimento  e geralmente um custo associado a isso.  
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Além do que tem a questão da propriedade intelectual, porque 
quando você trabalha com uma inovação essa inovação tem 
que ficar agregada àquelas empresas que trabalharam com 
isso, né. Enfim, seria um pouco muito mais difícil você ter esse 
tipo de controle por causa exatamente da propriedade 
intelectual” (Responsável pela área de PDP). 

 
“Agora os demais equipamentos que precisamos nós fazemos 
uma pesquisa, né? E fizemos testes ai compramos de 
determinadas empresas. Fizemos alguns testes e um dele 
precisou ser substituído porque não nos atendeu plenamente, 
precisou ser substituído, ai nos entramos em contato com outra 
empresa, fizemos os testes e é basicamente esse tipo de coisa, 
pesquisa de mercado do produto que nos interessa, que nos 
precisamos, ai nós compramos e fazemos os testes” 
(Responsável pela área de PDP). 
 

 Quanto ao relacionamento com o sistema de educação, observou-se uma 

estreita interação entre a universidade e a Ambidados, com a universidade 

participando do grupo que desenvolveu a bóia e, ainda, contatos com professores e 

a participação dos colaboradores e fundadores da empresa nos cursos de mestrado 

e doutorado. 

“(...) formou um grupo que é exatamente o grupo de 
desenvolveu essa bóia. Então ele foi um projeto que demorou 
anos para ser concretizado e realmente deu o pedido. O 
primeiro pedido da bóia. Foi um rapaz que tinha aqui que saiu 
da empresa, o Prof (...), que é da COPPE, o (...)  da  outra 
empresa localizada no Fundão e o pessoal do CENPES. 
(Sócia, responsável pela área financeira). 
 
“(...) os fundadores são pesquisadores egressos da Engenharia 
Oceânica. (...) Esse vínculo da incubadora dentro de uma 
universidade essa parceria que se tem entre pesquisadores lá 
da COPPE, acaba sendo geradores, também, de novas ideias, 
de novas oportunidades” (Responsável pela área de PDP). 

 
“Eu particularmente tô egresso do doutorado, tem colegas que 
estão em outros cursos, também, de pós lá da COPPE e existe 
esse relacionamentos estreito entre os pesquisadores e os 
membros da empresa” (Responsável pela área de PDP). 

 
 No que diz respeito ao relacionamento com o sistema de ciência e tecnologia 

verificou-se que a Ambidados possui um forte relacionamento com o CENPES, 

centro de pesquisa da PETROBRAS, também localizado no campus da Ilha do 

Fundão e o acesso da Ambidados aos laboratórios da universidade, inclusive, tanto  

pesquisadores do CENPES como da COPPE/UFRJ, participaram do grupo que 

desenvolveu o projeto da bóia meteoceanográfica., conforme relato citado acima. 

 Em relação às formas de captação de recursos financeiros, observou-se que 

a empresa recebeu apóio do CNPq para o desenvolvimento desse projeto, bem 
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como para o pagamento de bolsistas e estagiários. 

(sobre a agência de fomento de apoio o projeto) “CNPq. 
“Estagiários quatro nesse projeto, no total na empresa são 
seis. E bolsistas? São quatro. Todos CNPq” (Sócia, 
responsável pela área financeira). 
 

 No que concerne às relações com o governo, pode-se citar o relacionamento 

com a Marinha do Brasil, nas questões relativas às normas de medição de marés.  

 “A Marinha nós já tivemos contato com a Marinha” 
(Responsável pela área de PDP). 

 
 Em relação ao relacionamento com instituições estrangeiras notou-se que a 

Ambidados, especificamente neste projeto da bóia teve contato com fornecedores 

estrangeiros. Contudo, verificou-se que o fornecedor de sensores utilizados na bóia 

meteoceanográfica não prestou o suporte necessário à Ambidados.  Observou-se, 

ainda, que a empresa tem participado de congressos e feiras internacionais a fim de 

estabelecer parcerias com empresas estrangeiras. Na Rio Oil & Gas, feira 

internacional, a bóia meteoceanográfica foi apresentada ao público. 

“A empresa com seus estudos já estiveram em congresso 
internacional e estão planejando de fato apresentar produtos 
nos próximos eventos. Já estiveram vamos dizer assim como 
visitante, para tentar estabelecer parcerias, contatos, né?” 
(Responsável pela área de PDP). 
 

 

4.4. JCTM COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA. 

 

4.4.1 Apresentação da empresa 

 

A JCTM Comércio e Tecnologia Ltda. foi criada em 1995, possui 30 

colaboradores e três sócios, sendo que um deles possui 93% de participação e os 

7% restantes estão divididos entre os outros dois sócios.  

A empresa atua no mercado de fornecimento e integração de sistemas e nos 

últimos anos está atuando, também, na fabricação de equipamentos para o 

monitoramento de dados ambientais, bem como na prestação de serviços 

relacionados, nas áreas de hidrologia, meteorologia e qualidade do ar. 

A estrutura organizacional da JCTM é composta por uma Diretoria geral e 

pelas áreas: administrativa, recursos humanos, financeira, comercial, projetos, 

produção. 

Dentre os equipamentos fabricados ou integrados pela JCTM, pode-se citar: 
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� Pluviógrafo com data logger: para medição e armazenamento de dados 

gerados sobre a intensidade pluviométrica O Sensor possui área de captação 

de 400 cm², operando pelo sistema de básculas: O peso do volume 

correspondente a 0.2mm de altura de chuva faz o recipiente interno mover-se 

fechando um contato magnético que transmite um pulso através do 

cabeamento que liga o sensor ao data logger, onde os pulsos são contados e 

transformados em dados. 

� Amostrador de saca: amostrador de sedimentos em suspensão tipo AMS 8 

com recipiente em alumínio para saca plástica, com lastro acoplado ao corpo 

do amostrador.  

� Estação de monitoramento de qualidade do ar: um sistema projetado para 

oferecer dados meteorológicos e de concentração de gases e partículas, com 

alta qualidade e otimização das tarefas de manutenção. Conta com 

instrumentação fabricada por diversos fabricantes de todo o mundo, a fim de 

oferecer a melhor combinação de medidores, sensores meteorológicos e 

acessórios para obter o melhor rendimento de cada estação. Projetado para 

oferecer dados meteorológicos e de concentração de gases e partículas com 

o melhor custo x benefício; com isso o sistema opera para análise das 

seguintes funções: amostragem da qualidade do ar; amostragem e análise de 

poluentes tóxicos do ar; monitoramentos de parâmetros meteorológicos. 

 

4.4.2. Processo de inovação e a influência dos relacioname ntos 

 

 Essa seção tem por objetivo descrever a visão que representantes das áreas 

de produção, comercial, financeira e planejamento de desenvolvimento do produto 

têm do processo de inovação na JCTM Comércio e tecnologia Ltda., em especial o 

papel dos relacionamentos em cada fase do processo de inovação.  

 Desta forma, verificou-se que as inovações em produtos da JCTM são 

basicamente incrementais, ou seja, são melhoramentos em produtos fabricados pela 

própria empresa ou por outras empresas. Elas se traduzem em uma série de 

mudanças em componentes, na facilitação de uso e incorporação de 

funcionalidades, conforme relatos abaixo: 

“A gente procura a melhoria do produto. (...) Por exemplo, nós 
fazíamos uma estação meteorológica com um mastro 
meteorológico que ele articulava com o braço. Só que quando 
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você articula com o equipamento e ele está sobre uma torre 
alta, ele articula e o braço vai pra fora.  Então causa problemas 
pra você poder  fazer reparos nos instrumentos de velocidade 
do vento, medição de outras medições, tendo que ir lá fora, com 
escada. O que a gente pensou?  Ao invés da gente ter um 
braço articulado,   um automático de dez metros de altura, a 
gente passa a ter ele em telescópio.  Ele entra pra dentro do 
próprio corpo.   É uma melhoria, mas também um avanço 
tecnológico” ( Responsável  pela área de projetos). 
 
“Nós não temos ideia de como é este equipamento. Então é 
comprado um nós tiramos a ideia e de como é feito. Não assim 
fazendo uma clonagem, né? Mais com modificações, né? Com 
modificações mais simples” (Responsável pela área de 
Produção). 
 

Em relação aos graus de novidade de inovação verificou-se que os produtos 

desenvolvidos pela JCTM são considerados na empresa introdução de produto novo 

e, em alguns casos, introdução de produto significativamente melhorado.  No 

mercado nacional, verificou-se que são considerados introdução de produto 

significativamente melhorado.  

 Assim, observou-se que na JCTM as inovações são do tipo incremental que 

ocorrem de forma contínua, resultantes do processo de aprendizado interno e da 

capacitação acumulada. 

“O que a gente faz é cada vez mais buscar melhorar o produto 
que nós vendemos (...). Para que o cliente, um dia, o cliente 
olhe para o produto e veja que você e está realmente 
apostando na qualidade (...). A gente procura a melhoria do 
produto” ( Responsável pela área  de Projetos). 

 
 

4.4.2.1 Fase Prospecção de idéias para inovação 
 
 Quanto às fontes de inovação em produtos, observou-se que a JCTM tem o 

mercado como sua principal fonte de captação de ideias.  Assim, notou-se que a 

demanda afeta sensivelmente o desenvolvimento de inovações em produto na 

empresa, que diferencia e modifica seus produtos a fim de atender às necessidades 

dos clientes (market pull) e, assim, aumentar sua participação no mercado. 

(Sobre como surgem as ideias para inovações em produtos) 
“De acordo com a demanda “(Responsável pela área de 
Projetos) 
 
“O que a gente faz é cada vez mais buscar melhorar o produto 
que nós vendemos. Porque a gente sabe que o cliente recebe 
o equipamento muitas vezes(...) não atende à necessidade 
dele. Porque ele é pobre, (...) não agrada aos olhos, não 
agrada a funcionalidade, não agrada a confiabilidade, então 
isso faz com que você se obrigue a, até porque você quer 
crescer, se obrigue a melhorar o produto (Responsável pela 
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área de Projetos). 
 

 Destaque-se, aqui, o acompanhamento ao cliente exercido pela JCTM, com 

um sistema de visitas às empresas, que possibilita o conhecimento de suas 

necessidades para melhor atendê-lo. 

“É importante que o cliente esteja sendo acariciado, né?  E ai 
como cliente está? Tá legal?  Poxa tá dando esse problema, é?   
Poxa vou ver o que posso fazer aqui pra resolver. (...) Isso é o 
retorno,  um feedback” ( Responsável pela área de Projetos).  
 
“Nós temos pessoas que visitam, por exemplo, uma firma nova. 
Lá em Santa Cruz tem uma firma (...), é uma hidroelétrica que 
estão fazendo, lá agora. Então teve funcionários nosso que 
foram lá visitar e levaram nossos produtos, né? Para poder 
mostrar e vendemos três estações de monitoramento de 
qualidade do ar” (Responsável pela Produção) 

 
.No que concerne à busca de oportunidades tecnológicas para a inovação em 

produtos a JCTM interage com empresas inovadoras estrangeiras para ter acesso à 

tecnologia.  

“O X teve com Y, (...), esteve na Alemanha e esteve na 
Austrália, 2005. Em 2007, eu estive na Alemanha. Em 2008/ 
2009, eu estive na Austrália para que a gente possa ter 
treinamento,” (Responsável pela área de projetos). 

 
Em relação às mudanças no ambiente regulador verificou-se que a empresa 

busca se ajustar às oportunidades e tendências da legislação de controle ambiental, 

com a qualidade e a precisão requisitadas, conforme resposta dos entrevistados, a 

seguir:  

“Para atender a demanda de mercado por conta de uma (...) de 
uma exigência ambiental, para que o produto tenha a qualidade 
que ele requer, entendeu? Porque pra você poder dizer que o 
nível  do rio está  a dois metro e dezessete de altura, você tem 
que ter um sensor de nível  que te garanta a precisão  com 
uma variação mínima   de um centímetro, que é uma variação  
muito pequena. Admissível.  E não com uma variação de dez 
centímetros que ai o erro numa média anual é muito grande, é 
muito considerável” (Responsável pela área  de Projetos). 
 

 Entretanto a JCTM, também, se utiliza de outras fontes de inovação como a 

customização de produtos para atender às preferências dos clientes.  E aprende 

com as outras empresas, através de comparações com o concorrente, utilizando-se 

da engenharia reversa. 

“A partir do momento em que há uma demanda, uma 
solicitação eu vou integrar e apresentar a solução para aquele 
pregão ou para aquele cliente que está solicitando” (Diretor) 
 
 “Vou dar o exemplo do molinete. Nós não temos ideia de como 
é este equipamento. Então é comprado um, nós tiramos a ideia 
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e de como é feito. Não assim fazendo uma clonagem, né? Mais 
com modificações, né? Com modificações mais simples” 
(Responsável pela área de produção). 
 

 
 No que diz respeito às técnicas utilizadas para a prospecção de ideias 

identificou-se a interação com professores de universidades (forma tímida), 

interação com fornecedores estrangeiros, visitas a empresas estrangeiras, 

engenharia reversa, , bem como participação em feiras e  congressos (apesar de 

ultimamente não ter participado), uso da internet para acessar os sites de empresas 

estrangeiras e informes de agências reguladoras. 

“Nós temos contato com professores da UFRJ, da UERJ, aonde 
eles são os melhores clientes pra gente. Porque apesar deles 
serem os que menos dinheiro tem para investir, eles são os que 
mais têm conhecimento e respostas críticas para nos passar” 
(Responsável pela área de projetos).   
 
“Há algum tempo que a gente não participa de feiras e 
congressos, mas estamos sempre trocando ideias, lendo 
informes, recebendo informe por e-mails de órgãos como a 
ANA, por exemplo, do que está acontecendo, empresas 
estrangeiras, também, há casos, porque eles também, tem o 
site, (...)   acabam, sim, mandando alguns informes” (Diretor) 
 
“Tem caso de até funcionário nosso ir para a Austrália, porque é 
lá que tem a (empresa X). Então têm de ir pra lá pra fazer 
aperfeiçoamentos, cursos (...) pra poder trazer pra nós” 
(Responsável pela Produção) 
 

Quanto aos relacionamentos da JCTM na fase de prospecção observou-se no 

relato dos entrevistados, a interação: (i) com outras empresas, através da 

aproximação e apoio aos clientes com a intenção de conhecer suas necessidades; 

(ii) com o governo, através de treinamentos sobre legislação ambiental;  (iii)  com  o 

sistema de educação, através da interação com  universidades. Essa interação não 

ocorre de maneira formal, mas através de relações de compra de equipamentos, 

onde os professores dessas universidades repassam conhecimento e informações 

importantes para a empresa e (iv) com empresas estrangeiras, através visitas aos 

fornecedores estrangeiros, para realização de treinamentos.  

“Quando nós pegamos algum treinamento proveniente de 
algum órgão governamental a gente pega por saber que esse 
órgão tem a experiência de muitas estações montadas no Brasil 
e que a resposta às necessidades que eles tem são 
normalmente apontadas naqueles treinamentos” (Responsável 
pela área de projetos).   
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4.4.2.2. Fase Seleção de idéias para inovação 

 

No que diz respeito à seleção de ideias para inovação em produtos verificou-

se que a JCTM é uma empresa preocupada com o meio ambiente, o que torna esse 

aspecto de grande relevância no momento da seleção de quais ideias serão 

implementadas. Notou-se que a empresa procura desenvolver seus produtos na sua 

área de conhecimento, onde possui experiência, para manter-se competitiva.   

Notou-se, ainda, que a empresa avalia o equilíbrio entre os custos e os benefícios 

no momento dessa seleção. 

“nós procuramos selecionar bom senso, melhor tecnologia 
aplicável aonde a gente possa ser realmente competitivo. E 
também a preocupação com esse lado ambiental” 
(Responsável pela área de Projetos). 
 
“E porque que eu estou falando isso? Porque essa 
preocupação com o meio ambiente?  Porque pelo custo x 
benefício passa também a nossa preocupação em não agredir 
(Responsável pela área de Projetos). 
 

  
 A JCTM não possui um plano de negócios, para guiá-la nos momentos de 

incertezas sobre que fazer e onde aplicar os recursos.  Observou-se que a seleção 

da inovação obedece aos parâmetros acima citados, entretanto isso ocorre sem um 

planejamento formal. 

“Normalmente nós não usamos esses artifícios. Porque?  
Porque nós somos uma empresa pequena.  Eu já estive em 
empresas até  gigantes e posso dizer pra você que  
dependendo do tamanho de uma empresa você pode  resolver 
tudo de uma maneira menos burocratizada.   Burocracia nem 
sempre é ruim, mas ela tem que ser dosada” (Responsável 
pela área de Projetos). 
 
“Normalmente esses trâmites legais ou como a gente pode 
fazer de uma maneira melhor uma determinada coisa, ela não 
precisa necessariamente ser escrita” (Responsável pela área 
de Projetos). 

 
 Quanto ao envolvimento dos setores e colaboradores da empresa durante a 

etapa de seleção das ideias, identificou-se a participação das áreas comercial, 

técnica e da diretoria, entretanto ficou evidenciado que os colaboradores da JCTM 

possuem conhecimentos restritos às suas áreas de atuação, faltando-lhes noção do 

conjunto das atividades da empresa. Identificou-se, também, a concentração do 

poder de decisão nas mãos do diretor da empresa, que é quem possui a maior 

experiência e conhecimento na área de atuação da empresa.  
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“Então existe a etapa de criação, que é discutida entre o setor 
comercial, diretoria e técnica temos o nosso engenheiro do 
laboratório. E existe a parte producente. A partir da parte de 
produção, depois da parte de produção entra a nossa área de 
implantação do sistema, não é? Então há sim algumas 
conversas (...)” (Responsável pela área de Projet 
 
“Não sei. Quem poderia responder poderia ser o Comercial” 
(Responsável pela área financeira) 

 
“Bom, há um envolvimento da produção e do laboratório que 
são áreas produtivas que a gente chama de um envolvimento 
parcial” (Responsável pela área de Projetos) 
 
“(...) muita coisa ainda tem a palavra final da minha parte, não 
porque eu queira, mas porque eu é que estou mais exposto 
pelo fato de eu ter 93% das cotas. Minha responsabilidade é 
grande, tanto profissional, como ética, como enfim, que eu 
venha acompanhando desde 83, então eu não jogo fora por 
qualquer coisa” (Diretor). 
 

  Assim, verificou-se que a JCTM não utiliza técnicas e mecanismos 

específicos para a seleção de ideias, suas escolhas baseiam-se em julgamentos 

simples de acordo com sua experiência sobre o mercado servido. 

“Então, como eu tenho um pouco mais de vivência, acaba, por 
si só, sempre acaba vindo para a minha mão, quase sempre 
pelo menos, pra dar uma palavra final” (Diretor) 
 
 

4.4.2.3. Fase Implementação da Inovação 

 

 Durante a fase de implementação do processo de inovação observou-se que 

a JCTM obtém tecnologia de forma autônoma, basicamente através da engenharia 

reversa.  

“Vamos dizer assim, por exemplo, (...) Nós não temos ideia de 
como é este equipamento. Então é comprado um nós tirarmos 
a ideia e de como é feito. Não assim fazendo uma clonagem, 
né? Mas com modificações, né? Com modificações mais 
simples” (Responsável pela área de produção). 
 
“Nós fazemos em várias etapas que pode durar até mais de um 
ano. Onde você vai  faz o equipamento e consegue descobrir 
as peças que parecem na hora melhor para trabalhar no 
projeto.  (...),  por conta de um ou outro feedback você percebe 
que  a peça ainda não é a melhor.  Que pode ser que seja um 
determinado parafuso  precisa ser trocado  porque é de latão e 
agora  precisa ser de aço, por que o aço  não enferruja, por que 
o latão de acordo com  uma alta temperatura ele pode se 
expandir,  e ai emperrar a peça. (...)Que são  coisas que são 
experimentos que são  colocados  a campo, colocados no 
mercado  que nós acreditamos que já está produto pronto  e 
que nem sempre está produto pronto.  Precisa voltar para a 
prateleira, precisa voltar para a bancada (...)” (Responsável 
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pela área de projetos) 
 

 Entretanto, observou-se que a empresa não possui todos os recursos 

necessários para o desenvolvimento de seus produtos. Assim a empresa utiliza-se, 

também, de fontes externas como: tecnologia incorporada através de máquinas e 

equipamentos, conhecimento codificado, através de manuais, internet e feiras, 

conhecimento tácito através da contratação de RH experiente para trabalhar com 

equipamento novo, não conhecido pelos colaboradores da empresa, informações de 

clientes. 

“Tem um equipamento ali em teste. É um equipamento que a 
gente não conhece. Então ele está ali e vai ficar em teste até 
ver se está 100 %” (Responsável pela área de produção) 
 
“Para esse equipamento aqui nós não tínhamos experiência, 
então o que nós fizemos? Nós contratamos um técnico (...)” 
(Responsável pela área de projetos) 
 
“O Produto A quais os técnicos já participaram? O X, Y, Z, já, 
mas o W e o P não, então esses dois vão fazer a implantação 
com alguém que já participou. Para que a gente possa conviver 
com essa experiência numa integração do sistema, para que 
todos possam conhecer. Para que todos tenham conhecimento” 
(Responsável pela área de projetos). 
 

  Em relação aos recursos financeiros observou-se que a JCTM utiliza 

recursos próprios para o desenvolvimento de seus produtos.  

“Aqui nós trabalhamos assim, por enquanto, né? (...) mas 
existe um caixa. Utiliza capital próprio. Isso. (Responsável pela 
área financeira) 
 
“E fui seguindo uma coisa que é fundamental em mercado, (...) 
era categórico eu tirar, era inevitável, eu não abria exceções, 
era prioritário eu guardar, pelo menos 30%, pra um dia olhar 
que eu teria algum capital de giro” (Diretor) 

 
 No que concerne às pessoas envolvidas com o desenvolvimento de produtos, 

notou-se que a JCTM, com o tempo, conseguiu montar uma equipe experiente, 

entretanto quando há necessidade de algum conhecimento inexistente na empresa 

ela analisa a melhor opção entre a contratação de um novo colaborador experiente e 

a subcontratação do serviço, por outra empresa.  

“Pessoal específico (...). Foi baseado nas experiências e claro 
nos colaboradores, se alternam e hoje eu tenho uma equipe 
coesa” (Diretor) 
 
“Às vezes é melhor você não contratar e às vezes isso pode 
acontecer. Nós estamos convivendo muito com isso 
subcontratar para determinadas etapas. Às vezes fica mais 
barato subcontratar porque nós não fazemos muito aquilo, do 
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que contratar (...) um profissional que sabe fazer bem até o 
trabalho, mas que vai, que vai me gerar pouco retorno” 
(Responsável pela área de projetos). 
 
“De repente não contrata aquele funcionário, mas leva para um 
terceirizado” (Responsável pela área financeira). 

 
 Quanto à aquisição de equipamentos para apoiar o desenvolvimento 

observou-se que a empresa avalia a necessidade da compra, bem como de 

parcerias com empresas que possuam o equipamento necessário.   

“Equipamento comprei, com recurso próprio” (Diretor) 

“Ou então a gente procura um parceiro que tenha essa 
máquina pra gente faz esse trabalho juntos” (Responsável pela 
produção). 
 

 Em relação à forma de gestão observou-se que a empresa possui 

colaboradores com formação em gestão de projetos, entretanto verificou-se que o 

envolvimento tanto das equipes quanto dos setores da empresa ficam restritos às 

áreas de competência de cada membro da equipe. 

“Nós temos um banco de dados na empresa, onde cada projeto 
tem sua pasta” (...) Além de ser engenheiro eletrônico eu sou 
gerente de projetos, eu fiz gerencia de projetos (Responsável 
pela área de projetos). 
 
“Não sei. Isso é lá no laboratório que faz” (Responsável pela 
área comercial). 
 

 No que se refere às ferramentas e procedimentos avançados utilizados para 

apoiar uma inovação na JCTM verificou-se o uso de prototipagem, simulação para 

calibragem de instrumentos e sistemas de informação com o uso de banco de dados 

para o armazenamento de informações sobre os projetos. 

(sobre simulação) “(...) pra gente conseguir calibrar você 
precisa mandar um gás conhecido sob a concentração 
conhecida para que ele possa te responder se ele está lendo 
aquilo que  eu estou dizendo que ele está lendo. (...) Então pra   
isso precisamos de elementos confiáveis para fazer essa 
simulação” (Responsável pela área de Projetos) 
 
“Nós fazemos muito ensaios. É procedimento para calibração, 
pra testes, pra checar se um instrumento está o que ou não OK. 
(Responsável pela área de projetos)   

  
(sobre a existência de banco de dados) “Temos. Nós temos 
filmes, fotos de cada projeto que nós fazemos. Isso gera 
conhecimento. (...) Temos normalmente registro de fotografias e 
de imagens” (Responsável pela área de projetos). 

 
 Em relação ao lançamento comercial observou-se o uso de testes com 

usuários, com o uso de protótipos para verificar se o produto atende as 
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necessidades do cliente. 

“”O protótipo é um produto fechado (...) Há casos em que 
pedem pra gente deixar um tempo testando” (Diretor). 
 

 Quanto aos relacionamentos nessa fase do processo de inovação verificou-se 

que a JCTM tem optado, nas relações com outras empresas, por terceirizações para 

suprir a empresa com recursos que ela não dispõe em determinadas etapas de seu 

processo de produção.  Nas relações com instituições estrangeiras, a interação com 

fornecedores estrangeiros para realização de treinamento e obtenção de 

conhecimento. 

 

4.4.2.4 Fase Aprendizagem 

 
 No que diz respeito à fase de aprendizagem verificou-se que a empresa 

encontra dificuldades para implantação dessa fase. Pode-se observar que a JCTM 

entende a necessidade da realização de uma auditoria ao final de cada projeto. 

Entretanto apesar de conduzir reuniões para revisão ao final de cada projeto, 

percebe-se que a agenda central dessa reunião é a eliminação de pendências junto 

ao cliente que está sendo atendido naquele projeto, apesar da menção de que a 

revisão poderá evitar a reincidência daqueles erros em futuros projetos. 

“Nós temos reuniões. Nós temos reuniões de pré-projeto, que 
é: o projeto está vendido. E nos temos reuniões de pós-projeto, 
nós chamamos de desmobilização do grupo. Onde você tem a 
equipe que senta à mesa e discute como foi, o que que ficou 
faltando. Qual foi a falha  de A, B ou C setor”  (Responsável 
pela área de projetos) 
 
“Na reunião final o que gostamos de fazer são anotações 
particulares pra sanar as pendências que ficaram. (...)Então 
isso não é  feito ... é sem registro. Mas esses registros  são 
feitos de  que forma?  O (...) você ficou pendente nisso,   o (....) 
você ficou pendente com  isso.  O (...) você ficou pendente  
nisso. Ai, nós pegamos essas pendências e procuramos 
corrigir.  Em resumo. Nós não deixamos nenhuma pendência 
com o cliente” (Responsável pela área de projetos). 

 
 Em relação aos mecanismos de transferência do conhecimento tácito para o 

explicito observou-se a utilização de reuniões de equipe quando são registrados os 

conhecimentos adquiridos durante o projeto, e, ainda, a existência de 

armazenamento em um banco de dados onde são guardadas as lições aprendidas 

em cada projeto.  

“Nós temos um banco de dados na empresa, onde cada projeto 
tem sua pasta. E nele nós guardamos qualquer lição aprendida 
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do projeto (...). Esses registros são feitos apenas se precisar 
passar pelo termo de aceite. Ai o termo de aceite, ai  agente  
registra isso, isso, isso foi aprendido, isso foi  falho, isso  não 
ficou bom” (Responsável pela área  de projetos).  

 
 Portanto ficaram evidentes os obstáculos que a empresa ainda enfrenta para 

a implantação sistemática de auditorias de processos de inovação. 

“(...) fazer registro precisa passar por um procedimento, muito 
bem elaborado que eu confesso você como gerente de projeto 
não é algo fácil de fazer. É factível, é importante, porque a 
partir desses registros... Outra coisa: Não adianta você gerar 
um elefante branco, não adianta você criar  um elefante branco, 
não adianta você criar um caderno de  anotações de lições 
aprendidas senão  houver  quem o recorra, quem recorra a 
este caderno” (Responsável pela área de projetos) 
 
“É, também além da cultura de registrar e como registrar, 
precisa-se ter a cultura de consultar. E será que o tempo que 
nós demandaríamos para fazer tudo isso valeria a pena o custo 
benefício? Nós teríamos uma resposta? Eu digo pra você já. 
Muita coisa sim, mas teríamos que criar, incutir na cabeça das 
pessoas e dos profissionais  o que não é fácil numa empresa 
pequena eu não vou dizer  como isso deve ser feito  e que isso 
deve ser consultado.  Não é tão simples” (Responsável pela 
área de projetos). 

 
 

4.4.3.  Inovação Estação de Monitoramento Ambiental  

 
O objetivo dessa seção é descrever a influência dos relacionamentos no 

desenvolvimento específico de uma inovação, no caso a estação de monitoramento 

ambiental. Essa influência foi levantada a partir da análise temática da narrativa feita 

pelo colaborador que acompanhou de perto o desenvolvimento da inovação. 

 

4.4.3.1.  A Descrição da Inovação 

 

A estação de monitoramento ambiental é um sistema projetado para oferecer 

dados meteorológicos e de concentração de gases e partículas, com alta qualidade 

e foi projetada de forma a otimizar as tarefas para sua manutenção. A estação 

integra instrumentos fabricados pela JCTM e por diversos fabricantes tais como: 

medidores, sensores meteorológicos e demais acessórios. 

O Sistema de Monitoramento é capaz de medir a concentração da maioria 

dos gases presentes na atmosfera, como BTX, O3, CO, CO2, NO/NO2 (NOX), SO2, 

Ch4, Hc´s e outros específicos como: H2S, NH3, VOC´s e partículas suspensas PTS, 
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PM10, PM 2,5. Pode ser instalado em forma fixa (container ou alvenaria), semi-fixa 

(rebocável) ou em veículo furgão.  

Para os entrevistados a estação de monitoramento ambiental não é um 

produto, é um sistema, pois existem vários equipamentos acoplados ela, que são 

integrados a partir de know how da JCTM. Em especial, os entrevistados 

consideram o subsistema de climatização um diferencial desse sistema em relação 

aos concorrentes. 

“É climatização. O projeto do nosso concorrente a climatização 
é feita através de um condicionador de ar, por exemplo. Nós 
preferimos colocar dois. (...) essa climatização obrigatória é 
relevante, muito importante para o sistema, para que ele não 
entre em pane. (...) nós temos dois vinte e quatro horas e como 
eles estão ligados de maneira diferente se houver problema em 
um pode o outro segurar o sistema tranquilamente. Então este 
sistema de redundância que nós criamos, que nos 
desenvolvemos é um diferencial” (Responsável pela áreas de 
projetos). 

 

4.4.3.2.  A Influência dos relacionamentos no desenvolvimento da Estação de 

Monitoramento Ambiental 

 

A rede de relacionamentos da JCTM para o desenvolvimento da estação de 

monitoramento ambiental abrange clientes, fornecedores, agências reguladoras, 

empresas estrangeiras e universidades, conforme revelou a análise da narrativa do 

desenvolvimento da inovação. 

Na relação com outras empresas, no que diz respeito aos clientes das 

estações de monitoramento ambiental verificou-se que em grande parte são 

empresas públicas e, portanto, as vendas ocorrem através de licitação pública, a 

maioria delas na modalidade pregão. 

“(...) talvez esse limitador ai de modalidade de licitação, seja ele 
qual for, mas especificamente o pregão é um complicador 
muito grande pra nós (...). Esse é o nosso maior adversário  
(...) o capital que entrava na empresa (...) a última análise que 
eu fiz era uma coisa voltada ai para uns 60% público, 60, 65 
para 35, 40 de empresa privada” (Diretor). 

 
 Sobre o relacionamento com os clientes verificou-se que ele surge com a 

necessidade de conhecer suas preferências e necessidades, a fim de melhor 

atendê-los, inclusive com a customização do sistema que forma a estação de 

monitoramento ambiental.  

 “(...) Então nós vemos o melhor painel solar em função do 
consumo, melhor sensor disso, integramos tudo isso, 
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configuramos e adequamos para o cliente, mais uma vez, 
dependendo da sua aplicação” (Diretor).  

  
“Ignoramos problemas, mesmos alguns prejuízos nós 
arcamos. Então isso acaba conquistando, trazendo o cliente 
pra você de alguma forma, (...). Isso é uma preocupação 
interessante. Nós montamos o equipamento e assistimos 
mensalmente, toda vez temos que ir lá visitar e mantê-la 
operante” (Diretor). 
 

 Com relação aos fornecedores de equipamentos e componentes para a 

integração das estações de monitoramento verificou-se que passam por uma pré-

seleção, em que são considerados técnica e preço. Ressalte-se que todas as 

empresas estrangeiras que a JCTM tem relacionamento são suas fornecedoras de 

equipamentos para a integração de produtos ou sistemas desenvolvidos na empresa 

e constituem-se de fontes de conhecimento e aprendizado para a JCTM. 

“Mas a seleção técnica, existe sim, uma pré-seleção das 
empresas que nos atendem tecnicamente, com um custo bom“ 
(Diretor). 
“As empresas estrangeiras são fornecedores, só que são 
fornecedores estrangeiros. (...) Eu estive algumas vezes em 
fornecedores estrangeiros, (...) Aprender tecnicamente você 
sempre aprende uma das empresas que eu represento uma 
delas tem 50 anos a outra tem 30 anos. A gente nesta área em 
si, nós temos oito anos, sete anos, ou seja, temos o que 
aprender.” (Diretor). 

 
 Observou-se, ainda, que a JCTM terceiriza os serviços para os quais não 

possui os recursos necessários ou que estão fora da sua área de conhecimento, que 

representam uma parcela considerável dos componentes necessários a integração 

da estação de monitoramento ambiental. 

“Boa parte das coisas são terceirizadas. (...) O container, por 
exemplo, e outros módulos e o restante todo a gente compra, 
monta aqui e faz os testes aqui, e já vai pra campo com ela 
100%, quase 100% Ok. (...) Eu mando ele fazer de acordo com 
o que precisa ser feito. (...)  enfim, a gente dá a engenharia de 
como construir e eles constroem, porque eles tem as chapas, 
tem as ferramentas e o espaço necessário. (...) eu terceirizo. 
Como eu terceirizo outros serviços” (Diretor). 

 

 Quanto ao relacionamento da JCTM com o sistema de educação, observou-

se uma relação superficial com as universidade que ocorre, estritamente, através da 

interação com professores da UFRJ e UFF, que passam informações relevantes, 

nas  visitas realizadas pelos colaborados da JCTM, durante o processo de compra 

do sistema de monitoramento do ar, equipamento  que serão utilizados pelos 

professores em suas aulas e pesquisas.   Notou-se, também, que além de serem 

clientes da JCTM, em algumas situações esses professores prestam serviços de 
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análise de relatórios emitidos pelas estações de monitoramento ambiental para a 

JCTM, atividade que a empresa não está credenciada junto ao órgão fiscalizador a 

executar, por não possuir especialista em seu quadro de colaboradores, para essa 

função. 

“(...) a UFRJ, por exemplo, na pessoa do Prof (...) 
primeiramente ele é um cliente, mas também há casos em que 
ele nos ajuda a obter informação ou se propõe a trabalhar em 
casa, enfim, fazer, gerar um relatório, desde que não conflita 
com a atividade dele (...).  Já teve no passado o (...) da UFF de 
Niterói “ (Diretor). 
  

 No que concerne às relações com o governo pode-se citar o relacionamento 

sob duas dimensões: o governo como cliente, quando compra a estação de 

monitoramento ambiental, através de licitação e o governo como agente regulador, 

que dita normas, das quais a JCTM precisa se adequar para atender às 

necessidades de seus clientes.  Assim a JCTM recebe informes sobre questões 

técnicas de órgãos ambientais. 

“Na verdade todos os órgãos ambientais eles indiretamente 
são nossos clientes, porque nesse mercado de hidrologia, no 
caso da ANA, no caso do INEMET, que é de meteorologia, o 
caso do INEA que é o órgão ambiental do Estado do Rio de 
Janeiro, IEMA, no Espírito Santo, FEMMA em Minas Gerais, e 
por ai vai. Você tem um órgão que dita às regras, dita as regras 
não só para a JCTM, (...) Ela pede e pede nas condições 
assim, então a indústria compra, mas compra pra atender ao 
INEA, então acaba sendo esta triangulação. A gente está 
sempre relacionado, de alguma forma, com órgãos ambientais, 
com órgãos que ditam regras, (...) que são capazes de licenciar 
ou não, de multar ou não uma determinada cliente. (...) Eles 
também são nossos clientes, a ANA botou lá uma licitação, a 
gente ganhou, forneceu” (Diretor). 

 
“Recebendo informe por e-mails de órgãos como a ANA, por 
exemplo.” (Diretor). 

 
Em relação a relacionamento com o exterior ele se restringe às empresas 

estrangeiras que são fornecedores da JCTM e que são fontes de conhecimento e 

treinamento dos colaboradores da empresa.  

“As empresas estrangeiras são fornecedores, só que são 
fornecedores estrangeiros” (Diretor). 
 

No que diz respeito a relacionamentos com o sistema financeiro, não se 

observou qualquer interação. O narrador menciona não ter solicitado empréstimos, 

ou utilizado linhas de crédito ou financiamento neste projeto do sistema de 

monitoramento ambiental, como em nenhum outro projeto da empresa, em todas as 

situações utiliza capital próprio. 
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“Empréstimo, não. O máximo que eu faço, às vezes, quando o 
fornecedor não quer me dar desconto e quando o pagamento é 
igual agora e em 30 dias, eu faço o pagamento em 30 dias” 
(Diretor). 
 
“Equipamentos. Comprei com recurso próprio. Nunca busquei, 
eu sei que tem linhas de créditos, linhas de financiamento, mas 
até o momento a gente conseguiu conduzir a coisa de forma a 
não precisar” (Diretor). 
 

 Não foi mencionado nenhum relacionamento com o sistema de ciência e 

tecnologia.  
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5.  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1. RELACIONAMENTOS DA AMBIDADOS 
 
 
5.1.1 Relacionamentos com outras empresas 
 
 

Foi observado nas entrevistas e narrativa realizadas na Ambidados que a 

empresa não possui todos os recursos tecnológicos necessários ao 

desenvolvimento de seus projetos, entretanto verificou-se que a empresa sabe como 

e onde buscar, externamente, os recursos e as tecnologias complementares, pois o 

mercado servido é pequeno e permite que todos os seus atores se conheçam. 

Como exemplo pode ser citada a parceria que a Ambidados buscou com 

outra empresa, também localizada na Ilha do Fundão, para o desenvolvimento, em 

conjunto, da bóia meteoceanográfica. Coube a Ambidados desenvolver a parte de 

instrumentação, área de sua expertise, e a outra empresa ficou responsável pelo 

desenvolvimento do casco da bóia. Dessa forma, verificou-se a criação de uma 

aliança estratégica não proprietária (informal) entre as duas empresas, que dominam 

tecnologias complementares, para o co-desenvolvimento de um produto inovador. 

O principal motivo dessa aliança é o acesso às tecnologias complementares, 

pois verificou-se que a tecnologia periférica de uma empresa é a atividade principal 

da outra. Além disso, a aliança entre as duas empresas foi facilitada pela 

proximidade, ambas estão localizadas na Ilha do Fundão; pelo bom entrosamento, 

pois já desenvolveram três projetos bem sucedidos em conjunto; pela boa 

comunicação e confiança mútua. Não se detectou qualquer preocupação quanto ao 

vazamento de informações, perda do controle ou afastamento de objetivos, 

possivelmente porque as empresas atuam em atividades complementares e por 

terem objetivos e metas alinhadas.  

Com relação à terceirização a Ambidados considera três aspectos para sua 

efetivação: o custo, o tempo e o risco. Para os entrevistados a implementação de 

algo a partir da estaca zero, de forma autônoma, tem um tempo e um custo 

associado. Por outro lado, existe a dificuldade de controle da propriedade intelectual 

em uma inovação quando tal implementação envolve terceirizações. A análise dos 

dois primeiros aspectos viabiliza a decisão pela terceirização pelo baixo custo da 

operação, em razão dos fornecedores se beneficiarem da economia de escala, ao 
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atenderem outras empresas. Contudo em relação ao risco, tratando-se de uma 

inovação, de uma tecnologia nova, é difícil ter controle em relação à propriedade 

intelectual, portanto subtendeu-se que a empresa prefere a aquisição do recurso, 

quando é possível, ou por seu desenvolvimento em um tipo de colaboração mais 

estreita, ao uso da terceirização. Nos casos em que o recurso necessário não ocupa 

uma posição estratégica, a empresa se utiliza sem grandes preocupações de 

terceirizações.  

Verificou-se, ainda, que a empresa iniciou suas atividades como prestadora 

de serviços na área de instrumentação. Assim sua atividade de produção é recente 

e representa não mais que 30% de seu faturamento. Ressalta-se que a empresa, 

desde o início de suas operações, tem um contrato de prestação de serviços com a 

PETROBRAS, em Macaé, por meio do qual a grande maioria dos colaboradores da 

empresa trabalha em instalações da PETROBRAS, como terceirizados. 

Nas relações de suprimento notou-se que o relacionamento da Ambidados 

com os fornecedores é uma relação de mercado, basicamente realiza-se uma 

pesquisa de mercado e efetua-se a compra. Outro relato importe é a falta de suporte 

de alguns fornecedores estrangeiros. Apesar da menção de problemas devido ao 

uso dessa forma de suprimento, não se verificou qualquer tipo de tentativa de 

aproximação com o fornecedor com a finalidade de reduzir custos, compartilhar 

informações ou envolvimento em projetos. Verificou-se, ainda, pouco envolvimento 

da área técnica nas questões relativas às compras que são realizadas pelo “pessoal 

da gestão”, ou melhor, pela gerência de gestão. Entretanto isso não ocorre em 

relação às vendas da empresa, onde os técnicos estão fortemente envolvidos nessa 

atividade, alguns já acumulam a função de vendedores e outros estão sendo 

treinados para essa nova função. 

Os resultados da pesquisa indicam duas formas de interação da empresa 

com os clientes. Primeiramente sob a forma de relações tradicionais de mercado, 

onde o apoio ao cliente é visto como o grande diferencial da empresa, que oferece 

um serviço de manutenção do produto no Brasil, de fácil acesso, rápido, com menor 

custo que os estrangeiros e customização de produtos. A segunda forma se revela 

na participação de clientes no desenvolvimento de projetos. Ter como principal 

cliente a PETROBRAS, considerada a oitava maior empresa de capital aberta do 

mundo, pela revista americana Forbes, tem sido de fundamental importância para a 

empresa desde o início de suas atividades. Os relatos demonstram um grande 
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envolvimento entre as duas empresas que extrapola as relações de mercado, em 

direção a uma parceria continuada para o desenvolvimento de produtos inovadores, 

com o envolvimento de colaboradores das duas empresas na equipe de 

desenvolvimento dos projetos. O ondaleta, por exemplo, foi o primeiro produto 

produzido pela Ambidados, mas teve o seu desenvolvimento inicial pela 

PETROBRAS, que cedeu a patente à Ambidados. 

Além da interação para o desenvolvimento de projetos inovadores, com o 

compartilhamento de experiências e conhecimentos, verificou-se que a Ambidados 

procura o envolvimento antecipado de seus clientes em seus projetos, 

principalmente, com a PETROBRAS que, conforme relato dos entrevistados, dita o 

mercado. Ter um cliente desse porte, líder de mercado, exigente, é interessante 

para a Ambidados, porque suas preferências e necessidades, transformadas em 

especificações técnicas sofisticadas, acabam por serem também demandadas por 

outros clientes.  

Assim, pode se confirmar as afirmações de Cassiolato e Lastres (2000) e de 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), em relação às dificuldades das empresas no controle 

dos domínios científicos e tecnológicos, sendo necessário recorrerem às fontes 

externas para suprirem suas necessidades. Quanto à formação da aliança 

estratégica entre a Ambidados e outra empresa, também, sediada na Ilha do 

Fundão, verificou-se, conforme Cassiolato e Lastres (2000), uma integração 

funcional com o surgimento de uma pequena rede que possibilitou o 

desenvolvimento da bóia meteoceanográfica, a partir de diferentes tecnologias, da 

interdisciplinaridade e da fertilização cruzada de idéias entre as duas empresas. O 

sucesso do projeto ocorreu, de acordo com o sugerido por Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008), devido ao entendimento de metas, responsabilidades claramente expostas, a 

comunicação entre seus colaboradores, bem como a confiança mútua. 

No que diz respeito às relações entre a Ambidados e a PETROBRAS, 

verificou-se que elas convergem com a proposta de Rothwell e Gardiner (1983) de 

envolver antecipadamente o cliente no desenvolvimento de produtos a ele 

destinados, bem como dos benefícios do compartilhamento de aprendizagem e 

experiências com os clientes, resultando na redução de riscos e transferência de 

experiências e conhecimentos, segundo Bessant, Kaplinsky e Lamming (2003). 

Observou-se, ainda, a presença dos conceitos de Cohen e Lenvithal (2000), 

sobre a capacidade de absorção de conhecimentos externos pela Ambidados, em 
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função de conhecimento prévio sobre desenvolvimentos científicos e tecnológicos 

que permitem à empresa reconhecer e assimilá-los comercialmente.   E o spillover 

de conhecimentos (Cackbum e Henderson, 1998), relativo ao transbordamento de 

conhecimentos da PETROBRAS/CENPES e da universidade para além de suas 

fronteiras, que são absorvidos pela Ambidados. 

 

5.1.2 Relacionamento com o Sistema de Ciência e Tec nologia 

 

No que diz respeito aos centros de pesquisa, verificou-se que a Ambidados 

possui um forte relacionamento com o CENPES, o centro de pesquisa da 

PETROBRAS, também localizado no campus da Ilha do Fundão. Percebe-se que a 

empresa o considera um importante aliado em suas pesquisas, não apenas porque 

o CENPES cedeu a patente do ondaleta para a Ambidados desenvolver e 

comercializar o produto, mas também pelos relatos de participação desse centro no 

desenvolvimento de dois produtos da empresa: o ondaleta e a bóia 

meteoceanográfica. 

Nas entrevistas observou-se um grande envolvimento entre os pesquisadores 

do referido centro de pesquisa com os colaboradores da Ambidados para o 

desenvolvimento de produtos de interesse da PETROBRAS, e que acabam sendo 

produzidos pela Ambidados, o que permite que uma quantidade considerável de 

tecnologias sejam transferidas deste importante centro de P&D para a Ambidados, 

que são capturados por seus colaboradores e utilizados no desenvolvimento de 

outros projetos.  

A Ambidados possui estagiários e bolsistas mantidos pelo CNPq, através da 

submissão de projetos aos editais de estímulo à formação de recursos humanos 

para a inovação do MCT/CNPq. Relatou-se, ainda, que através do Programa BITEC 

– Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas, que 

é uma parceria, em nível nacional, entre o IEL, o SENAI, O SEBRAE e o CNPq, a 

Ambidados obteve sua primeira estagiária e desenvolveu um projeto pelo qual foi 

agraciada com o prêmio de melhor idéia com o projeto: Monitoramento Ambiental 

Meteoceanográfico.  

Pode-se observar a existência de uma forte conexão entre as bases do 

conhecimento da universidade, mais especificamente do Laboratório de 

Instrumentação Oceanográficas da COPPE/UFRJ, com o processo de inovação da 
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Ambidados. Assim a empresa se utiliza das pesquisas realizadas no laboratório para 

expandir pesquisas desenvolvidas pela empresa, para ter contato com 

conhecimento especializado e tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, 

tanto através do envolvimento das equipes quanto através de consultorias aos 

professores do laboratório. 

Dessa forma verificou-se que a Ambidados, através de sua interação com o 

CENPES e com o Laboratório de Instrumentação Oceanográficas da COPPE/UFRJ, 

amplia a sua base tecnológica, incorporando-a em inovações, conforme previsto no 

Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI), 2007-2010, proposto 

pelo Ministério de Ciência e Tecnologia em parceria com outros ministérios. 

 

5.1. 3. Relacionamento com o sistema financeiro nac ional  

 

Os recursos financeiros utilizados pela empresa foram: recursos próprios, 

recursos do cliente e financiamento de fontes públicas. Em relação aos 

financiamentos verificou-se que são obtidos através de editais de subvenção 

econômica à inovação, operacionalizados pela FINEP para a infraestrutura à 

pesquisa e pelo CNPq mediante editais de fomentos voltados para as áreas 

específicas de conhecimento. A Ambidados ainda não possui financiamento através 

da FAPERJ, entretanto está aguardando o resultado do julgamento da segunda fase 

de seleção de um edital de apoio deste órgão de fomento. 

Durante as entrevistas verificou-se que a Ambidados está se informando 

sobre a utilização da modalidade de investimento de capital de risco do tipo capital 

semente, onde pessoas físicas ou jurídicas tornam-se sócios da empresa através da 

compra de participações, assumindo, assim um risco compartilhado do negócio. Não 

existe nada de concreto, por enquanto, mas a empresa percebe ser essa uma 

oportunidade para viabilizar o crescimento da empresa. 

Concluindo, verificou-se que dentre as fontes de financiamento sugeridas pela 

OCDE (1997) para cobrir as despesas com inovação, a Ambidados se utilizou, até o 

momento, de três: o financiamento próprio, o financiamento de outras empresas 

(não financeiras), ou seja, os clientes e do financiamento do governo através de 

apoio financeiro não-reembolsável, mediante a concessão de subvenção econômica, 

implementada com base na Lei da Inovação e operacionalizada pela FINEP e 

concessão de bolsas, através de programas do CNPq. 



135 
 

5.1.4 Relacionamentos com o governo 

 

O relacionamento com o governo mais mencionado pelos entrevistados 

ocorre em função do poder regulador do Estado. Assim, as relações da Ambidados 

com governo derivam-se basicamente de consultas técnicas à Agência Nacional de 

Água – ANA, cuja função é regular o acesso à água e coordenar a gestão 

compartilhada e integrada dos recursos hídricos de forma sustentável; à Marinha do 

Brasil sobre normas relativas à medição de marés; e ao Instituto Estadual do 

Ambiente sobre parâmetros de mediação ambiental. 

Quanto ao fornecimento de produtos para órgãos públicos, a Ambidados 

mantém relacionamento estreito com a PETROBRAS que é uma sociedade de 

economia mista de direito privado, em que a maioria de suas ações estão nas mãos 

do governo.  

Com relação ao apoio financeiro recebido de agências governamentais como 

FINEP, FAPERJ e CNPq, ver a seção anterior. 

Verificou-se, portanto, convergência com as afirmações de Freeman e Soete 

(2008), relativas ao poder regulador do Estado através do estabelecimento de 

padrões mínimos de qualidade da água  

 

5.1.5 Relacionamentos com o sistema de educação 

 

A Ambidados possui uma estreita ligação com professores do Laboratório de 

Instrumentação Oceanográficas da COPPE/UFRJ.  De acordo com os relatos dos 

entrevistados foi nesse laboratório da universidade que a empresa surgiu pelas 

mãos de dois alunos do curso de mestrado e até hoje existe um forte relacionamento 

entre professores do laboratório, sócios e colaboradores da empresa, sendo a 

Ambidados um spin-off do referido laboratório.  Esse relacionamento entre a 

empresa e a universidade pode ser traduzido em termos de transferência de 

conhecimento e parceria para o desenvolvimento de ideias que se transformam em 

produtos inovadores bem-sucedidos. 

Verificou-se, ainda, a participação dos colaboradores da empresa em cursos 

de mestrado e doutorado na área de atuação da empresa, não apenas na UFRJ, 

mas também em outras universidades como UERJ e USP, o que mostra a 

preocupação da empresa e de seus colaboradores com a qualificação, com a 
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aquisição de conhecimentos, com a inserção em novos grupos de estudo e com a 

possibilidade de criação de novas parcerias.  

Observou-se, ainda, que os seus atuais clientes são oriundos do 

relacionamento da Ambidados com a universidade. Isso ocorre, de acordo com o 

entrevistado, porque a universidade desempenha o papel de intermediário entre 

empresas que estão à procura de conhecimento especializado na área de 

instrumentação. Assim, subentende-se que professores da universidade, mais 

especificamente os professores do Laboratório de Instrumentação Oceanográfica, 

indicam a Ambidados, por conhecerem o seu trabalho, para as empresas que os 

procuram. 

A relação universidade–empresa tem sido amplamente discutida na literatura 

sob diversos ângulos. No presente estudo pode-se confirmar a afirmação de Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008), referente à utilização pelas empresas de pesquisas 

realizadas em universidades como forma de suporte técnico especializado, acesso 

às tecnologias emergentes, bem como ampliação de pesquisas desenvolvidas em 

empresas. Entretanto, deve-se ressaltar que na interação entre a UFRJ e a 

Ambidados não há qualquer tipo de financiamento por parte da Ambidados para a 

realização de pesquisas na universidade.   

Assim, observou-se que a interação entre a universidade e a Ambidados 

existe, conforme mencionado anteriormente, desde a fundação da empresa e desde 

então os laços entre ambas vem se estreitando com grande parte dos colaboradores 

da empresa participando de cursos de mestrado e doutorado oferecidos pelo 

referido laboratório, o que comprova a observação de Marcovith(1999) de que para 

que a parceria universidade-empresa efetivamente contribua para a modernização 

dos processos produtivos, a universidade deve manter um sistema de pós-

graduação permanentemente aperfeiçoado. 

Verificou-se, ainda, a colaboração universidade-empresa-governo (hélice 

tripla), conforme Etzkowitz (1998), onde se estabelecem relações entre estas três 

esferas: a universidade como base do conhecimento, a empresa utilizando o 

conhecimento gerado pelas universidades para criar produtos inovadores e o 

governo dando aporte financeiro e incentivo fiscal. 
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5.1.6 Relacionamentos com instituições estrangeiras  

 

Nas entrevistas não foi evidenciado um forte relacionamento da Ambidados com 

instituições estrangeiras, entretanto foi detectada a intenção para o estabelecimento 

desse tipo de parceria, através da participação em missões empresariais 

internacionais promovidas pelo SEBRAE, com o objetivo de levar grupos de 

empresários para conhecer empresas referência, centros de tecnologia ou participar 

de eventos de negócios e, ainda, a participação em congressos e feiras 

internacionais patrocinadas pela própria empresa. 

Detectou-se, ainda, o relacionamento com empresas estrangeiras na 

importação de suprimentos, assunto já discutido na seção referente às relações de 

suprimento com outras empresas. 

Como visto na revisão da literatura, segundo Benedetti (2006), as empresas 

ao entrarem no mercado internacional se expõem a riscos e incertezas e tratando-se 

de micro e pequenas empresas enfrentam, ainda, o desconhecimento, a fragilidade 

da marca, a dificuldade de acesso aos canais de distribuição e, ainda, a falta de 

conhecimento das reais necessidades de consumidores no mercado mundial. Desta 

forma, supõe-se que a participação nesses eventos internacionais poderá ser a 

porta de entrada da Ambidados nesse mercado, quando a empresa terá a 

possibilidade de fazer contatos, apresentar seus produtos e divulgar sua marca no 

exterior. 

 

 

5.2. RELACIONAMENTOS DA JCTM 

 

5.2.1 Relacionamento com outras empresas 

 

No que diz respeito ao relacionamento com os clientes as entrevistas 

revelaram que grande parte dos clientes da JCTM, cerca de 60%, é formada por 

empresas públicas e, portanto, as venda ocorrem através de licitação pública, a 

maioria delas na modalidade pregão. Mesmo com esse fator limitante, verificou-se 

uma forte interação da JCTM com os clientes, com o propósito de conhecer suas 

preferências e necessidades. Um fator muito ressaltado durante as entrevistas foi o 

apoio ao cliente. 
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Nas relações de suprimento verificou-se uma relação tradicional de mercado. 

As entrevistas fazem menção a uma pré-seleção de fornecedores que atendam às 

necessidades técnicas, a um baixo custo. Não há nenhum registro sobre um 

envolvimento mais próximo entre os fornecedores e a JCTM, no sentido de 

compartilhamento de informações para redução de custos. Ressalte-se que todas as 

empresas estrangeiras com que a JCTM se relaciona são suas fornecedoras de 

equipamentos. 

Quanto à terceirização verificou-se que a JCTM tem optado, por essa 

modalidade para suprir a empresa com recursos que ela não dispõe em 

determinadas etapas de seu processo de produção, como, por exemplo, a 

terceirização da construção de containers para o sistema de monitoramento 

ambiental desenvolvido por ela. Assim, essa decisão converge com a argumentação 

de Tidd, Bessant e Pavitt (2008) de que terceirizações em certa medida possibilitam 

que empresas permaneçam focadas em seu negócio principal. 

Dessa forma, a JCTM mantém com seus clientes e fornecedores nacionais 

um relacionamento tradicional de compra e venda, com apoio ao cliente no pós 

venda. Quanto aos fornecedores estrangeiros serão analisados no item relativo ao 

relacionamento com instituições estrangeiras. 

 

5.2.2 Relacionamento com o governo 

 

No que concerne às relações com o governo, pode-se citar o relacionamento 

com as agências reguladoras e órgãos federais e estaduais de proteção e 

conservação do meio ambiente, nas questões relativas às consultas técnicas e às 

vezes, também, com o governo enquanto cliente, através de licitações públicas para 

compra de equipamentos de monitoramento ambiental. Verificou-se, ainda, a 

participação da JCTM em treinamentos oferecidos por agências governamentais de 

controle ambiental. 

Na análise dos relacionamentos da JCTM com o governo observou-se que 

eles corroboram as afirmativas de Freeman e Soete (2008), em relação ao uso de 

instrumentos de regulação direta, com o estabelecimento de padrões mínimos de 

qualidade do ar, da água e do solo. 
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5.2.3 Relacionamento com o sistema de educação 

 

Quanto ao relacionamento da JCTM com universidades verificou-se que 

ocorre de maneira informal, através da interação da empresa com professores da 

universidade durante o processo de compra de equipamentos de meteorologia, 

hidrologia e monitoramento ambiental, que serão utilizados em suas aulas e 

pesquisas, na universidade. Nas visitas dos representantes da JCTM à universidade, 

os professores repassam conhecimentos e informações técnicas importantes para a 

empresa. Verificou-se, ainda, a prestação de serviços por parte desses professores 

para geração de relatórios técnicos, atividade que a JCTM não está autorizada a 

executar, porque não possui profissional com os requisitos técnicos para 

credenciamento junto aos órgãos fiscalizadores.  

 

5.2.4 Relacionamento com instituições estrangeiras 

 

No que concerne ao relacionamento da JCTM com instituições estrangeiras, 

verificou-se que ele ocorre, basicamente, com empresas estrangeiras que são seus 

fornecedores de equipamentos. Os entrevistados revelaram que a JCTM realiza 

visitas a esses fornecedores a fim de obter conhecimentos, aperfeiçoar e treinar 

seus colaboradores. 

Finalizando, não houve menção da existência de relacionamento entre a 

JCTM e o sistema de ciência e tecnologia, o que reafirma as observações da OCDE 

(1997) sobre a fragmentação dos fluxos de informação no interior dos sistemas 

nacionais de inovação e, em alguns casos, a falta de interação entre a ciência e as 

empresas. Também não foi mencionado relacionamento entre a JCTM e o sistema 

financeiro, visto que a empresa utiliza apenas capital próprio. Contudo, o diretor da 

empresa relata ter conhecimento de linhas de crédito e de financiamento, mas que, 

até o momento, conseguiu conduzir a empresa de forma a não precisar utilizá-los. 

Relatou, ainda, que prefere antecipar seus pagamentos e procura conseguir 

descontos com essa prática. 
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5.3. Comparação entre os relacionamentos das duas e mpresas 

 

A partir da análise das seções anteriores observou-se diferenças e 

semelhanças entre as duas empresas relativamente às seis dimensões de 

relacionamentos analisados. 

A Ambidados possui uma ampla rede de relacionamentos, formada por 

universidades, laboratórios e centro de pesquisa, agências de fomento, agências 

reguladoras, clientes, fornecedores e empresas estrangeiras, que conecta a 

empresa a diferentes atores. Verificou-se uma forte interação universidade-empresa, 

ampliada para uma colaboração universidade-empresa-governo, nos termos do 

modelo da hélice tripla, ou seja, a universidade como fonte de conhecimento, a 

empresa como aplicadora/implementadora do conhecimento e o governo como 

regulador e aportando recursos. 

A rede de relacionamentos da JCTM é menor, restrita aos clientes, 

fornecedores, empresas estrangeiras, agências regulamentadoras, órgãos federais e 

estaduais de controle ambiental, e a um relacionamento superficial com a 

universidade, o que limita a empresa em suas atividades inovativas. Em certa 

medida isso explica porque a JCTM tem na engenharia reserva sua principal fonte 

de tecnologia. Para a OCDE (1997), as interações atuam como fontes de 

conhecimento e tecnologia para a atividade de inovação de uma empresa. Assim, a 

aproximação da JCTM a universidades e centros de pesquisa, ampliaria sua 

participação no Sistema Nacional de Inovação, o que poderia contribuir para o 

aumento de sua capacidade de inovação e aprendizado. 

Em relação ao relacionamento com o sistema financeiro observou-se que 

ambas as empresas possuem preocupação com a questão do endividamento. Não 

solicitam empréstimos, nem financiamentos para compra de equipamentos. 

Entretanto a Ambidados utiliza-se de financiamentos não-reembolsáveis de apóio a 

micro e pequena empresas, através de agências de fomento do governo (FINEP, 

CNPq e FAPERJ) e pensa, para o futuro, a ampliação da empresa através do uso de 

fundos de investimentos de capital de risco, tipo capital semente. Já a JCTM utiliza 

apenas o capital próprio, inclusive para a ampliação da empresa.  

No que diz respeito ao relacionamento com instituições estrangeiras a 

Ambidados ainda está se estruturando para entrar no mercado internacional. Sendo 

assim, sua interação com fornecedores estrangeiros ocorre numa relação tradicional 
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de compra de venda.  Por sua vez a JCTM possui uma importante ligação com as 

empresas estrangeiras, que são seus fornecedores e fonte de treinamento e 

conhecimento para a empresa. 

No relacionamento com o governo tanto na Ambidados quanto na JCTM, ele 

se verifica, basicamente, através de consultas técnicas às agências 

regulamentadoras e órgãos federais e estaduais de monitoramento ambiental, que 

ocorrem através de e-mail, site, manuais, ou seja, através de conhecimento 

codificado. 

Quanto ao relacionamento com outras empresas a Ambidados utiliza-se de 

uma aliança estratégica informal, com outra empresa, também, localizada na Ilha do 

Fundão, em área que não possui expertise, para o desenvolvimento do projeto. A 

JCTM utiliza-se da terceirização nos casos em que não possui o conhecimento ou 

os recursos necessários não sendo mencionada preocupação com o vazamento de 

informações; já a Ambidados utiliza-se da terceirização em áreas não estratégicas 

para a empresa. Em relação aos clientes, verificou-se semelhança entre as 

empresas, visto que os entrevistados de ambas demonstraram a preocupação de 

suas empresas em conhecer as necessidades dos clientes para melhor atendê-los, 

inclusive com a customização de produtos, e principalmente com a manutenção e 

apoio ao cliente no pós venda.  A principal diferença, verificada nesse item, é que na 

Ambidados há o envolvimento do cliente no desenvolvimento do produto, o que não 

foi evidenciado na JCTM.  Contudo em relação aos fornecedores nacionais 

verificamos que nas duas empresas existe apenas uma relação de mercado 

tradicional, sem menção de envolvimento do fornecedor para diminuição de custos 

no desenvolvimento de projetos.  

Assim, os resultados da pesquisa sugerem que são bastante similares os 

relacionamentos que as duas empresas mantêm com fornecedores nacionais e com 

o governo. 

 Nos outros tipos de relacionamentos analisados observou-se grande 

diferença em favor da Ambidados, exceto, quanto ao relacionamento com 

instituições internacionais, onde a JCTM se sobressai em virtude da estreita 

aproximação com seus fornecedores, de onde obtém conhecimento e treinamento 

para seus colaboradores. 
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 Em relação ao relacionamento com outras empresas, relativamente à 

interação com clientes e a formação de aliança estratégica, a Ambidados possui 

relacionamentos mais intensos que a JCTM. 

 No que concerne aos relacionamentos com o sistema de ciência e tecnologia 

e com o sistema financeiro, a JCTM não possui esse tipo de interação; quanto à 

interação com o sistema de educação, ele ocorre de forma tímida, sem muita 

relevância. Entretanto na Ambidados os três tipos de relacionamentos são muito 

importantes para a empresa, pois é a partir deles que obtém grande parte do 

conhecimento e tecnologia utilizados no desenvolvimento de seus produtos. 

 Constatadas as diferenças acima elencadas entre as duas empresas 

procurou-se evidências, a partir dos dados coletados em entrevistas e relatos do 

desenvolvimento de inovações, de uma possível facilitação, por parte da Incubadora 

de Empresas COPPE/UFRJ, nos relacionamentos da Ambidados, que foram 

discriminados no quadro 08, a seguir: 

 

Quadro 08: Formas de facilitação da incubadora de e mpresas COPPE/UFRJ 

 

TIPO DE 

RELACIONAMENTOS 

FORMAS DE FACILITAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS 

COPPE/UFRJ 

 
Sistema Financeiro 
Sistema de C&T 
Outras empresas 

Os serviços oferecidos pela Incubadora COPPE/UFRJ: apoio para 
obtenção de acesso às linhas de financiamentos, proximidade a 
laboratórios, a convivência com empresas similares, visibilidade (tanto 
para o grande público quanto para as agências de fomento), dentre outros 
(Coordenador da Incubadora COPPE/UFRJ) 

 
Sistema financeiro 
Sistema educacional 
Sistema de C&T 
Outras empresas 

Sobre a participação do CENPES/PETROBRAS, CEPEL/ELETROBRAS, 
IEN, CETEM, BNDES, FLUPEME, INT, CODIN, SEBRAE/RJ, FIRJAN, 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no Conselho Diretor da Incubadora 
“cria laços, (...) que abrem portas para ouvir as demandas das empresas, 
para obviamente colaborar com empresas de várias maneiras” 
Coordenador da Incubadora de empresas COPPE/UFRJ. (Coordenador da 
Incubadora COPPE/UFRJ) 

 
Sistema Financeiro 
Governo 

(...)entretanto a incubadora, institucionalmente, tem “laços com muitos 
órgãos do governo, agências de fomento, a própria FINEP, independente 
de estar ou não presente no Conselho Diretor da Incubadora”.  
(Coordenador da Incubadora COPPE/UFRJ) 

 
Sistema financeiro 

Serviço de suporte estratégico: Apoio na busca de financiamentos, suporte 
na elaboração e implementação de projetos com agências de fomento. 
(site da Incubadora COPPE/UFRJ). 

 
Instituições estrangeiras 
Outras empresas 

(...) um dos ativos que a incubadora tem para oferecer às empresas é a 
rede de contatos, pois “com a criação do Parque Tecnológico (...) nós 
vamos ter aqui no entorno da incubadora uma quantidade muito grande de 
empresas multinacionais, que podem abrir mercados para essas empresas 
que nascem aqui (Coordenador da Incubadora COPPE/UFRJ) 

 
Outras empresas 

Uma das nossas atribuições mais importante é, exatamente, promover 
essa interação e essa convivência das empresas que estão nascendo com 
as grandes empresas que estão aqui, PETROBRAS, etc. (Coordenador da 
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Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ). 
Sistema educacional 
Outras empresas 
Instituições estrangeiras 
Sistema financeiro 

 
(...) uma das atividades mais importantes da incubadora é fazer com que 
essas empresas sejam inseridas nesse ambiente de inovação que inclui: 
universidade, as grandes empresas multinacionais, agências de fomento e 
até bancos (Coordenador da Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ). 

 
Sistema educacional 
Outras empresas 
Governo 
Sistema financeiro 

 
O bom contato da Ambidados com o SEBRAE veio primeiro através da 
incubadora (...) O legal é a divulgação, né? Geralmente aqui ao longo do 
ano, se eu contar a muitas visitas que eles conseguem trazer empresas, 
políticos às vezes, órgãos governamentais, agência fomentadora pra virem 
visitar, grupos de investimentos, eles sempre trazem aqui (Responsável 
pelas áreas Comercial e de Produção) 

 
Outras empresas 
Instituições estrangeiras 
 

 
Ela não apresenta cliente pra gente. Eu acho muito legal isso aqui na 
incubadora. Eles não te dão o peixe. Realmente ele não dá, mas ele te dá 
o meio. (...).  Aqui pela incubadora, no ano passado, fomos com stand, na 
Rio Oil & Gas e esse ano no Workshop, pela incubadora 
(Sócia/Responsável pela área financeira e Gerencia).   

 
Sistema educacional 
Sistema de C&T 

 
Esse vínculo, (...) da incubadora dentro de uma universidade essa parceria 
que se tem entre pesquisadores (laboratórios) lá da COPPE, acaba sendo 
geradores, também, de novas ideias, de novas oportunidades 
(Responsável pelo Planejamento e desenvolvimento do produto). 

Fonte: Elaboração própria 
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6. CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo teve como objetivo principal uma pesquisa descritiva sobre 

a influência da incubação na construção de relacionamentos que favoreçam 

processos de inovação de empresas, realizada através de um estudo comparativo 

de caso entre uma empresa incubada e outra não incubada.   

 A pesquisa foi realizada através do estudo de seis categorias de 

relacionamentos que uma empresa pode manter: (i) com outras empresas, (ii) com o 

sistema de ciência e tecnologia, (iii) com o sistema de educação, (iv) com o sistema 

financeiro, (v) o com o governo e (vi) com instituições estrangeiras. Esses 

relacionamentos foram analisados por meio da análise dos processos de inovação 

das empresas e de narrativas do desenvolvimento de inovações selecionadas em 

cada uma das empresas. 

Os resultados do estudo sugerem que o processo de inovação tanto na 

Ambidados quanto na JCTM ocorrem a partir de melhoramentos significativos em 

produtos fabricados por outras empresas ou em produtos fabricados pela própria 

empresa, traduzindo-se em uma série de mudanças incrementais em componentes, 

incorporação de software, bem como facilidades de uso e incorporação de 

funcionalidades.  

Os processos de inovação na Ambidados e na JCTM se assemelham em 

vários momentos, entretanto, em outros, apresentam diferenças importantes.  Na 

prospecção de idéias para inovações o mercado é a principal fonte de ambas, 

seguido da tecnologia, do aprender com os outros, mudanças na política ambiental e 

da customização. Ficou evidenciado que as empresa procuram identificar as 

tendências do mercado para atender melhor às necessidades dos clientes e assim 

aumentar a suas participações no mercado (market pull).  A grande diferença 

verificada nessa fase é no uso da tecnologia como fonte de ideias; enquanto a 

Ambidados possui estreito relacionamento com o Laboratório de Instrumentação 

Oceanográficas/UFRJ e o CENPES, na JCTM esse processo se dá através da 

interação com empresas estrangeiras, através de visitas e treinamentos.  Na seleção 

das idéias que serão desenvolvidas verifica-se que as duas empresas priorizam por 

desenvolver inovações nas suas áreas de conhecimento, com facilidade de entrada 

no mercado e analisam o risco e o retorno financeiro. Na fase de implementação 

ambas utilizam-se do desenvolvimento próprio e da engenharia reversa. Contudo, o 
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grande diferencial entre as duas empresas está na transferência de tecnologia a ser 

incorporada em inovações.  Na Ambidados essa transferência é intensa devido à 

sua estreita interação com o Laboratório de Instrumentação Oceanográficas e com o 

CENPES, parceiros no desenvolvimento dos produtos fabricados na empresa. Na 

JCTM ela ocorre de forma tímida, apenas através de treinamentos e cursos de 

aperfeiçoamentos realizados nas empresas estrangeiras, que são seus 

fornecedores. Outros fatores de relevância na distinção do processo de inovação 

entre as duas empresas são: (i) a Ambidados solicita apoio financeiro através de 

agências de fomento e a JCTM usa apenas capital próprio. (ii) a Ambidados tem a 

PETROBRAS como cliente-chave que se envolve, antecipadamente, contribuindo 

para desenvolvimento de novos produtos. Na fase de aprendizagem de processos 

de inovação, tanto a Ambidados quanto a JCTM enfrentam dificuldades para a 

implantação sistemática de auditorias de processos de inovação. Os mecanismos 

mais utilizados para a codificação do conhecimento tácito em ambas são: reuniões 

de equipe, documentação de cada projeto, registro em caderno de anotações, banco 

de dados, onde são registradas as lições aprendidas. 

Conforme já mencionado, procurou-se também observar a influência dos 

relacionamentos da empresa no desenvolvimento específico de uma inovação em 

produto que tenha contribuído de forma relevante em termos de vantagem 

competitiva. Na Ambidados o produto selecionado foi uma bóia meteoceanográfica, 

usada no controle operacional em plataformas e portos e no monitoramento dos 

efeitos de mudanças climáticas, sendo considerado inovador pelo novo sistema 

eletrônico desenvolvido pela empresa, que barateou o produto final.  Na JCTM a 

inovação selecionada foi uma estação de monitoramento ambiental que é um 

sistema projetado para oferecer dados meteorológicos e de concentração de gases 

e partículas. A esse sistema, projetado de forma a otimizar sua manutenção, são 

acoplados equipamentos de vários fabricantes que são integrados a partir de know 

how da JCTM, sendo considerado inovador devido ao diferencial de seu subsistema 

de climatização em relação ao dos concorrentes. 

A partir da análise tanto de seus processos de inovação quanto do 

desenvolvimento específico de inovações, foi possível atribuir um grau (baixo, 

adequado e alto) à intensidade dos relacionamentos que as empresas pesquisadas 

mantêm com os diversos atores do sistema de inovação nacional e internacional. O 

quadro 10, a seguir, ilustra os graus atribuídos e as razões principais para tal 
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atribuição. Assim, pode-se perceber nas razões listadas a influência da presença ou 

falta de apoio da incubadora na construção dos relacionamentos.  

 
 

Quadro 10: Grau de intensidade do relacionamento co m as principais razões de sua 
atribuição 

 
 

 
Tipos de Relacionamentos 

Intensidade do Relacionamento e Razões Principais p ara o 
Grau Atribuído 

 
AMBIDADOS  JCTM 

 
 
 
 
 
 
Relacionamento 
com outras 
empresas 

 
 
Parceiras 

ADEQUADO BAIXO 

Formação de uma aliança estratégica 
informal, em área que não possui 
expertise, com empresa, também, 
localizada na Ilha do Fundão , para 
o desenvolvimento de projetos. 

Relacionadas apenas 
com as terceirizações de 
serviços, com baixo 
comprometimento entre 
as empresas. 

 
Clientes 
 

ALTO BAIXO 

Grande envolvimento com o cliente, 
principalmente com a PETROBRAS , 
que tem uma base instalada no 
Parque Tecnológico da UFRJ, no 
desenvolvimento de novos produtos. 

Relação tradicional de 
mercado 

 
Fornecedores 
nacionais 

BAIXO BAIXO 

Relação tradicional de mercado  Relação tradicional de 
mercado 
 

 
 
Relacionamento com o 
governo 
 
(área financeira analisada junto ao 
sistema financeiro)  

BAIXO BAIXO 

Consultas técnicas às agências 
regulamentadoras e órgãos federais 
e estaduais, através de 
conhecimento codificado 

Consultas técnicas às 
agências 
regulamentadoras e 
órgãos federais e 
estaduais através de 
conhecimento codificado. 
  

 
 
Relacionamento com o sistema 
de Ciência e Tecnologia 
 
 
 
 

ALTO BAIXO 

Importante fonte de conhecimento e 
tecnologia para a empresa, através 
da interação com o Laboratório de 
Instrumentação Oceanográfica 
/COPPE/UFRJ e com o CENPES, 
para o desenvolvimento de produtos, 
inclusive da bóia meteoceanográfica. 
O CENPES, inclusive cedeu patente 
à empresa de outro produto, o 
ondaleta.  E, ainda, a utilização de 
estagiários e bolsistas (CNPq).   

Não possui 
relacionamento com o 
sistema de C&T. 
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Relacionamento com o sistema 
de educação 

ALTO  
 
Importante fonte de conhecimento e 
tecnologia, para a empresa através 
da interação com a universidade 
(professores, participação de seus 
colaboradores em cursos de 
mestrado e doutorado). E, ainda, 
com o SEBRAE em cursos de 
capacitação gerencial que foram 
essenciais para o crescimento da 
empresa. 

BAIXO  
 
Relação superficial com 
a universidade, restrita a 
prestação de serviços de 
professores e 
informações técnicas 
durante o processo de 
compra do equipamento. 

 
 
Relacionamento com o sistema 
financeiro 

ALTO BAIXO 

Utiliza-se de financiamentos não-
reembolsáveis solicitados às 
agências de fomento do governo 
(FINEP, CNPq e FAPERJ), para o 
desenvolvimento de seus projetos. 
Atualmente estuda o uso de fundos 
de investimentos de capital de risco, 
tipo capital semente, para expansão. 

Não possui esse tipo de 
relacionamento, utiliza-
se apenas de capital 
próprio para o 
desenvolvimento de seus 
produtos e expansão da 
empresa. 

 
Relacionamento com 
instituições estrangeiras. 
 
(incluindo fornecedor estrangeiro) 

BAIXO ALTA  

Basicamente fornecedores 
estrangeiros com uma relação 
tradicional de mercado ou contato 
com empresas estrangeiras em 
feiras, congressos e workshops. 

Importante 
relacionamento com 
fornecedores 
estrangeiros, fonte de 
conhecimento e 
treinamento para seus 
colaboradores 

Fonte: Elaboração própria 
 

A análise do quadro acima indica que a relação da Ambidados com outras 

empresas, relativamente a clientes e a parcerias, possibilitou graus de 

relacionamentos classificados de alto a adequado, devido à proximidade e a 

convivência com empresas similares e complementares, localizadas no entorno da 

Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ, ou seja, a PETROBRAS que possui uma 

base instalada no Parque Tecnológico da UFRJ e a aliança estratégica informal, 

com empresa, localizada na Ilha do Fundão, o que sugere uma facilitação da 

Incubadora de Empresa na construção desses relacionamentos.  Entretanto, essa 

facilitação não pode ser verificada nas relações com os fornecedores nacionais, que 

possuem um baixo grau de relacionamento com a empresa. 

 Nas relações com o sistema de ciência e tecnologia observou-se a existência 

de um alto grau de relacionamento da Ambidados com o Laboratório de 

Instrumentação Oceanográfica/COPPE/UFRJ e com o CENPES que sugere uma 

facilitação de acesso proporcionado pela Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ, 

em decorrência de estarem localizados no campus universitário e, ainda, pelo 
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vínculo que a empresa incubada precisa ter com as atividades de pesquisa 

desenvolvidas na UFRJ. 

Quanto à interação com o sistema de educação notou-se um alto grau de 

relacionamento da Ambidados com a UFRJ o que, também, sugere uma facilitação 

da Incubadora de Empresas em virtude de está localizada no campus universitário. 

Apesar de a Ambidados ser um spin off do Laboratório de Instrumentação 

Oceanográfica, segundo um dos entrevistados, sua entrada na Incubadora de 

Empresas COPPE/UFRJ, estreitou seus vínculos que podem ser traduzidos em 

novas idéias e oportunidades.  Outro fator importante para esse índice de 

relacionamento alto é a interação do SEBRAE com a Ambidados. De acordo com 

uma das sócias da empresa, o SEBRAE é um importante parceiro para o 

crescimento e maturidade da empresa, e sua aproximação com a empresa se deu 

através da Incubadora de Empresas. 

 Em relação ao sistema financeiro, também, verificou-se um alto grau de 

relacionamento da Ambidados com as agências de fomento (FINEP, FAPERJ e 

CNPq), e essa forte interação sugere ser resultado da atividade facilitadora da 

Incubadora de Empresa na divulgação dos editais das agências de fomento e no 

apoio à obtenção de linhas de financiamento, atividades corroboradas pelos 

entrevistados que citaram a realização de visitas das agências de fomento e fundos 

de investimentos às empresas incubadas, através da Incubadora de Empresas e a 

promoção de eventos específicos pela Incubadora de Empresas, onde as empresas 

residentes têm a oportunidade de exporem as suas necessidades e as agências de 

fomento de apresentarem as diferentes modalidades de apóio, dentre as que mais 

se adaptam às necessidades das micro e pequenas empresas. 

 Em relação à JCTM, relativamente aos graus de relacionamentos analisados 

acima, verificou-se que em todas as situações a empresa possui um baixo grau de 

relacionamento, em alguns casos pela inexistência do relacionamento, o que insinua 

a falta de um agente facilitador para esses relacionamentos, que poderia ser a 

associação de classe. 

 No que concerne ao relacionamento com o governo verificou-se que as duas 

empresas possuem um baixo relacionamento, deve ressaltar que as relações com 

as agências de fomento foram analisadas no item relativo ao sistema financeiro. 

 Quanto ao relacionamento com as instituições estrangeiras observou-se um 

baixo relacionamento, por parte da Ambidados, apesar da existência de algumas 
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empresas estrangeiras instaladas no Parque Tecnológico. Entretanto, a JCTM 

possui um alto grau de relacionamento com empresas estrangeiras, que são seus 

fornecedores e fonte de conhecimento e treinamento dos colaboradores da 

empresa.  

Por último ressalte-se que as duas empresas possuem uma trajetória 

parecida, pois ambas iniciaram suas atividades (uma com consultoria e a outra com 

a venda de pequenos materiais da área de meteorologia) utilizando a casa de seus 

fundadores como sede. A seguir passaram para a prestação de serviços, para 

finalmente começarem a produção de produtos. A diferença nessa história é que a 

Ambidados levou dois anos desde a sua fundação para iniciar a produção e a JCTM 

precisou de sete anos.  Esse processo de aceleração para produção teve influência 

da Incubadora?   Possivelmente sim, porque a patente do ondaleta, primeiro produto 

produzido pela Ambidados, foi cedida pelo CENPES, que está localizado no entorno 

da Incubadora de Empresas, com uma base de pesquisa instalada no Parque 

Tecnológico, fazendo parte da rede de contatos proporcionada pela Incubadora de 

Empresas.  

Quadro 10: Breve Histórico das Empresas 

Ambidados Soluções em Monitoramento 
Ambiental 

JCTM Comércio e Tecnologia LTda. 

2006 - Iniciou suas atividades, prestando 

consultorias na área de instrumentação 

oceanográfica, estilo home office. 

2007 - Incubou e começou a prestação 

de serviços na área de instrumentação 

oceanográfica. 

2008 - Recebeu a patente do ondaleta 

do CENPES e começou a transformar o 

protótipo do ondaleta em produto 

comercializável (Iniciou a produção). 

2010 – Comercialização do ondaleta. 

1995 - Iniciou as atividades, vendendo 

pequenas materiais da área de 

meteorologia, em casa, com a ajuda da 

esposa e da filha. 

 

2000 – Iniciou a prestar serviços e 

representação de equipamentos. 

 

2002– Iniciou a produção equipamentos. 

Fonte: Elaboração própria 

Concluindo, verificou-se que os resultados da pesquisa sugerem que a 

construção dos relacionamentos que favoreceram o processo de inovação, na 

Ambidados, foram influenciados ou facilitados por sua incubação na Incubadora de 
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Empresas COPPE/UFRJ, o que vai ao encontro às afirmações do coordenador da 

referida incubadora de que  uma das atribuições mais importantes da incubadora é 

promover a interação e a convivência das empresas que estão nascendo com as 

grandes empresas que estão instaladas no entorno da incubadora, como a 

PETROBRAS, por exemplo,  inserindo-as nesse ambiente de inovação que inclui 

universidade, grandes empresas multinacionais, agências de fomento, pois um dos 

ativos que a incubadora tem a oferecer é essa rede de contatos. 

 

6.1. Limitação dos resultados da pesquisa 

 

A pesquisa trata-se de um estudo de caso entre uma empresa incubada e 

uma não incubada.  Inicialmente escolheu-se a Incubadora de Empresas (de acordo 

com os critérios já mencionados no item 3.2, constante na página 87) e 

posteriormente, após uma visita à Incubadora selecionou-se a empresa incubada.  A 

partir desse momento a escolha da empresa não incubada ficou condicionada a 

determinados critérios como: mesmo porte, mesmo setor de atuação, mesma idade 

e região geográfica da empresa incubada.  Entretanto, não foi possível encontrar 

uma empresa não incubada com a mesma idade que a empresa incubada. Todas as 

empresas encontradas com as características apresentadas tinham em torno de 30 

anos de atividades, ou então, eram empresas graduadas de incubadoras de 

empresas, o que impediu a sua seleção.  Assim, a JCTM, que possui 16 anos de 

criação, foi selecionada por ter sido a empresa não incubada com idade mais 

próxima da empresa incubada encontrada e, ainda, por preencher os outros critérios 

(mesmo porte, setor de atuação e região geográfica).  

O resultado da pesquisa ficou limitado à percepção e ao conhecimento que os 

entrevistados e narradores selecionados têm do processo de inovação de sua 

empresa, bem como da subjetividade da pesquisadora na seleção da Incubadora de 

Empresas, das empresas pesquisadas e dos sujeitos da pesquisa.  

 

6.2.  Recomendação para pesquisas futuras 

 Para futuras pesquisas recomenda-se a replicação do estudo com a seleção 

de uma quantidade maior de empresas, para obtenção de maior embasamento dos 

resultados. Sugere-se, ainda, um estudo específico sobre a influência da incubação 

na aceleração do processo produtivo das empresas incubadas. 
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Apêndice I - ROTEIRO DE ENTREVISTA  SEMIESTRUTURADA  

  Esse roteiro de entrevista foi utilizado para aplicação de entrevista 
semiestruturada em campo. As perguntas foram aplicadas ao Coordenador da 
Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ, a fim de identificar a estrutura e 
infraestrutura da incubadora.                         
 

 
Perguntas 

 

 
Possíveis abordagens 

Fale sobre a 
estrutura 
organizacional da 
incubadora. 

� Organograma   
� (Direção/ especificar gerencias/áreas), Nº funcionários 
� Órgão Gestor (Composição) 
� Avaliação de Desempenho da Incubadora  
� Certificação CERNE  

 
Como que o 
ambiente da 
incubadora 
favorece o 
desenvolvimento 
da inovação? 
 
 
 
Que tipo de apoio 
a incubadora 
oferece? 
 
 
 
 
 
De que forma a 
incubadora pode 
auxiliar o 
relacionamento da 
empresa 
incubada?  
 
Fale sobre as 
empresas ligadas 
a incubadora. 
Como é o 
processo seletivo 
das empresas 
incubadas? 

 
� Espaço físico individualizado;   
� Espaço físico para o uso  compartilhado; 

(Secretaria, segurança, água, energia, tel, Internet)  
� Consultorias e assessorias em gestão empresarial, 

gestão da inovação tecnológica, comercialização de 
produtos e serviços no mercado interno e externo, 
contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação 
de recursos, contratos com financiadores, engenharia 
de produção e propriedade intelectual, dentre outros; 

� Capacitação e Treinamento dos empreendedores nos 
principais aspectos da gestão empresarial, gestão da 
inovação tecnológica, a saber: negociação, vendas, 
contratos, marcas e patentes, legislação tributária e 
fiscal, exportação, normalização e metrologia e capital 
de risco, dentre outros; 

� Acesso aos laboratórios e bibliotecas de universidades 
e instituições que desenvolvam atividades tecnológicas. 

 
 
Universidades, centro de pesquisas, bancos, empresas 
estrangeiras, outras empresas, governo 
 
 
 
Incubadas : Quantidade/ Área de atuação/ Tempo de incubação. 
Alguma empresa vem se destacando/ tempo de incubação. 
Processo Seletivo 
Programa PRIME  
Graduadas: Quantidade 
Associadas: Quantidade 
Programa de pré-incubação? 
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Apêndice II – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURA DA 
 
 Esse roteiro de entrevista foi utilizado para aplicação de entrevista 
semiestruturada em campo. As perguntas foram aplicadas a sócios e representantes 
das áreas: comercial, financeira, produção e desenvolvimento do produto (ou 
projetos), a fim de:   

� Identificar as rotinas organizacionais para a prospecção, seleção, implantação 
(projeto e lançamento) e captura de aprendizagem; 

� Identificar os tipos de relacionamentos mantidos pelas empresas pesquisadas 
com a finalidade de alavancar a inovação. 
 

PERGUNTAS                   POSSÍVEIS ABORDAGENS   

INICIAR 

Como surgiu a 
ideia da criação 
da empresa? 

� Porque incubar? 
� Dificuldades da empresa e a forma como foram contornadas. 
� Quantidade de empregados. 
� Como está estruturada atualmente. 

 

PROSPECÇÃO  

 
De onde surgem 
as idéias para 
inovações em 
produtos? 

 

Quais 
procedimentos a 
empresa utiliza 
para facilitar a 
prospecção de 
idéias para 
inovações? 

 

Algum tipo de 
relacionamento 
auxilia a 
empresa na 
prospecção de 
idéias para 
inovações? 

 
Captação de sinais internos e externos que indiquem sinais de 
mudança. 
Direcionamento - Mercado x Tecnologia  
Espaço de busca: limitados ao conhecimento tecnológico e 
mercadológico da empresa. 
 
Fontes: Mercado (funcionários, clientes), Tecnologias, Inspiração, 
Customização, Usuários, Cópia, Regulação governamental, 
Acidentes ou falhas, Previsões, Criatividade de colaboradores, 
mudanças demográficas, sucessos fracassos inesperados. 
Ferramentas e Mecanismos: INTERNO: Comunidades de prática, 
intranets, networking formal e informal, intraempreendedorismo, 
apoio tácito a projetos. EXTERNO: caçadores de ideias, projeções 
de mudanças e tendências, Web, experimentação, reserva de 
recursos para mudanças. 
Técnicas: Painéis Delphi, cenários, interação com clientes, 
interação com universidades e centro de pesquisa, extrapolação 
de índices de desempenho e técnicas não lineares. 

 

Universidades, centros de pesquisa, instituições estrangeiras, 
governo, outras empresas. 
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SELEÇÃO  

 
Entre várias 
idéias surgidas, 
como são 
selecionadas 
aquelas que 
serão de fato 
desenvolvidas? 
 
 
Quais 
procedimentos a 
empresa utiliza 
para selecionar 
aquela idéia que 
será de fato 
desenvolvida? 
 
 
 
 
 
 
Algum tipo de 
relacionamento 
auxilia a 
empresa na 
seleção de 
idéias para 
inovações? 

Plano de negócios;  
Análise de viabilidade. 

� Alinhamento com a estratégia da organização; 
� Contribuição da inovação para a sobrevivência e 

crescimento  da  empresa; 
� A inovação pretendida ajudará a atingir os objetivos 

estratégicos estabelecidos (crescimento, participação no 
mercado e aumento da margem de lucro). 

� A empresa tinha conhecimento suficiente acerca da 
inovação ou ao mesmo uma ideia de como integrar o 
conhecimento necessário? Equipamentos? Investimento? 

�  Facilidade de entrada no mercado? Tempo estimado. 
Concorrentes. 

� Identificação dos riscos potenciais 
 
Técnicas ou mecanismos de seleção: Cenários/protótipos, Check-
list dos critérios considerados. 
 
Quem participa dessa fase de seleção? 
(áreas envolvidas, usuários-chave, fornecedores) 
Fontes de apoio.   
(RELACIONAMENTOS) 
 
Outras empresas  
Universidade e centros de pesquisa 
Governo 
Instituições estrangeiras 
Instituições financeiras 
Instituições de ciência e tecnologia 
 

 

IMPLEMENTAÇÃO  

Quais os 
procedimentos, 
ferramentas e 
práticas a 
empresa utiliza 
para 
desenvolver 
uma inovação? 

Quais os 
procedimentos, 
ferramentas que 
a empresa utiliza 
para os 
lançamentos de 
uma inovação? 

Desenvolve sozinho ou colabora com: 
(clientes, fornecedores, com universidades). 
Gestão de projetos (há alguém com certificado PMI). 
 
Como adquire os recursos necessários:  
(dinheiro, pessoas, equipamentos) 
Envolvimento antecipadamente de todos os interessados? 
 
Ferramentas: simulação, protótipos, regras de design, sistemas de 
informações 
 
Teste do consumidor (protótipos) 
Teste de marketing 
Estratégia de marketing 
Apoio ao cliente 
Lançamento no mercado interno 
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Algum tipo de 
relacionamento 
auxilia a 
empresa no 
desenvolvimento 
das inovações? 

 
Outras empresas  
Universidade e centros de pesquisada 
Governo 
Instituições estrangeiras 
Instituições financeiras 

APRENDIZAGEM 

Quais 
procedimentos, 
ferramentas, 
práticas que a 
empresa utiliza 
para capturar o 
que aprendeu ao 
desenvolver 
uma inovação? 
 
Algum tipo de 
relacionamento 
auxilia a 
empresa na 
captura do 
aprendizado? 

                              
Auditorias 
Investiga causas para falhas e sucessos 
Utiliza um checklist 
Armazena em sistemas (banco de dados)  
Transforma em patentes Como evita a fuga de conhecimento 
tácito 
Como explicita (codifica) o conhecimento tácito (a experiência)  
 
 
 
Outras empresas  
Universidade e centros de pesquisada 
Governo 
Instituições estrangeiras 
Instituições financeiras 

FINALIZAÇÃO  

Qual a inovação 
em produto mais 
relevante em 
termos de 
vantagem 
competitiva para 
a empresa? 

Como surgiu a ideia do produto? 

Qualidades do produto. 

O produto pode ser considerado inovador? Por que? 

Motivo do sucesso do produto? 

O produto/serviço tem similar no mercado? 

Qual o colaborador que acompanhou de perto o proces so de 
criação desse produto/serviço? 
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Apêndice III – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTUR ADA – 
NARRATIVA DO COLABORADOR QUE ACOMPANHOU DE PERTO A 
INOVAÇÃO INDICADA. 
 
 A entrevista foi conduzida com o colaborador, que acompanhou de perto o 
desenvolvimento da inovação indicada pelos sócios e pelos representantes das 
áreas comercial, financeira, de produção e de planejamento e desenvolvimento do 
produto (ou projetos), como a mais relevante em termos de vantagem competitiva 
para a empresa. Foi solicitado a esse colaborador que narrasse da forma mais livre 
possível o desenvolvimento do produto indicado (fases de prospecção, seleção, 
implementação e aprendizagem).  
 
 

 
Perguntas 

 

 
Possíveis abordagens 

INICIO 

Conte a história 
do produto X? 

 

PROSPECÇÃO 

 
Como surgiu a 
ideia para a 
criação do 
produto?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi utilizado 
algum 
procedimento, 
ferramenta, 
mecanismo para 
facilitar a 
prospecção de 
ideias? 

 
Previsão de mercado: 
Mudanças: demográficas, tecnológicas, políticas (energia 
alternativa) e ambientais (aquecimento global e mudança no 
clima). 
Tecnicas: painés delphi, cenários, interação com clientes 
(seminários educativos, observação do cliente,  contato com 
pesquisadores e professores, seminários, parceria com 
laboratórios de pesquisa). 
Previsão tecnológica: Monitorando tecnologias emergentes e de 
ponta. 
Tecnicas: extrapolação de índices de desempenho a técnicas não 
lineares, painéis delphi, cenários, curva S, uso diferenciado de 
tecnologias existentes (novas maneiras), interação com 
universidades, centros de pesquisa, empresas inovadoras, 
monitoramento ativo da TI. 
Busca integrada no futuro:  
Como seria o futuro? Avalia o impulso da inovação nesse espaço. 
Técnicas: cenários 
Aprendendo com os outros: comparação com concorrentes ou 
outras empresas.  
Técnica: Exame de projetos de melhores práticas, engenharia 
reversa, benchmarking. 
Clientes/Fornecedores: informação dos produtos que precisam 
Técnica: pesquisa, painéis com clientes, internet, seminários, 
outras formas de contato. 
 
Usuários: podem fornecer insights para novos rumos. 
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Técnica: envolvimento/interação continuada, visitas, painéis, 
fóruns, internet (salas de bate-papo, SAC), envolvimento com 
usuários lideres.  
Colaboradores da empresa: “gatilhos internos” 
Técnicas: Comunidade de práticas, intranet, cenários, incentivo à 
interação, encontros informais. 
Inovação recombinante: transferência ou recombinação de novas 
ideias e novos contextos. 
Gestão de erros: aprender a lidar com o falso-negativo. Criar a 
partir do que parece ser distorção ou desvio. 
Inspiração:  
 
ATENÇÃO AOS RELACIONAMENTOS : com outras empresas 
(fornecedores e clientes), universidades, instituições de pesquisa, 
associações de comércio, governo (reguladores ou pesquisadores 
clima e energia), instituições estrangeiras de pesquisa.  

SELEÇÃO 

 
Havia ideias 
para outros 
produtos ou 
melhorias que 
competiam com 
a ideia para o 
produto X?  
 
 
Porque a ideia 
para o produto X 
foi selecionada? 

 
Plano de negócios;  
Análise de viabilidade. 

� Alinhamento com a estratégia da organização; 
� Contribuição da inovação para a sobrevivência e 

crescimento  da  empresa; 
� A inovação pretendida ajudará a atingir os objetivos 

estratégicos estabelecidos (crescimento, participação no 
mercado e aumento da margem de lucro). 

� A empresa tinha conhecimento suficiente acerca da 
inovação ou ao mesmo uma ideia de como integrar o 
conhecimento necessário? Equipamentos? Investimento? 

�  Facilidade de entrada no mercado? Tempo estimado. 
Concorrentes. 

� Identificação dos riscos potenciais 
Quem participa dessa fase de seleção?(áreas envolvidas, 
usuários-chave, fornecedores) 
Fontes de apoio.   
( RELACIONAMENTOS) 
 
Técnicas ou mecanismos de seleção: cenários/protótipos, check-
list dos critérios considerados 
 

IMPLEMENTAÇÃO  

 
Como ocorreu o 
desenvolvimento 
do produto X? 
 
 
 

 
Gestão por projetos. 
Dificuldades encontradas. Como foram solucionadas? 
Houve modificação no projeto original?    
Como surgiu a necessidade de modificação? 
Alguma colaboração? (RELACIONAMENTOS) 
Em algum momento a empresa pensou em abortar o projeto? 
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Foi necessária a 
aquisição de 
tecnologia/conhe
cimento de 
fontes externas? 
Como? Onde? 
 
 
 
 
 
 
 
Como ocorreu o 
preparo para o 
lançamento do 
produto no 
mercado? 

 
Ferramentas: simulação e  protótipos, regras de Design, sistemas 
de informações 
 
Fontes de apoio: Professores, laboratórios de universidades, 
centros de pesquisa, Subsídios ou incentivo governamental? 
(RELACIONAMENTOS) 
 
 Financiamento (como teve acesso?) (RELACIONAMENTOS) 
 
Utilização de conhecimento/tecnologia interna e externa. 
(RELACIONAMENTOS) 
 
Parceiras? (RELACIONAMENTOS ). 
Aquisição de tecnologia.  Suporte? 
 
Áreas envolvidas no desenvolvimento do produto/Multidisciplinar 
(envolver todas as áreas empresa mais terceiros interessados - 
vendedores, clientes e outros interessados em experimentos 
conjuntos). Envolvimento do usuário. Conhecimento tácito. Suas 
necessidades e educação). (RELACIONAMENTOS) 
 
Teste do consumidor (protótipos). Teste de marketing 
Estratégia de marketing. Plano de marketing. Apoio ao cliente. 
Lançamento no mercado interno. 
 (RELACIONAMENTOS )                                                                                                                            

APRENDIZAGEM 

 
Como a 
empresa avaliou 
o processo de 
desenvolvimento 
do produto X? 

 
Auditoria. 
A empresa possui mecanismos eficazes de busca, seleção e 
desenvolvimento? 
Adquiriu conhecimento?   Como explicita o conhecimento tácito? 
É codificado?  
Como avaliou comercialização do produto? 
Os relacionamentos construídos durante o projeto do produto X 
continuarão a ser utilizados em futuros projetos? 
(RELACIONAMENTOS) 
 
Métodos de aprendizagem: P&D interno, engenharia reversa, 
licenças, colaboradores de empresas inovadoras, 
publicações/encontros técnicos, quebra de patente. 
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Apêndice IV- LISTAGEM DE TEMAS 
 
 

 
TEMAS 

 

 
TIPOS DE RELACIONAMENTOS 

 

 
Relacionamentos com outras empresas 

 
Terceirização/Relações de suprimento 
Licenciamento 
Consórcios 
Aliança estratégica 
Joint venture 
Rede de Empresas 
Cliente 
Fornecedor 
Consultoria  
Parceria 
Empresa 

  
Relacionamentos com o sistema educação 

 
Universidades 
Escolas Técnicas 
IEL – Instituto Euvaldo Lodi 
SENAC 
SEBRAE 
CAPES 
 

 
Relacionamentos com o sistema de ciência e 
tecnologia 

 
CNPq 
CENPES 
Centros e Institutos de pesquisa 
Ministério de Ciência e Tecnologia 
 

 
Relacionamentos com o sistema financeiro 

 
Entidades e Empresas públicas de 
fomento: 
Inova Brasil - FINEP 
Juro Zero – FINEP 
Programa Inovar – FINEP 
Subvenção econômica – FINEP 
PRIME – FINEP 
14 BIS – FINEP 
SIBRATEC – FINEP 
Fundos Setoriais - FINEP 
FAPERJ 
 
Empresas privadas de fomento: 
SEBRAE 
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Bancos de Desenvolvimento: 
BNDES 
 
Bancos Comerciais Oficiais: 
Banco do Brasil 
Caixa Econômica Federal 
 
Bancos Comerciais privados: 
Bradesco S/A 
Itaú S/A 
Santander S/A 
 
Fundos de Investimentos de capital de 
risco (capital semente) 
 

Relacionamentos com o governo Municípios: 
Cidade do Rio de Janeiro 
 
Estados: 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
 
Federal:  
MCT-Ministério de Ciência e 
Tecnologia 
MRE - Ministério das Relações 
Exteriores 
MME – Ministério da Minas e Energia 
MMA - Ministério do Meio Ambiente 
INPI - Instituto Nacional de 
Propriedade Indústrial 
ANA - Agência Nacional de Àguas 
ANTAQ - Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários. 
ANEEL - Agência Nacional de Minas e 
Energia 
ANP - Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis.  
 

Relacionamentos com instituições e 
organizações estrangeiras 

MERCOSUL 
UNIÃO EUROPÉIA 
ALADI 
Empresas estrangeiras 
Fornecedor estrangeiro 
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Apêndice V - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS DO ROTEIRO  
SEMIESTRUTURADO APLICADO AOS REPRESENTANTES DE ÁREA S DAS 
EMPRESAS SELECIONADAS.  

I - ENTREVISTAS NA AMBIDADOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS  

 
Indicado: Representante das áreas de produção e comercial 

Tempo na empresa: aproximadamente 2 anos 
 
Como surgiu a ideia da empresa?   Sim, eu tenho uma ideia, apesar de não ter 
estado aqui no início, né? Acredito que ela surgiu do Laboratório de Instrumentações 
Oceanográficas da COPPE, mais especificamente da Engenharia Oceânica. E toda 
essa experiência científica, na área de instrumentação oceanográficas e análise de 
dados, fez surgir algumas consultorias, estilo home office, então os fundadores da 
empresa começaram assim, né? Trabalhando em casa, foi crescendo a demanda e 
eles viram a necessidade de crescer, né? Ter gente trabalhando para suprir essas 
demandas. E então foi assim. Acredito que o processo seletivo eu acho que pesou 
muito essa questão de ser da COPPE, ter vindo da COPPE, o nome de um 
laboratório de lá. Enfim, depois que chegou aqui, na incubadora, realmente mudou 
muito a forma da empresa ser vista ai fora. Então eu acho que não vou já responder 
o final, mas com certeza a incubadora agregou, no sentido até de apresentação da 
empresa, porque se você é uma empresa que já passou por um processo seletivo, 
onde tem outras empresas, né? Isso já é um cartão de visitas pra conversar com o 
cliente.  
Quantos funcionários têm a Ambidados?  Aqui a gente tem a AMBIDADOS 
pessoal que trabalha aqui no Rio e o pessoal que trabalha em Macaé. Em Macaé 
todo mundo trabalha dentro da PETROBRAS, mas são funcionários da 
AMBIDADOS, tem um contrato por um período quase de quatro em quatro anos. Tá 
sendo na verdade. E lá eu acredito que são quinze pessoas, quinze contratados. 
Aqui no Rio eu acredito que contratados são quatro, hoje em dia, né? Seis. São de 
seis a sete contratados e mais seis a sete bolsistas, entre estagiários, né?  
Como a empresa está estruturada?  A estruturação da empresa hoje é bem 
simples. A gente tem uma área administrativa e uma área técnica, né? Na verdade a 
área técnica se funde um pouco com a área comercial. A gente não tem separado 
uma área comercial da técnica. Então vamos dizer assim, os vendedores da 
empresa são os próprios técnicos, lógico que com auxílio, também da gerente da 
empresa, que sempre que a gente tem um contato externo, a gente participa junto. 
Hoje em dia quem faz esse papel de apresentar a empresa, vender o produto com o 
cliente sou eu e ela, né? A gente agrega, junta a parte técnica e a parte de 
gerenciamento pra poder conversar com o cliente.  
 
De onde surgem as ideias para inovações em produto?  A Ambidados 
originalmente não é uma empresa de desenvolvimento de instrumentos ou de 
produtos. Ela, inicialmente, nasceu na empresa de serviços, então dos serviços você 
começa a ver uma demanda de produtos nas áreas de instrumentação 
oceanográfica e meteorológica, né? Então eu acredito que essa experiência com 
serviço é que começou a fazer com que a gente começasse a pensar em 
desenvolver equipamentos. Então hoje a gente tem ai uns três ou quatro 
equipamentos que a gente está desenvolvendo, agregando valores a estes 
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produtos, tendo em vista já a experiência com o cliente, né? O que o cliente 
realmente, quando ele pede um serviço, o que ele pede num equipamentos? Então 
o que esse equipamento tem que fazer? A gente às vezes, eu vou te dar um 
exemplo, a gente tem um marégrafo, várias empresas vendem, tanto estrangeiras, 
acho que até empresas brasileiras tem marégrafo. O que gente tenta agregar a este 
marégrafo é uma forma de o cliente ter um acesso fácil a informação.  A gente 
desenvolve o website para ele poder ver essas informações, desenvolve formas de 
transmissão dessas informações, seja rádio ou satélite e GSN, 3G, então o que a 
gente tenta fazer é isso. Facilitar a vida, criar soluções dentro da instrumentação 
meteorológica, da medição de parâmetros meteorológicos e oceanográficas.  
Quais os procedimentos que a empresa utiliza para f acilitar a prospecção de 
ideias para a inovação? Na verdade é uma consulta de mercado. Assim, né? A 
gente realmente avalia no mercado o que falta e o que o cliente está sentindo falta 
aqui no Brasil. Então vou te dar um exemplo: Eu acredito que esses equipamentos 
que a gente tenta desenvolver, a gente percebe que tem concorrentes nacionais às 
vezes com a tecnologia muito mais apurada, mais testada, um produto final bem 
mais fechado do que o nosso. Mas o que a gente oferece para o cliente que eu 
acredito que seja um grande diferencial é a gente oferecer a manutenção. A gente 
consegue oferecer, a gente tem pessoas dentro do Brasil, com o conhecimento da 
tecnologia que se está vendendo. Vou te dar um exemplo: Você vai para uma 
plataforma, se você conhece, se você vende um equipamento, se vende para o 
cliente, se ele precisa de uma manutenção a gente pode estar no mesmo dia, no 
outro dia lá resolvendo o problema para ele. Se for um produto estrangeiro, 
geralmente ele tem que esperar, tem que chamar um técnico de fora até esse 
técnico vir e ir lá fazer o serviço, o custo não só de mão-de-obra desse funcionário, 
mas também o tempo gasto, principalmente numa indústria off shore, o tempo custa 
muito dinheiro. Às vezes você está com o navio parado por que determinado 
equipamento deu problema ou porque eles precisam fazer uma determinada 
medição e eles não fizeram. Eu acho que isso o cliente vê com bons olhos. Poxa, eu 
tenho esse cara a qualquer hora, ele fala a minha língua e vai resolver o meu 
problema.  
Algum tipo de relacionamento auxilia a empresa na p rospecção de idéias para 
inovações? Com certeza, como eu te falei a gente veio do Laboratório de 
Instrumentação Oceanográfica, então existe lá o professor (...), que é uma referência 
no Brasil, né? Em relação à instrumentação oceanográfica, nessa área da 
Ambidados, e é meu orientador, é o orientador de mais duas pessoas que estão aqui 
na empresa, de mestrado, também. Tô acabando o mestrado agora. Foi o orientador 
do fundador da empresa. E com certeza alguns trabalhos ele participa, via 
COPPETEC, conosco. Consultoria com a gente, né? Ele é a pessoa que realmente 
está por traz da empresa.  É basicamente a universidade, mas é não no caso 
ajudando a gente, mas, por exemplo, o CENPES que é Centro de Pesquisa da 
PETROBRAS, ele auxilia muito a gente aqui. Vou te dar um exemplo que é esse 
ondógrafo que gente agregou algumas coisas a ele. Ele não é um produto fechado, 
né? Mas inicialmente foi desenvolvido, a física do equipamento, essa coisa, pela 
PETROBRAS. E o CENPES foi quem licenciou a patente para que a gente o 
tornasse, realmente, um produto comercial. A finalidade dela é petróleo e não 
equipamento, mas enfim, ela muitas vezes, a gente percebe, que ela desenvolve 
equipamento que pra ela é importante ter essa tecnologia no país e passa para as 
empresas fecharem esse produto, e tal, para que depois ela possa retornar, ter esse 
feedback, então eu acho que isso é legal da PETROBRAS porque ela fomenta.  A 



169 
 

captação de ideias? Acho que empresas estrangeiras. Empresas estrangeiras. E a 
gente costuma participar muito de feiras da área específica, ficar sempre atento ao 
que está surgindo.   
Seminário? Workshops? Isso, a gente tenta visualizar o que está acontecendo lá 
fora, ficar sempre de olhos no que está acontecendo lá fora pra trazer pra cá para o 
Brasil. Um Exemplo é esse projeto FINEP que a gente ganhou, né? Que está 
ajudando a gente a manter pessoal, praticamente o projeto é para pagamento de 
funcionário, está auxiliando a gente nesse quesito. E foi o projeto para desenvolver 
um equipamento, é um equipamento que tem uma tecnologia estrangeira, não tem, 
não existe esse equipamento nacional, né? Essa ideia foi espelhada, a gente buscou 
essa coisa lá fora, o pessoal desenvolveu lá e, então desenvolvemos aqui pra gente 
deter essa tecnologia. 
Alguma empresa específica que você possa citar?  Em relação à bóia eu citaria a 
Axys Technologies que é uma empresa referência de bóias, fabricante de bóias 
oceanográficas. Em relação a esse equipamento que a gente chama de DVL, como 
se fosse um ondômetro, né? É um medidor de velocidade, ele a referência do 
desenvolvimento dele é lá fora, acredito que seja é a RDI e é isso dentre essas 
empresas.  
 
Entre as várias ideias surgidas, como são seleciona das aquelas que serão de 
fato desenvolvidas?  É o mercado. Quem define é o mercado. Eu acho que a gente 
não vai desenvolver um produto que não vai ter mercado. A gente tenta realmente 
fazer essa pesquisa de mercado. Procurar até dentro dos equipamentos que a 
empresa já desenvolveu, existem vários modelos. Então a gente escolhe, por 
exemplo, esse DVL, ele tem vários modelos. A gente buscou aquele que tem uma 
configuração que atende à maioria das aplicações, ou seja, atende à maioria dos 
clientes. A gente escolheu o modelo que atenderia mais, teria mais facilidade de ser 
vendido no futuro. 
E a questão financeira?  Não, com certeza ai já está incluído. A gente logicamente 
vê que tem que superar o estrangeiro. Vou te dar um panorama real. Eu acho que 
quando a gente desenvolve um produto aqui no Brasil, pelo menos para o cliente 
nacional, pra atender aqui nacionalmente, o nosso quase sempre vai ser mais barato 
para o cliente, porque se você importa qualquer coisa os impostos em si são muito 
grandes. Você chega a dobrar. Então qualquer coisa que a gente pega aqui e 
desenvolve vai ser mais rentável para o cliente. Aqui no Brasil sim. Pra exportar ai já 
é outra coisa. Aí já fica mais difícil. Fica mais difícil de brigar, mesmo.  
Uma vez pediram pra gente desenvolver uma pequena bóia. A gente trabalha 
desenvolvendo aquele tipo de bóia ali, mas pediram outra específica pra eles. A 
gente faz. A gente sempre tenta agradar ao cliente, é que o custo do 
desenvolvimento é sempre muito maior que o de um produto fechado, né? Então 
como a gente é uma empresa de desenvolvimento a gente expõe isso pro cliente. 
Olha a gente não tem esse equipamento, mas a gente pode desenvolver. A gente 
nunca chegou a esse caso. A gente nunca chegou ao caso de para desenvolver algo 
necessitaria comprar algum equipamento que ficaria muito caro, isso não aconteceu. 
Quais os procedimentos utilizados para selecionar a  ideia que será de fato 
desenvolvida? Eu acho que é isso. E nossa capacidade técnica, também eu acho 
que entra. Eu acho que a gente sempre vai tentar desenvolver alguma coisa que a 
gente tem certo background. A gente está ali no meio e pode chegar ao produto 
final, a gente realmente avalia se tem capacidade técnica pra fazer aquilo. Eu não 
vou falar, a AMBIDADOS vai, se o cliente pedir assim: desenvolve um ROV pra mim. 
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Não a gente não vai, provavelmente não vai. A gente vai desenvolver uma parte 
específica. Até porque a Ambidados não é uma empresa de eletrônica, né? A gente 
tenta permanecer no nosso foco. Senão a empresa perde a identidade, né? Nosso 
foco é a instrumentação oceanográfica. 
A Ambidados tem plano de negócios ? Isso a gente tem, temos sim a gente 
desenvolve equipamentos, a gente não é uma empresa sólida em termos de 
produtos. Eu te falei a gente é 70% prestação de serviço 30% eu diria de apoio. Hoje 
em dia, o que não quer dizer que isso não possa mudar futuramente, né? 30% do 
movimento é instrumento. A gente ainda não tem um ganho com os equipamentos 
que a gente tem desenvolvido. Espero que isso venha manter a empresa, porque o 
produto fechado é muito mais fácil pra empresa vender e conseguir manter os seus 
custos. Hoje em dia o serviço é o que mantém a gente aqui. 
Algum relacionamento que auxilia a empresa na seleç ão de ideias para 
inovações?  Principalmente acho a PETROBRAS, a PETROBRAS dita, é o nosso 
principal cliente. A PETROBRAS ajuda na seleção de ideias?  Acredito que sim, 
mas a nossa experiência na área é o principal, tecnicamente, mas o mercado a 
gente sabe, a gente tem uma ideia do que está rolando, do que existe, né? É isso 
que é o principal fator para decidir desenvolver um equipamento ou agregar valor a 
um instrumento já desenvolvido.  
 
Quais os procedimentos, ferramentas, práticas a emp resa utiliza para 
desenvolver uma inovação?   ..... 
Vocês desenvolvem sozinhos? 
Parcerias.  Temos sim. É, vou dar o exemplo dessa bóia oceanográfica, que a gente 
está desenvolvendo. A gente não faz o casco da bóia. Nós temos uma parceira hoje 
que é uma empresa daqui de dentro da COPPE, apesar dela não estar na 
incubadora, ela reside aqui dentro do Fundão, né? E ela é que realmente 
desenvolve o casco, então a gente troca informação de como tem que ser esse 
casco, configuração, onde que a gente vai botar equipamento ali, aqui e tal.  
Como é o relacionamento das duas empresas ? O tempo todo. Inclusive a gente 
já preparou dois projetos juntos. Três. E a ideia nossa é que esse produto final seja 
uma criação das duas empresas, né? A ideia é que a gente desenvolveu a bóia, ter 
o projeto da bóia fechada, com tudo né? Não vamos pegar outra empresa pra 
desenvolver a bóia, fazer pra gente mais barato. Não o produto é de ambos, tanto 
pelo nosso lado quanto do deles. Eles também poderiam pegar outra empresa. 
Realmente, nesse caso é uma parceria, mesmo. Entre duas empresas daqui do 
Fundão. 
Como é o envolvimento das equipes e das áreas da Am bidados no 
desenvolvimento de um projeto inovador?  Eu tento participar de todas as áreas, 
alias todo mundo aqui acaba se envolvendo, acaba tendo uma pequena visão. Acho 
que na parte administrativa e financeira é que poucas pessoas tem. Eu acho que 
duas ou três pessoas têm acesso a parte financeira. Ai tem essa condição de avaliar 
essa parte administrativa. No desenvolvimento todo, a gente tem um quadro bem 
heterogêneo de pessoal, aqui. Oceanógrafos, eletrônicos, engenheiro eletrônico, 
computação a parte de sistemas, meteorologista, aqui não, mas em Macaé tem. A 
gente tem quatro oceanógrafos e três estagiários, eu acho. Bolsistas. Mas é isso 
projetos são engenheiros e oceanógrafos, e analistas esse tipo são os três tipos de 
profissionais que a gente tem aqui.  
Quais os procedimentos, ferramentas que a empresa u tiliza para desenvolver 
uma inovação? No caso da bóia, por exemplo, acho que é importante falar isso, a 
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gente tem buscado o apoio dessas agências financiadoras, né? A FAPERJ, FINEP, 
acho que são as principais aqui, né? FAPERJ, FINEP, posso estar esquecendo. A 
FAPERJ, por exemplo, a gente mandou já projeto pra pessoal, ou seja, bolsas, hoje 
em dia a gente tem bolsistas aqui pela FAPERJ. Para o desenvolvimento da bóia a 
gente está mandando, agora, pra FAPERJ também uma que é pra conseguir o 
financiamento de algumas partes para a melhoria do design da bóia, então a gente 
colocou nisso teste, a gente colocou lá custos para realizar teste dessa bóia no 
tanque.  Simulação principalmente da parte mecânica. O Engenheiro mecânico que 
veio ai agora simular esforço na bóia A gente faz também planejamento de linha de 
fundeio porque essa linhas elas ficam sobre a água, ai tem uma linha e um peso no 
fundo. Então essa linha ela tem que ser muito bem nivelada, dependendo da 
corrente, dependendo de onda que você pegue.  Então isso ai, a gente faz, a gente 
modela, tem essa experiência ai. A modelagem das coisas. A gente tenta colocar no 
projeto a compra de softwares, também. É compra de equipamentos estrangeiros. 
Alguns editais permitem outros não. A gente está com um projeto agora na FAPERJ, 
a gente quer desenvolver dois protótipos dessa bóia pra ficar aqui na Baia de 
Guanabara pra monitorar as condições do mar e meteorológicas durante os Jogos 
Olímpicos.  Possuem  banco de dados?  Temos, temos 
Como adquirem recursos necessários para o desenvolv imento de inovações?  
De banco? A gente nunca teve que solicitar. A gente nunca pediu empréstimo de 
banco. E investimento (capital semente)? É então, até hoje a gente não pediu, 
mas a gente está vendo sim, com aquelas agências eu não sei bem o nome, mas 
são umas que investem na empresa e ficam com uma porcentagem da empresa e 
no futuro, não sei se são ONGS, tá a gente está se reunindo com elas, realmente, 
porque a gente percebeu que a empresa está num estágio assim: ou ela cresce de 
vez ou não dá pra ficar. A gente não está estagnado. A gente precisa agora dar 
aquele salto, né? Então é uma coisa que pra gente seria um salto era conseguir 
adquirir vários equipamentos que são muito caros. Porque com esses equipamentos 
a empresa consegue fazer os serviços dela e agregar, realmente ter um lucro. 
Porque muitas fezes a gente faz um orçamento e pra ter competitividade e a gente 
tem que alugar um equipamento a gente tira do lucro, daquilo que a gente poderia 
estar investindo na empresa. Isso é um fator limitante, se a gente tivesse o 
equipamento, a gente conseguia este investimento. A gente faria este investimento 
render muito mais.. A gente está dando passos pequenos, a gente está conseguindo 
ter esses equipamentos, ter esses projetos. A empresa é muito nova ainda, ainda, 
mais acredito que isso tá caminhando. Como? Isso com as agências de fomento. 
 
Quais os procedimentos, ferramentas que a empresa u tiliza para o lançamento 
de inovações? Inclusive a gente tem marcado para final de abril, agora, um 
lançamento teste de um último protótipo desses, que realmente foi bancado 
totalmente por nós, né? A gente bancou todo o desenvolvimento dele. Justamente 
para mostrar para o cliente, né? Pegar e mostrar pra ele, tá funcionando, o dado 
está sendo enviado, você teria acesso pelo seu computador, tem comodidade. Isso 
é totalmente necessário a gente ter um acompanhamento, mesmo, de mostrar. Esse 
primeiro marégrafo que a gente tem aqui, a gente botou ele aqui no caís. Ele foi a 
porte nosso, realmente um portifólio, né? Pra você mostrar o equipamento, inclusive, 
montamos a nosso custo, colocamos ele lá pra funcionar, sempre que a gente vai 
mostrar o equipamento a gente mostra o site, lá onde o cliente tá, né? Acessa ai. 
Olha o website. Olha ai.    O apoio ao cliente é como eu falei pra você é o principal. 
Acho que é o diferencial, a gente tá de fácil acesso o tempo todo. O que passa 
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confiança, eu acho pro cliente, né? Eu vou comprar o equipamento nesse cara, mas 
eu posso falar com ele a qualquer momento. A qualquer momento. Ele não é uma 
estrela, estrangeiro, difícil acesso, pra ele vir aqui pra mim ele vai cobrar muito, vai 
ver na agenda dele. Eu acho que isso, inicialmente, é um fator interessante, né? Pro 
cliente. 
Algum tipo de relacionamento auxilia a empresa no d esenvolvimento das 
inovações?  Com certeza, porque se você tiver o apoio de alguém, um professor, 
honorário de uma universidade respeitável, federal, com equipamento, ou seja, o 
professor ele te dá um aval, ali pô, esse equipamento, ele é, realmente, bom pra 
fazer isso. E se ele é uma referência no assunto, com certeza contribui pra que você 
consiga. 
Que forma de ajuda?  No desenvolvimento, sim. Lá dentro a gente já foi indicado 
para serviços que a própria COPPE faz, para um serviço de levantamento de dados 
ela indica a AMBIDADOS, pra gente também é legal. Eu não sei se eu já citei pra 
você, mas quando a gente manda um projeto para essas agências de fomento tipo 
FINEP, FAPERJ, a gente tenta solicitar do cliente, no caso sendo a PETROBRAS, 
uma carta de interveniência deles falando que a PETROBRAS acha que é 
interessante o desenvolvimento daquele instrumento, vai atender a demanda que a 
PETROBRAS precisa e tal. Então a PETROBRAS tem ajudado nesse sentido, 
sempre. Ela dita o que está precisando de tecnologia, então a gente já solicitou 
umas duas vezes e eles prontamente forneceram pra gente. Mandar uma carta pra 
você pra dizer que seu projeto é importante. 
A empresa tem contato com as agências regulamentado ras? Não, muito pouco. 
Mas já aconteceu, por exemplo, o INEA, por exemplo, já aconteceu da gente pedir 
informações pra eles sobre determinada medição de um parâmetro a gente pede 
informações pra eles de que forma tem que ser medido tal parâmetro, qual a melhor 
forma. Para a medição de marés a Marinha pra nós é uma referência. A gente 
conversa, a gente entra em contato com eles para poder dizer isso é interessante, 
isso está certo, isto está errado. Tem um diálogo, não chega a ser uma consultoria 
porque é um órgãos federal, mas a gente solicita informações, como é ela que dita 
essas regras. Então a gente precisa respeitar as diretrizes deles. Então a gente tem 
que tem que conhecer isso, né? Pode ser como um contato, telefone, e-mail, ou 
geralmente a gente baixa os manuais deles. A gente já consultou a ANA, sim pra 
medição de nível. Não que ela nos ajude no desenvolvimento de tecnologia. 
Consulta técnica?  Isso, é que a gente tem que obedecer, a gente pergunta. Isso já 
aconteceu sim, numa questão de medição de nível.     
Como eu te disse a incubadora é ...  Nós temos um relacionamento muito bom com 
o SEBRAE sempre quando tem essas missões no exterior para apresentar 
empresas pequenas para conversar com empresas maiores, buscar serviços. 
Buscar sempre. O SEBRAE sempre ajudou, sempre colocou a Ambidados lá em 
cima. A estagiária que hoje é bolsista ela tinha bolsa do SEBRAE, agente ganhou 
um prêmio SEBRAE, IEL e CNPQ também. O CNPQ fornece projetos. Eu acho que 
sempre, o SEBRAE realmente, eu vi isso acontecendo eu participei de uma missão 
dessas. Eles realmente vão lá buscam e botam você na frente do cliente, pra 
conversar com ele.  Eu acho que a incubadora tem um relacionamento excelente, 
acho que veio dai o bom contato da Ambidados com o SEBRAE veio primeiro 
através da incubadora. A incubadora é que disse essa empresa aqui tem se 
destacado na incubadora, é importante vocês conversarem com eles. O legal é que 
sempre surge. O legal é a divulgação, né? Geralmente aqui ao longo do ano, se eu 
contar a muitas visitas que eles conseguem trazer empresas, políticos às vezes, 



173 
 

órgãos governamentais, agência fomentadora pra virem visitar, grupos de 
investimentos, eles sempre trazem aqui. Quase sempre eles passam na 
AMBIDADOS pra mostrar, te apresenta empresas, diz o que a gente faz pra eles. 
Realmente eles sempre tentam dar essa preferência pra gente. 
 
Quais os procedimentos ferramentas, práticas que a empresa utiliza para 
capturar o que aprendeu ao desenvolver uma inovação ?  Eu vou te falar que 
este é o grande desafio aqui da empresa é o que gente discute em quase toda 
reunião é isso. Como documentar a informação que a gente consegue agregar 
durante os nossos projetos. A gente tem tentado num esforço enorme, tá fazendo, 
ainda, a gente tá nesse processo. Não vou dizer que está, que faz isso corretamente 
hoje em dia que é o que. Tentar documentar tudo que aprendeu desde a área 
financeira, entender os orçamentos, o que fugiu aos orçamentos o que deu problema 
no serviço de campo. O nosso serviço e levantamento de dados que a gente faz é 
algo muito difícil de você colocar preço. Realmente o orçamento dessa parte é muito 
difícil. Então a gente já errou, a gente vai aprendendo. Pra gente é muito importante 
conhecer, o que a gente peca nesses orçamentos. Ai a gente está tentando 
documentar, a gente está fazendo isso. Neste momento, a empresa está fazendo 
exatamente isso. Fazendo reuniões semanais pra isso pra começar a fazer 
fechamento de planilhas de custo, forma de apresentar custos pro cliente, ou seja, 
pacotes. Fechar pacotes para o cliente. O pacote com isso, isso, isso é tanto. A 
gente está nesta parte. 
Como registram o que foi aprendido? ... 
Possuem patentes?  A nossa ideia é lógico que se a gente já tivesse com algum 
equipamentos que a gente fizesse aqui, que realmente, tivesse uma necessidade de 
uma patente. Até hoje não tivemos porque todos os equipamentos que a gente tem 
feito, como eu falei, existe lá fora, talvez se a gente modificar algo durante o 
desenvolvimento e perceber se aquilo realmente é uma inovação. É uma inovação, 
pra mim tudo é inovação, mas existem tipos de inovação aquela inovação que usa o 
paradigma.  A maioria das nossa é essa incremental, é você pegar uma bóia, que 
coloca um “que” nacional, e tal, mas durante o desenvolvimentos eu acredito pode 
surgir como uma coisa e ter uma sacada ter uma inovação radical, como você falou, 
e ai, sim, a gente vai buscar logicamente patente. Com certeza a gente vai buscar 
logicamente patente. 
Então trabalham com melhorias em equipamentos já ex istentes?  Isso mesmo. 
Até hoje é assim. Aqui a gente não tem tanto equipamento, assim. Na realidade a 
gente tem três equipamentos sendo desenvolvidos, hoje, aqui. Só ondógrafos e 
marégrafos que a gente tem desenvolvido aqui. Futuramente vai ter esse, 
possivelmente, terá esse além de ser um VDL vai ser um correntômetro. Já existem 
esses equipamentos lá fora.  
 
Como investigam as causas das falhas e dos sucessos  dos equipamentos no 
desenvolvimento de uma inovação?  A homologação, né? Isso acontece, por 
exemplo, no nosso primeiro produto desenvolvido e até hoje a gente sempre tem 
uma melhoria dele, mas assim primeiro deu muitos problemas desses para poder ter 
um recall, como se fosse assim, né? Para acertar. Mas é, na verdade nesses dois já 
mudou como a ondaleta. A gente está sempre com contato com o cliente. Então a 
gente fica monitorando se acontece alguma coisa de errado. A gente, por exemplo, 
já alterou a questão da alimentação deles. Já melhorou o software umas ou duas 
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vezes já, a gente manda para o cliente uma nova versão. A gente diz olha: Já 
melhoramos isso, isso. Tá aqui a nova versão, pra você. 
Como a Ambidados guarda esse aprendizado?  Tem conversa, tem. A gente tenta 
documentar também os projetos. Se realmente houve uma mudança a gente 
documenta isso. Tá foi feita uma mudança no software, passou isso por isso. Tudo 
começa com a detecção do problema. A gente detecta o problema. Faz reuniões 
para conversar sobre como resolver aquele problema o que é possível fazer de 
longo a médio prazo para resolver o problema ou de curto prazo. Ai a gente 
implementa essas mudanças, faz as verificações pra ver se realmente foram 
efetivadas. Depois para por no manual cada equipamento isso vai pro manual. A 
gente altera o manual. Tá aqui isso é assim, isso é assado, tal. Porque realmente o 
produto, a gente não tem tanta experiência com produto. A gente está descobrindo 
essa questão de melhoria do produto. Como eu falei, tem pouco mais de quatro 
anos, cinco anos a empresa. Se a gente tem dois anos de instrumentos é muito. 
Tem um ano e pouco, eu acho. Então a gente está nessa fase ai de tentar melhorar 
esse primeiro produto. Esse produto que tá saindo agora a gente vai ter um ano um 
ano e pouco ai, pra melhorar esse produto, pra ficar fechado, ficar legal. Enquanto 
isso realmente a gente não tem um procedimento fechado, assim: todos os nossos 
produtos têm esse estágio, este estágio e esse estágio. A gente acaba fazendo mas 
não pré programado, entendeu? A gente não é uma fabricante de carro que a gente 
tem os processos bem.  A gente está tentando fazer isso agora. Mas ainda não tem 
isso, não.  
Como o conhecimento que aprendem trabalhando é repa ssado? A gente 
passou a fazer isso agora que é a questão da reunião que é uma troca de 
informação que eu acho que é mais efetiva. Tudo bem que a documentação, que a 
gente está tentando implementar, agora, é fundamental, eu acho. Tem que 
documentar e botar no papel um dia eu posso e não estar aqui e outra pessoa pode 
tá, né? Então não é o método mais efetivo, mas hoje em dia é assim que é feito. 
Conversa, a gente fala, frisa muito aqui, é conversar, trocar informações. Olha, 
nesse projeto eu já fiz isso, isso, já passei por isso. Pra não ficar quebrando uma 
pedra duas vezes, né? Então olha realmente é o que a gente precisa fazer. E acho 
que tem melhorado isso muito. No inicio da empresa isso acontecia, esse erro de 
duas pessoas fazerem a mesma coisa de forma diferente ou tentar fazer um uma 
coisa que o outro já fez. Mas isso está se começando a ser bem sucedido nisso, em 
conversar antes de começar e bater cabeça. Pensar um pouco, conversar trocar e 
ideias. 
E essa conversa é incentivada pela empresa ? Incentivado, totalmente 
incentivado. Nessas reuniões que a gente tem de equipe tenta falar de cada projeto 
e as pessoas que estão no projeto e mesmo as que não estão às outras pessoas 
que não estão diretamente também ficam sabendo que está sendo feito aquilo. 
Porque se algum dia alguém precisar. Ai olha só eu lembro, eu não participei do 
projeto, mas eu sei que tal pessoa participou dele, então ele deve saber mais, ele 
sabe a quem se dirigir. 
Quem participa dessas reuniões?  Toda a empresa participa. Hoje em dia a gente 
tem diferentes reuniões, né? Essa é a que não falta, não pode faltar, porque é de 
toda a equipe, seja administrativa ou técnica. Técnica ou comercial. A gente discute 
todas as coisas juntos. Mas tem reuniões que normalmente, que às vezes, é só para 
quem está envolvido no projeto, são reuniões específicas, mas elas não são tão 
periódicas e temos reuniões específicas comerciais, que a gente começou há uns 
três meses atrás, de vendas mesmo. Trabalhar com equipes de vendas, como eu te 
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falei: pessoas técnicas, mesmo, fazendo vendas. Ai a gente selecionou pessoas 
aqui da empresa que tiveram interesse em participar disso, então a gente estimulou, 
assim, em fornecer percentual da venda para a pessoa, a pessoa que vende ela 
está envolvida não só na venda na na etapa de execução seja de um produto, seja a 
venda de um produto e o pós-venda, né? Então você ir lá saber que o cliente está 
satisfeito. Então a pessoa recebe um percentual para isso, mas ela tem que fazer 
todas essas três etapas. Essa foi uma forma da empresa fazer. A gente não sabe 
ainda se foi a melhor forma pode ser que um dia a gente perceba que é melhor ter 
uma pessoa só pra comercial, uma pessoa que se dedique só a vender. Pra nossa 
área é importante a pessoa não só ser comercial, mas ser técnica. Eu não vejo uma 
pessoa comercial que entenda toda a parte técnica da empresa. Eu, hoje em dia, é 
que faço mais o contato externo, com o cliente, faço a venda. É lógico que hoje todo 
mundo está tentando trabalhar isso, mas até o momento a gente limita um pouco 
esta questão do contato externo, pra não passar uma imagem de uma pessoa que 
não tem o conhecimento que o cliente precisa, então a gente tem certa restrição 
ainda, hoje, mas que no futuro a gente pretende liberar quando sentir confiança de 
todo mundo fazer esse trabalho, esse contato externo. 
As reuniões de equipe são registradas?  A gente está tentando fazer isso. No 
início não ficava, não, agora nós estamos começando a registrar, mesmo que seja 
num caderno de anotações nosso, entendeu? A gente começou, também a criar e-
mails que a gente manda, por exemplo, isso poderá ser adotado para testes que a 
gente faz em equipamentos, escreve o teste que foi feito e manda por e-mail, por 
que ai fica registrado. Essa é outra forma que eu falei pra você, mas pra 
compreender e para distribuir o conhecimento. É um e-mail que todo muito pode 
acessar. E que ela vai nesse e-mail verifica os testes que já foram feito, ai, lá tem o 
formulário do teste e ai nesse formulário você ver o que foi feito naquele teste. Quais 
são os resultados daquele teste? Então a pessoa já conhece, quem era responsável 
pelo, teste né. Então a pessoa pode ir lá se ela tiver com o cliente para dar 
informações ela pode. É um banco de dados, via e-mail. A gente almeja no futuro, a 
gente já está a um tempão querendo fazer isso. Realmente fazer um website. Lá vai 
ter propostas comerciais, vai ter proposta técnica vai ter histórico, vao ter o histórico 
de um projeto desde o início da proposta até o final. Coisas que o cliente pediu para 
modificar no meio do projeto, coisas que não deram certo, vai colocar lá em 
observações isso vai constar no website. Só que e muito complexo fazer um website 
e muito caro. Mas futuramente eu creio que vai sair. 
Como é o acesso ao cliente?  A gente não tem tanto cliente, hoje em dia. O que a 
gente tem feito agora é criar áreas. A gente separou áreas petroleiras, mercado 
offshore, portos e terminais, marinas, tudo que A gente fez um dia, vários dias, a 
gente separou, criamos diferentes setores em que a gente pode atuar. Depois que a 
gente separou por setores, a gente começou a investigar, realmente que são as 
personas, ai, a gente começou a ver. E ai a gente tem hoje em dia isso mapeado, a 
gente mapeou os clientes e ai hoje em dia a gente está começando a fazer esse 
trabalho de divulgação, né? Fazer o marketing da empresa, a gente está colocando 
o blog. A gente tenta citar muito e principalmente pela internet, né? Acho que é o 
principal canal, né? Mas não que palestra, a gente tenta participar de palestras, no 
congresso colocar o nome da empresa, o que a empresa faz. A gente está tentando 
fazer palestras para que os clientes venham e conheçam a AMBIDADOS, né? 
Vejam o que a AMBIDADOS faz. Dar cursos, né? Grátis, pra ser visto como 
especialista pros clientes. Tudo isso a gente, a gente tem feito, mas os cliente que a 
gente tem atualmente realmente saiu desse contato com a universidade. E eu acho 
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que as empresas geralmente buscam também na universidade uma referência, né? 
Isso é uma coisa complicada, não tem muito produto fechado no mercado, pra poder 
fazer isso, então vamos conversar com base científica pra ver o que hoje eles 
aceitam como uma melhor forma de fazer uma determinada medição ou um melhor 
equipamento pra fazer tal coisa.  
As normas técnicas. Também. Influenciam? Isso, eu vou te dar um exemplo, o 
cara quer medir um maré. Ele vai falar com a Marinha. A Marinha vai falar assim: Ó 
a gente recomenda estes equipamentos. Ai eles começam a procurar quem faz 
esses tipo de instalação nesses equipamentos, aí pode chegar na gente, chegar 
numa outra empresa. A gente não é a única empresa que faz o que a gente faz, mas 
eles acabam chegando por ai. 
A mudança na política de controle ambiental? Com certeza o nome da empresa 
já está assim. Eu acho até que a Ambidados poderia se chamar alguma coisa 
focada na oceanografia, mas não a gente botou ambiental. Pra ser uma coisa mais 
geral. Lógico que a nossa expertise está em oceanografia, mas isso não quer dizer 
que a AMBIDADOS não faça, por exemplo, como já faz serviços geológicos, 
serviços biológicos, de análises biológicas, a gente faz isso. A gente contacta, a 
gente conhece pessoas com experiência que participa junto com a gente. Tem, tinha 
uma pessoa, um professor da universidade tal, que vai ser responsável por assinar 
tal relatório.  Isso RPA ele vem trabalha pra gente. Já aconteceu antes. E eu acho, 
vai sempre acontecer. Você não tem todos os profissionais dentro da empresa 
pequena. O que acontece é que a gente oferece a estrutura da empresa, chama 
aquela pessoa para trabalhar durante o projeto. A gente vê como aquele profissional 
será para a empresa. Vai ser? Tenta colocar ele aqui pra dentro. A gente busca o 
profissional, mais experiente. O que acontece é que muitas vezes o cliente não quer 
contratar duas empresas ele quer contratar uma empresa ou uma pessoas, né? E 
essa empresa se vira pra encontrar todos os outros e fechar o pacote que ela quer. 
A empresa quer biológico, físico. Pra fazer um contrato só. Se bota mais gente fica 
mais complicado, né? Se bota muita gente é muito menos controle. Você não sabe 
de quem você cobra. Isso também, o cliente sempre pede isso pra gente. 
 
Qual a inovação em produto foi mais relevante em te rmos de vantagem 
competitiva para a empresa?   
Eu acredito que hoje, não foi, né? Tá sendo. Eu acho que é a bóia oceanográfica. Eu 
acho que hoje é o produto que a gente tem mais esperança, vai ser o produto que 
vai sustentar a empresa. È aquela que vai fazer realmente a diferença. Com certeza. 
É ela que vai abrir mais portas pra gente. Que atende muito mais mercados. É a que 
vai revolucionar, eu acho. Tem pouca concorrência, muito pouca concorrência. No 
Brasil, eu acho que ninguém tem. Não existe quem venda a bóia, existe quem 
instale. Quem venda uma bóia, não tem. Foram desenvolvidas duas ou três. São 
projetos de desenvolvimento, como a gente está fazendo. Agora fechar um produto 
comercial com preço, produto fechado, eu não conheço. Se existe não conheço no 
Brasil. 
E porque considera o produto relevante em termos de  vantagem competitiva? 
O custo inferior, a manutenção que a gente dá aqui. 
Qual o diferencial desse produto?  Dos estrangeiros, né? A questão é essa no 
Brasil não tem fabricante. Ai tem a questão da manutenção. Da manutenção e custo. 
A nossa bóia tem um formato diferente, mas ela mede onde como outra bóia mede. 
Acredito até porque a empresa que é líder nacional, internacional desse tipo de bóia 
é de não sei quantos anos. Acho que no mínimo 30 anos de experiência nesse 
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assunto. A gente não espera que o nosso produto seja igual ao dela, logo pra 
começar. Mas é o que eu te falo eu acho que mesmo assim a questão da 
manutenção e custo inferior se sobrepõem a toda essa qualidade técnica. No 
mercado nacional totalmente inovador. Foi o casco que a gente foi moldando, eu 
acho que a gente tentou minimizar custo. Mas na medição, bom tem uma coisa que 
tem sim uma coisa que é a nossa eletrônica, ou seja o sensor que a gente utiliza, o 
sensor medicial que a gente utiliza ele é deste tamanho  e o da concorrência 
estrangeira é deste tamanho, grande. E ele é 10 a 20 vezes mais caro que esse que 
a gente utiliza. Então realmente esse sensor que a gente usa ele não é feito 
exatamente para a bóia, a gente adaptou ele pra medir onda dentro da bóia. Com 
isso, realmente, não existe nenhuma lá fora com esse sensor. Realmente a nossa 
eletrônica para mediação de onda, não existe igual. É a nossa. È o sensor muito 
mais inferior é, muito menor e de um custo menor, muito mais inferior.  
E foi desenvolvido aqui na empresa?  Não o sensor. O sensor a gente compra lá 
de fora, mas a eletrônica e a integração foi a gente que desenvolveu. 
Qual o colaborador que acompanhou de perto o proces so de criação desse 
produto? Desde a ideia, seleção, desenvolvimento e lançamento no mercado. 
Acho que o colaborador A.   
Ele acompanhou todas as fases desse produto desde o  momento do 
surgimento da ideia, seleção, relacionamentos, inve stimentos, tudo? 
Eu permaneceria com o colaborador A. Porque ele que trabalhou na eletro 
eletrônica, ele que trabalhou no desenvolvimento, na verdade trabalhou na parte 
eletrônica como eu te falei na bóia que faz o casco não é a gente. A gente 
dimensionou e tal estudou pra outra empresa parceira produzir, mas o nosso foco 
principal foi na eletrônica, dentro da bóia. A questão dos sensores, integrar sensor, 
botar correntômetro, botar mediação meteorológica, medição eletrônica, botar lá. O 
colaborador A é uma pessoa. 
Ele conhece todas essas fases desde a ideia até qua ndo o produto pronto?  
Isso.  

 
Indicada para responder pela área financeira da AMBIDADOS        07/04/2011 

Sócia da empresa/gestora de projetos/ responsável pela área financeira 
Tempo na empresa: cerca de 4 anos 

 
Como surgiu a ideia de criação da empresa?   Surgiu em 2006, de dois 
pesquisadores que estavam na UFRJ, fazendo mestrado e começaram a receber 
demanda de consultorias. Começaram a receber demandas de consultorias e 
resolveram abrir uma empresa. Determinado tempo depois, acho que um ano e meio 
depois, um deles passou em primeiro lugar na PETROBRAS e eu entrei nesse lugar 
como gestora de projetos. Depois o outro saiu, também, agora tá o (...). A empresa, 
ela teve esse nascimento, né? Em 2007, quando eu entrei, a gente consegui incubar 
aqui na incubadora de empresas e ai ela deixou de ser uma home office pra ser uma 
empresa de verdade. 
Porque incubar?  Pra poder a empresa tomar corpo e crescer. 
Desde quando vocês começaram a trabalhar em casa?  Em 2006. Incubaram 
em? 2007. Um ano e dez meses mais ou menos depois. 
Depois que incubaram quanto tempo vocês começaram a  desenvolver 
produtos?  O produto demorou muito. Eu entrei aqui só como uma empresa de 
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serviços, com a ideia de receber a patente. A gente só foi receber a patente no final 
de 2008, realmente. 
A ideia foi sempre fabricar produtos ou a prestação  de serviços?  Bom a ideia 
quando a empresa começou era trabalhar com serviços depois que a gente recebeu 
a patente da ondaleta é que a porta do produto se abriu pra gente. Então ai a gente 
começou a trabalhar, a tirar do protótipo o ondaleta para transformá-lo em produto 
comercializável. Realmente a gente começou a comercializar o ondaleta em 2010. 
Entre 2008, quando nós recebemos a patente, meados de 2008, até 2010, mais ou 
menos a gente estava transformando o protótipo em produto. A ideia, né? Em 
produto.  
Só tinham a ideia?  A gente só veio com a ideia.  Desenvolveram aqui ? Isso. 
Quantos empregados têm a empresa?  Hoje no Rio tem dezesseis e Em Macaé 
tem quinze.  
Como a empresa está estruturada?  Como assim?Como está divida? Nós somos 
divididos em técnicos e administrativos. Na verdade a gente é técnico, administrativo 
e o técnico é dividido em desenvolvimento e serviços.  
 
De onde surgem as ideias para inovações em produtos ?Pela necessidade de 
mercado. Hoje a gente começou com a ondaleta, que a gente não pesquisou nada, 
caiu ao nosso colo. Depois a gente desenvolveu o marégrafo, que é o RF, né? Com 
medição de ultra-som, que é o que está acabando, saindo agora, o bebezinho. E a 
bóia que foi uma solicitação de uma empresa contratante. 
Como vocês verificam que o mercado está precisando desses produtos?  
Quando eles vêm com a demanda. É o cliente vem com a demanda. Eles vêm com 
o problema e a gente acha a solução. 
Os clientes é que procuram a empresa? È, hoje em dia nosso maior problema é 
exatamente que nós não vamos ao cliente, o cliente é que vem até a gente. Hoje a 
gente quer investir exatamente nessa ida ao cliente. A gente está fazendo agora. 
Porque até então a gente já passou por várias fases aqui na empresa. Em 2006 foi 
uma fase meio morta, foi no início, a gente não sabe o que vai fazer, como vai 
acontecer. Em 2007, a fase que nós estávamos tentando estruturar a empresa, 
como empresa. Incubamos a empresa, né? Em 2008, nós ganhamos uma licitação, 
não tínhamos nenhum funcionário, tivemos que contratar de um dia pra noite, doze. 
Literalmente do dia pra noite, então foi o ano da surra, nessa parte de gestão de 
pessoal. Em 2009 a gente já viu mais essa parte de ICMS, essa parte mais 
administrativa, que foi mais para assentar todos esses burburinhos que tinham 
acontecido na empresa. E 2010 foi o ano da gente começar a ver os produtos, a 
tentar vislumbrar novos segmentos de atenção. Então 2011 é o ano do marketing, o 
ano que a gente vai pro mercado buscando as pessoas. A gente tem a 
características de nossos concorrentes serem os nossos principais clientes. Então 
varia tem empresas nacionais e empresas multinacionais. 
Quais os procedimentos que a empresa utiliza para f acilitar a prospecção de 
ideias para a inovação?  É o mercado que é pequeno e todos se conhecem e os 
clientes nos conhecendo. 
Algum tipo de relacionamento auxilia a empresa na p rospecção de ideias para 
inovações?  A gente participa de um grupo no SEBRAE do desenvolvimento de 
empresas, né? Eles não desenvolvem a ideia, mas dão a infraestrutura necessário 
para que a gente possa desenvolver nossas ideias. Capacitações, cursos, formas de 
criar patentes, essas informações. Apresentar cliente, não. 
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Entre as várias ideias sugeridas, como são selecion adas aquelas que serão de 
fato desenvolvidas?  Viabilidade e retorno. Se ela é viável ou não. Se essa ideia vai 
conseguir ser um produto rentável, pra conseguir existir como produto e pra poder 
ser vendido.. 
Quais os procedimentos, técnicas que a empresa util iza para selecionar a ideia 
que será de fato desenvolvida?  A gente vem com a ideia ai a gente discute no 
grupo que está envolvido com aquela seleção. Primeiro se ela é viável, se essa ideia 
pode se transformar um produto ou em um serviço. E depois a gente analisa como o 
mercado vai reagir a isso. Se a gente já tem a demanda já é um passo bom. A bóia 
foi um demanda. Ela já existia a gente teve que dar continuidade a idéia. A gente 
não tem um checklist. A gente chega, a gente tem as ideais mesmo e a gente 
implementa essas ideias que surgiram. Muitas coisas surgem e a gente não leva a 
diante porque não tem o retorno esperado. As vezes um só cliente quer e pra gente 
não vale a pena, um só cliente. A bóia é um negócio que é pra mais de um cliente. 
Quem participa dessa fase de seleção?  São os técnicos que estão envolvidos e 
parte da gerência, no caso. 
 
Quais procedimentos, ferramentas, práticas a empres a utiliza para desenvolver 
inovações?   Como técnica de gerenciamento de projetos, por exemplo? Gerencia 
de projetos. Como desenvolve, né? Bom primeiro é o conhecimento prévio de uso. 
Como eu falei o mercado é pequeno e você acaba utilizando todos os 
equipamentos. Então a gente tem mais ou menos uma ideia de uso daquele 
equipamento. E a confecção ai vem da importância das áreas, da 
multidisciplinaridade das áreas. Então cada um tem seu conhecimento tem a parte 
eletrônica, o pessoal das áreas de mecânica, tem os oceanógrafos que tem essa 
ideia do processamento, então essa junção com mais a experiência do lidar com o 
equipamento, é o que nos auxilia no desenvolvimento, mas nada impede que a 
gente leve grandes surras.  
Como desenvolvem as inovações? Varia. Agora a gente tem equipamento que 
conseguimos agora um financiamento da FINEP, que é uma nacionalização. O 
equipamento que já existia que a gente vai fabricar. O ondaleta foi uma fabricação 
nossa. Assim, a CENPES teve a ideia e ai a gente aperfeiçoou com uma criação 
nossa. A ideia foi do CENPES. Uma inovação mesmo, do zero. O mercado é muito 
pequeno e tem poucas empresas que fornecem a gente acaba conhecendo pelo uso 
mesmo. 
A empresa tem um plano de negócios?  Temos. Desde 2007 a gente atualiza esse 
plano de negócios semestralmente. A gente faz um planejamento de três anos e ai 
de seis em seis meses a gente avalia o quanto a gente já andou e refaz uma 
avaliação para daqui a três anos. Então a gente está sempre atualizando a cada seis 
meses. Então é o que a gente tem hoje porque as coisas mudam muito rápido, né? 
É impressionante. Ai a gente vê o plano que já vez e não tem nada a ver, ou então, 
já resolveu tudo em menos tempo. 
Vocês desenvolvem sozinhos ou colaboram?  Varia. A bóia, por exemplo é uma 
parceria. Como surge uma parceria?  Depende. Depende às vezes é necessidade 
do cliente, às vezes é nossa necessidade. A gente não vai, por exemplo, 
desenvolver o casco. A gente contactou uma empresa aqui mesmo do parque e ela 
desenvolve pra gente.  
Utilizam-se de terceirização? Não, não, não. 
Quais as técnicas utilizadas para desenvolver inova ções? Tem os testes, né? 
Fazemos os testes, a calibração, a gente faz tudo. Temos o protótipo de todos os 
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produtos. Na verdade agora que nós estamos formando o nosso banco de dados, 
porque até então a gente não tinha. Tem o auto CAD e tem outro, depende. 
Vocês registram todas as etapas ? Não, poucas coisas. Como a gente está 
querendo agora tirar isso. A gente está agora registrando tudo. 
Como são montadas as equipes na fase de desenvolvim ento?  De acordo com a 
especificação da tarefa e a capacitação da pessoa. Engenheiros, informática, porque 
sempre tem que desenvolver algum software, coisa assim, e tem os oceanógrafos. 
Quando surge um projeto, surge uma ideia o (...) que é responsável pela parte 
técnica, junta a equipe , monta a equipe, né?  
As equipes tem líder?  Nossa equipe é pequena, né? Normalmente é o (...) que faz 
isso. 
Algum colaborador tem certificado PMI?  Não. Embora eu já tenha tentado fazer 
duas vezes, mas eu nunca vou fazer a prova porque eu sempre me enrolo. Mas eu 
tenho MBI, em gestão de projetos, né? Já tivemos cursos aqui de capacitação da 
PMI. Eles vieram aqui fazer o curso?  Hum Hum. Houve algum pratrocínio?  Eu. 
Foi pra toda a equipe. 
Como adquirem recursos para desenvolver um projeto inovador? Por agências 
de fomento (FINEP, CNPq) ou o próprio cliente. 
Quais são as instituições que a empresa solicita ap oio financeiro?  FINEP, 
FAPERJ, CNPq. 
Respondem editais ou fazem projetos e encaminham pa ra as instituições?   
Não a gente responde edital 
Algum outro tipo de financiamento utilizado? Não.  
Fundo de Investimento tipo capital semente? Ainda não. Pensam em utilizar? 
Sim. 
A incubadora auxilia no contato com instituições de  fomento? Sim. Ela produz 
eventos para isso. Para que eles possam conhecer as empresas quanto às 
empresas possam conhecer a eles. Produz encontros, negócios, rodadas. Aqui pela 
incubadora, no ano passado, fomos com stand, na Rio Oil & Gas e esse ano no 
Workshop, pela incubadora. Agora temos outros apoios quando o SEBRAE, por 
exemplo, a gente já foi pra ALTECI no ano passado. Esse ano a gente deve fazer 
umas missões pra Europa umas coisas assim. E a gente mesmo vai. Agora mesmo 
nós vamos para o Seminário Nacional de Oceanografia. 
Que tipo de apoio o SEBRAE fornece? Nós não temos bolsista de apoio deles 
não. A gente tem mais apoio deles nas participações, na abertura de mercado. Esse 
é o nosso apoio com eles. Na verdade o IEL tem uma parceria com o SEBRAE, 
SENAI, se não me engano, e o CNPQ os quatro juntos eles deram uma bolsa, para 
a nossa primeira estagiária, que é a (...). Que está com a gente até hoje. A Talita ela 
veio em um ano ela fez o estágio todo, por esse sistema. Bolsa BITEC. Ai nós 
ganhamos um prêmio de melhor ideia. Legal, né?  Foi a ondaleta?  Foi o ondaleta. 
E em relação a recursos humanos? Tem o pessoal que é estagiário e tem os 
funcionários. São dezesseis funcionários. Funcionários são cinco, os outros são 
bolsistas, estagiários. Bolsistas de onde? Pelo CNPq. 
Então vocês têm contato com CNPQ, FINEP, FAPERJ, SE BRAE, IEL.  O IEL já 
tivemos só que agora nos tornamos persona não grata. Tô exagerando. Porque essa 
bolsa da BITEC a Talita era nossa estagiária, na época eu só tinha um funcionário e 
ela, nesse período da bolsa. Ai chegou no final, no final do ano a gente ganhou o 
prêmio e um dos prêmios o SEBRAE deu um curso pra ela pra outra empresa. A i eu 
escrevi uma carta porque qual o objetivo de você colocar uma pessoa dentro da 
empresa pra desenvolver pra trabalhar dentro da empresa não faz sentido eu criar 
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um concorrente dentro da minha própria casa né? Ai eu escrevi uma carta pra lá 
depois disso a gente cortou relações 
Em relação aos equipamentos? Depende. Às vezes o cliente tem o equipamento e 
a gente usa o equipamento deles para a integração, dentro da bóia, ou a gente pode 
também alugar o equipamento ou comprar o equipamento.  
Como tomam essa decisão?  O tempo de utilização. Isso faz parte da proposta 
comercial.  
Algum tipo de relacionamento auxilia a empresa no d esenvolvimento das 
inovações?  Nós vamos fazer a primeira que é a (...), que é a nacionalização de um 
equipamento, que está em desenvolvimento, ainda. É fabricado, onde?  Nos 
Estados Unidos. Qual empresa?  Não sei o nome da empresa. Esse equipamento é 
muito utilizado no Brasil, só que ele foi proibido, lá pela defesa dos EUA, são 
equipamentos utilizados pra guerra. Esses técnicos utilizaram na Guerra do Golfo, 
na versão de minas intra-aquáticas, né? E ai ele foi proibido, por essa utilização. Ai 
nós pegamos essa ideia, desse modelo que foi proibido e vamos nacionalizar. Já 
estamos em desenvolvimento. Tem mercado no Brasil?  Sim, sim. Todas as 
empresas que compravam esse equipamento e que foram impedidas.  Estão 
licenciando?  Não.  Vocês estudaram o equipamento e vão fazer um 
desenvolvimento aqui, parecido com a tecnologia del es? Isso. 
A universidade é um grande parceiro nosso. No laboratório da oceânica, foi lá que 
surgiu toda a ideia da empresa, até hoje a gente trabalha, faz consultorias com eles. 
É a nossa fonte de pesquisa. Hoje boa parte do nosso pessoal é aluno de lá. A (...) 
está fazendo mestrado agora, tem vários mestrandos, aqui. Doutorando, também. E 
tudo aqui com a universidade. Essa proximidade com a universidade pra nós é 
importantíssima. Exatamente pela inovação tecnológica. Você quer estudar alguma 
coisa de ponta a universidade é o melhor caminho, né? 
Eles dão consultoria?  Não. Já teve consultorias também, mas não são só 
consultorias, as vezes uma aula que você assiste um aluno que vem dali, o 
desenvolvimento para uma tese. Pra gente é importante. Cada aluno que faz o 
mestrado qualquer lugar que seja é uma nova parceria, é um novo contato que a 
gente ganha. Acho que todo mundo conhece a AMBIDADOS já. 
E as agencias regulamentadoras?  Muito pouco. Na verdade a gente só faz 
consultas quando a gente precisa. Agora pra esse projeto da FINEP a gente 
precisou de uma licença ambiental. A gente entrou em contato  
 
Quais os procedimentos, ferramentas que a empresa u tiliza para o lançamento 
de uma inovação?   Lançar o produto no mercado. Olha só. Quando a ideia surge, 
ela surge a partir de uma demanda. Então quando a gente vai entregar esse 
produto, testar esse protótipo, é normalmente junto dessa demanda. Então se a 
gente tem a demanda do Joãozinho, no desenvolvimento a gente já está falando: 
conseguimos ou vamos fazer. Vamos fazer juntos. Ou ele contrata esse 
desenvolvimento ou a gente consegue através de alguma agência de fomento. 
Então na hora do teste é muito mais tranquilo.   Protótipo normalmente a gente testa 
aqui. A gente não manda protótipo para o cliente. A gente testa os resultados 
primeiro. Ai quando fica pronto, a gente comunica e pede o teste do produto. Ai já 
não é mais o protótipo é o produto.  
O cliente pode testar o protótipo no site?   Ele vê no site, é . Só que ai ele não 
leva pra ele. Ai ele contrata o serviço. A então tá bom, mas eu vou colocar numa 
pedra, eu não vou colocar no caís. Então tem lá uma modificação a ser feita, então é 
uma modificação feita para o cliente, de acordo com a necessidade do cliente. Ele 
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não é uma produção em série. Não é igual pra todo mundo.  Aquele que está no 
cais nunca é o que cliente pede . Não, não é. 
A gente faz a venda e tem um período pós entrega de acompanhamento, entendeu? 
Algum problema, alguma coisa, a gente volta e conserta esse modelo. A gente tem 
aquela filosofia de que o cliente tem que está satisfeito para poder comprar mais, 
fazer mais serviços pra ele 
 
Quais os procedimentos, ferramentas, práticas que a  empresa utiliza para 
capturar o que aprendeu ao desenvolver uma inovação ? Como eu falei, no 
passado a gente estava muito voltado para essas confusões, esses burburinhos e 
depois que a gente fez esse curso de gestão de projetos, a ideia agora é catalogar. 
Então hoje como a gente tem uma história pregressa não registrada tem pessoas 
específicas aqui dentro que estão responsáveis por colher essas histórias 
pregressas, essas experiências que a gente já obteve. Então aos pouquinhos a 
gente está recuperando a história pregressa e de determinado ponto em diante a 
gente já tem os registros.  
Como registram?  Através da gestão do projeto. Cada projeto tem uma pastinha, 
parecida com essa daqui, que tem o nome do projeto e tudo referente ao projeto.  
Entre os funcionários como são passadas as experiên cias de um para outro?  A 
empresa é muito pequena, né? Acaba que todo muito sabe o que se está fazendo. 
Mas como a gente não é tão pequenininho, agora estamos com dezesseis. A gente 
começa, agora, a pouco tempo, a fazer uma reunião semanal essa reunião já 
evoluiu um pouquinho e as pessoas apresentam um pouquinho do que estão 
fazendo e as pessoas que estão ao redor que não tem contato direto com um projeto 
específico ou atividade elas acabam tendo essa visão geral do que está 
acontecendo.  
A empresa incentiva bate-papos informais entre os f uncionários?  Sim, sim, a 
gente tem um seminário interno que a gente fica dois dias só falando sobre isso. E 
tem os contatos informais mesmo, eventos que acontecem. 
Como a empresa lida com as falhas e sucessos?  Até então a gente não tinha. 
Agora tem esse controle exatamente pelo uso das pastas. Que é registrado tudo ali 
dentro. Quando entrega para o cliente já vai redondinho, né? Vai como o cliente 
quer. Instalou, deu problema isso ai a gente acerta conserta até ficar bom. Só para 
de mexer isso quando o cliente está satisfeito. Agora esses passos até ficar bom e o 
cliente ficar satisfeito a gente não tinha registros. È isso que a gente está tentando 
fazer esses registros agora. Pegar essa história pregressa. Porque que hoje a gente 
usa o celular da blackberry e não usa o celular da sansung. Porque essa escolha do 
blackberry e saímos da sansung? Então esse meio aqui é que existe explicação nós 
estamos registrando o isso porque senão fica na cabeça de um ou de outro. 
Que ferramentas auxiliam no controle ?  A gente usou o teste. A calibração é um 
teste. Ai a gente sabe se o equipamento está Ok ou não.  
Como fazem o controle de falhas?  Normalmente quando ele sai daqui. Como já 
fez esse teste ele já sai bem redondinho, no desejo do cliente. Claro que tem 
sempre os acertos para serem feitos, mas ai são acertos de acordo com a 
necessidade específica dele. A gente não tem uma produção em série. A gente tem, 
vamos supor a ondaleta, um produto que mede ondas, a gente instalou uma aqui no 
caís do porto. A Ilha do caís é o nosso protótipo é o nosso modelo, né? Quando o 
cliente vem , ele vê aquele produto, então acessa no site. 
Os produtos da empresa são patenteados?  Temos a patente do ondaleta que é 
do CENPES, mas é uma patente que já existe. Tá em nome do CENPES com uso 
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nosso. Por isso que demorou a beça pra sair. Agora esse do RF que a gente estava 
até discutindo sobre isso, a ideia de fazer disso uma patente. O RF ultra-som 
Como evitam a fuga de conhecimento da empresa?  È por isso que a gente está 
fazendo esse registro, do atual e resgatando a história pregressa. 
Algum tipo que relacionamento que auxilia a empresa  na captura desse tipo de 
aprendizado?    Não 
Gostaria que esclarecesse sobre o relacionamento da  AMBIDADOS com CNPq, 
FINEP, FAPARJ e SEBRAE. CNPq foi o edital que abriu das bolsas RAI, nos 
mandamos que até foi esse projeto do RF. Nós começamos o nosso relacionamento 
com o CNPq dai. Hoje nos temos cinco graduandos (estagiários) e quatro bolsistas.  
A incubadora divulga. Ela divulga os editais. A FINEP, a mesma coisa, o edital de 
subvenção, nós recebemos no ano passado para o desenvolvimento e 
nacionalização desse produto, que já está em desenvolvimento. Esse da FINEP a 
gente já tem quatro funcionários advindos desse contrato com eles.  A FAPERJ, nós 
enviamos agora, fomos aceitos na primeira fase, vamos torce pra dar tudo certo na 
segunda.  O SEBRAE é um relacionamento de quando eu entrei aqui na incubadora, 
é uma história meio interessante. Porque eu entrei aqui .Eu vim pra cá pra saber 
como é que era. Como se incuba, né? Cheguei até a (...) que me atendeu e 
perguntou: Qual o plano de negócios de vocês? Não sei o que que é isso. Ai a gente 
teve que correr atrás, né? A gente bateu muito cabeça aqui. Ai conseguimos fazer o 
plano de negócios. Só que quando começou essa história de entrar funcionários, 
participar de licitações, cadastrar a empresa em vários lugares... a gente não tinha 
essa base. E ai o eu procurei o SEBRAE como forma de tentar me ajudar nesse 
sentido. Fui muito bem recebida lá pelo pessoal do SEBRAE. Pela (...), no programa 
que eles têm de petróleo e gás, foi até uma indicação do próprio CENPES que a 
gente procurasse eles. Então fomos muito bem recebidos e toda essa parte de 
infraestrutura administrativa, quer dizer o que a gente faz é claro que não é perfeito, 
ainda falta melhorar bastante, mas até onde a gente já caminhou eu devo tanto ao 
SEBRAE quanto as capacitações que a incubadora nos proporcionou. 
Provavelmente isso foi em importante e significativo para o crescimento e 
maturidade da empresa, né?  
 
Qual a inovação em produto mais relevante em termos  de vantagem 
competitiva para a empresa?   A bóia. 
Como surgiu a ideia de fazer a bóia?  A bóia foi uma ideia. As coisa acontecem 
devagar na empresa, né? Houve um congresso e ai três pessoas se reuniram: uma 
da AMBIDADOS, uma do CENPES. E começaram a discutir da necessidade que se 
tem hoje no mercado nacional de se ter uma bóia de qualidade e fácil acesso pra 
manutenção. E ai surgiu a ideia de se fazer uma bóia aqui no Rio, na AMBIDADOS. 
E essa ideia aos pouquinhos ela foi criando forma, ela foi criando corpo. A gente já 
tinha um instrumento patrocinado, dado, né? Pelo CENPES, que é o ondaleta, quer 
dizer, a gente já tinha uma fama, não era uma empresa do nada. E ai a gente 
convidou uma outra empresa aqui do parque pra fazer aquilo que a gente não fazia, 
que era o casco. E ai a ideia foi crescendo e virou um projeto, e virou um contrato 
com as empresas. Hoje já entregou essa bóia e já temos o pedido de mais quatro.  
Então a bóia foi realmente ideia da Ambidados?  Isso. 
Quais as qualidades do produto?  Facilidade de manutenção, manuseio, 
proximidade. Porque a maioria das bóias são do mercado internacional. 
Tem similar nacional? Eu não posso te afirmar que não. Eu não sei.  Não existem 
tantas. No mercado nacional eu não sei. No internacional tem.  
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Porque a  bóia é considerada inovadora? Pela facilidade de manutenção. 
A Ambidados faz a manutenção do produto?  Sim. É que a nossa ideia é vender o 
produto acoplado ao serviço. Esse que é o grande interesse da empresa. 
E porque acha que a bóia é um sucesso?  Por causa do custo reduzido e da 
facilidade de manutenção. O que a gente precisa agora é sair da nossa zona de 
conforto, procurar o cliente e oferecer isso.  
A Ambidados tem dificuldade de encontrar o cliente?  Dificuldade nossa. A 
incubadora ela não apresenta cliente pra gente. Eu acho muito legal isso aqui na 
incubadora. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Eles não te dão o peixe. 
Realmente eles não te dão o peixe. Eu quero vender agora um bóia. Ele vai falar se 
vira. Realmente ele não dá, mas ele te dá o meio. Então quando chegou lá no ano 
passado e a gente começou a sentir dificuldades e começou a rever o plano de 
negócios. Como nós iríamos agir nos próximos três anos, que eu procurei a (...) 
coordenadora, eu falei olha a gente está precisando dessa área de marketing, parte 
comercial. Ela nos colocou numa consultoria de marketing. Então ela nos ensina a 
pescar não nos vende o peixe. E foi muito legal porque do ano passado pra cá a 
gente já mudou essa empresa. Impressionantemente. Muito. Hoje a empresa é 
dividida em áreas de comercialização. Não áreas internas, mas áreas de 
comercialização que a gente não tinha antes. A gente nem tinha essa ideia de 
comercialização. A agora a gente está buscando essa atuação no mercado. 
Capacitamos as pessoas que ficaram mais a frente dessas áreas pra essa venda e 
agora estamos querendo botar em prática aquilo tudo que a gente colocou no papel 
como objetivo. Na verdade foi um misto de tudo. A gente começou procurando uma 
pessoal pra trabalhar na área de marketing e a gente chegou a conclusão de que 
esta pessoal teria que ser muito especial. Conhecer muito bem a empresa, conhecer 
muito bem o produto e conhecer muito bem o mercado. Então começamos a 
procurar, né? Sem sucesso. Até porque se essa pessoa existir ela estará 
empregada num ótimo lugar, né? E nós não temos um salário muito alto pra dar para 
as pessoas. Ficou uma coisa meio difícil. E ai começamos a buscar soluções. O que 
a gente pode fazer? Nem veio só da consultoria. Nem veio mostrando como se 
planeja, ai veio a ideia de dividir a empresa em áreas. Não foi uma sugestão deles 
foi uma sugestão nossa. Nós aqui achamos por bem agir dessa forma. È uma 
tentativa. A gente está testando. Pode dar certo, pode não dar, mas é uma tentativa.  
Qual o colaborador que acompanhou de perto de perto  o processo de criação 
desse produto?  Desde o surgimento da ideia até o produto pronto. O colaborador 
A. 
 
 
 
II - ENTREVISTAS NA JCTM Comércio e Tecnologia LTDA .  
 

Indicado para responder pela área de Produção da JCTM     31/03/2011. 
Tempo na empresa: em torno de 10 anos 

 
Como surgiu a ideia de criação da empresa?  Nós trabalhávamos, em 84, eu 
trabalhei junto com o X, que é o dono dessa empresa, aqui. Trabalhava numa 
empresa que se chamava (...), era lá em (...), essa firma fechou, né. Essa firma 
fechou e faliu, né. Então cada um foi pro seu lado. Eu fui trabalhar numa empresa 
que era concorrente da empresa (  ). E o X, ele entrou de sócio com outras pessoas 
e abriram uma outra empresa de gestão ambiental. E depois ele, deixou essa 
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sociedade e abriu a JCTM, sabe? Ele começou pequenininho, comprava de outras 
empresas. Terceirizava, tal. Então eu sai da empresa que eu trabalhava, eu tenho 
um amigo chamado Y e falei: Y estou desempregado, não trabalho mais na (...), que 
é nossa concorrente agora. Ai o Y falou assim: Então liga pra esse número. Ai eu 
liguei e mandaram que eu viesse no endereço tal. Ai era aqui. Ai quando eu fui ver 
era o X, então ele tava com essa empresa aqui.  Agora como foi que ele abriu assim, 
eu não tenho essa informação. 
Quantos empregados têm a empresa?  Tem 20, né. 
O senhor acompanhou de perto o surgimento da empres a, as dificuldades 
enfrentadas. Como foi?  Com eu falei com a senhora, quando começou a empresa, 
terceirizava, comprava de outras empresas e tal. Ai quando o X falou que era pra 
mim vim aqui. Ai eu vim porque eu sou da produção. Eu sou torneiro mecânico. E 
faço a produção da empresa. Ai ele falou assim: como a gente faz pra gente abrir 
uma oficina para produzirmos nossos equipamentos? Ai eu falei pra ele: tem que 
comprar um torno, furadeira, calandra, furadeira, tudo que trabalha com chapa, né? 
Porque a gente trabalha com pluviômetro, pluviógrafo.Tudo com chapa, chapa, 
aquelas chapinhas finas, então nós temos que ter isso: furadeira,  torno, viradeira, a 
calandra. Então ficamos trabalhando um tempo com um pessoal lá em Nova Iguaçu, 
terceirizado, né. Ai, depois ele achou por bem fazer essas compras, né? Então nós 
formamos, fizemos a oficina que já está, eu acho que com seis anos. Então nós 
fabricamos todos os nossos equipamentos aqui.  
 
De onde surgem as ideias para as inovações em produ tos?  Bom. Então o 
Comercial vende o produto. Vamos dizer: a CPRM ela quer um guincho. Então o 
Comercial vai vende esse guincho com prazo que dê a gente fazer e entregar, sem 
atraso, né?. Ai nós temos desenhos. 
Geralmente os produtos, são feitos baseados nos produtos da (...), essa firma que 
acabou, que fechou, sabe? Ela ficou cinquenta anos no mercado e é muito 
conhecida. Então a especificação é modelo (...), quando eles mandam, pedem o 
modelo (...). Ai, a partir desses desenhos que a gente fabrica o que ele querem. 
A JCTM utiliza algum instrumento, técnica para capt ar ideias?  Nós temos 
pessoas que visitam, por exemplo, uma firma nova. Lá em Santa Cruz tem uma 
firma chamada (...), é uma hidroelétrica que estão fazendo, lá agora. Então teve 
funcionários nosso que foram lá visitar e levaram nossos produtos, né? Para poder 
mostrar e vendemos três estações de monitoramento de qualidade do ar.  Então o 
que nós temos é cadastro. Cadastro com todas as empresas Nós temos um 
cadastro de todas as empresas que já são nossos clientes, né. São todos 
cadastrados.  
As normas que regulamentam o meio ambiente, que nor matizam o 
monitoramento ambiental influenciam a captação de i deias?  Temos, temos sim. 
Temos o INMET, temos a ANA que a Agencia Nacional de Águas, em Brasília. 
Temos contato, sim.  
Que tipo de contato? Vocês vendem para esses órgãos  ou adquirem 
informações?  Informação também. 
 
Entre várias ideias surgidas, como são selecionadas  aquelas que serão de fato 
desenvolvidas?  Nós temos uma linha de produção, né? Então a nossa linha de 
produção nacional praticamente faz todos produtos de hidrologia e de meteorologia. 
Agora temos os importados, né? Que a gente atende até uma certa parte. Porque 
tem uns equipamentos ai que são muito complicados que as vezes a gente nem 
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conhece. Tem alguns pedidos que a gente nem conhece o equipamento. . 
Verificamos se vale a pena.  
Alguma empresa, algum relacionamento que ajuda a em presa na seleção? 
Não. 
 
Quais os procedimentos, ferramentas ou praticas a e mpresa utiliza para 
desenvolver uma inovação? .... 
Vocês desenvolvem sozinhos ou fazem parcerias?   Há algum tempo atrás a 
gente fazia parceria com outras empresas. Terceirizávamos porque a gente não 
tinha equipamento para suprir a nossa necessidade. Mas hoje em dia, não. Hoje em 
dia nos fabricamos quase tudo aqui dentro. As únicas coisas que não são fabricadas 
aqui dentro são engrenagens, tá? Porque a engrenagem ela necessita de uma 
máquina e que nós não temos, que se chama fressa. A fressa nós não temos. Nós 
temos uma máquina que tem uma mesa coordenada, ela tanto faz a vertical como 
na longitudinal e é furadeira com mesa coordenada e a fressa é uma outra máquina 
que tem muito mais recursos. Elas fazem as engrenagens. As outras coisas todas a 
gente faz aqui.  Nós temos um equipamento, por exemplo, chamado molinete. Esse 
daí é pra ver a velocidade da água. Então, esse equipamento ele é fabricado. Ele é 
montado, todo acabadinho, tal. Nós mandamos para um firma que ai ele vai fazer 
um teste para poder avaliar a precisão daquele equipamento. Se ele está realmente 
no giro certo. Se a vazão da água que vai passar por ela, se vai dar certo. Ele vai 
calibrar esse equipamento. Depois dessa calibragem. Ai sim, ele vai ter um 
certificado. E nesse certificado vem dizendo tudo o que o equipamento faz, que o 
equipamento está Ok. E que está com segurança. É uma espécie de garantia.  É 
outra empresa que faz. A partir disso, quando estiver com o documento em nossas 
mãos, ai já pode vender com segurança. Sem ter esse documento na nossa mão é a 
mesma coisa que a senhora tiver um carro e o carro não tiver motor. Entendeu? 
Como obtém recursos? Equipamentos? Funcionários?  Vamos dizer assim, por 
exemplo, Vou dar o exemplo do molinete. Nós não temos ideia de como é este 
equipamento. Então é comprado um nós tiramos a ideia e de como é feito. Não 
assim fazendo uma clonagem, né? Mais com modificações, né? Com modificações 
mais simples. 
Quando verificam a necessidade de um equipamento?  Um torno, por exemplo, 
vocês compram?  Exato. Ou então a gente procura um parceiro que tenha essa 
máquina pra gente faz esse trabalho juntos.  
E quanto aos funcionários ? Se precisar de funcionários a gente contrata. A 
empresa aqui é bem exigente, sabe? Tem caso de até funcionário nosso ir para a 
Austrália, porque é lá que tem a (  ). Tem de ir pra lá pra fazer aperfeiçoamento, 
curso lá pra poder trazer pra nós. 
Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para d esenvolver uma inovação? 
Olha só. Esses equipamentos eles são montados .. Eu não sei se a senhora viu 
naquela varanda que tem ali. Tem um equipamento ali em teste. É um equipamento 
que a gente não conhece. Então ele está ali e vai ficar em teste até ver se está 100 
%, até que possa ser entregue ao cliente. Não sai nenhum equipamento daqui sem 
ser testado.  Simulação de equipamento ? Isso.  
 
Quais os procedimentos e ferramentas utilizados pel a empresa para o 
lançamento de inovações? E damos todas as instruções que eles precisam. A 
gente dá as instruções que eles precisam. Exato. A gente leva o equipamento e faz 
os testes, ensina como trabalhar com ele. 
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E depois que vendem o produto?  Continua fazendo a manutenção. Apoio ao 
cliente?  Sim, sim com certeza. Isso. 
 
Quais os procedimentos, ferramentas, práticas que a  empresa utiliza para 
capturar o que aprendeu? .... 
Como a JCTM faz para guardar o que aprendeu durante  o desenvolvimento de 
um equipamento? É por meio de desenho. Todas as peças, todas, todas, elas tem 
um desenho. Elas têm o desenho, nós temos o AUTO CAD. Elas ficam no 
computador e quando nós precisamos, tiramos uma cópia, para fabricação daquela 
peça. Nenhuma peça daqui é feito sem desenho. Nenhuma peça, aqui é feita sem 
desenho. Aleatoriamente. 
Vocês investigam a causa de falhas e sucessos de um  produto?  A gente faz o 
protótipo. Não deu certo? Então nós vamos ver as prioridades. Fazendo as 
prioridades a gente volta novamente para aquele protótipo pra ver onde é que está o 
erro para poder acertar.   Vamos dizer assim: fabricamos um protótipo. Então uma 
determinada peça, ela não ajeitou direito dentro do esquema, bom ela tem um 
desenho. Então aquele desenho é eliminado e vamos fazer uma outra peça e essa 
outra peça tem um desenho, tá? Então mas aquele desenho que foi eliminado, ele 
não é jogado fora. Ele é guardado. Até a gente chegar ao produto final, né. 
Chegando ao produto final, então a gente faz todo o catálogo e especifica tudo 
direitinho. E é tudo guardado para que futuramente possa novamente fabricar. 
Isso é armazenado no computador?  Em banco de dados? Tem, tem sim. 
Os produtos inovadores desenvolvidos pela empresa s ão patenteados?  Ai eu 
não sei. Só com o pessoal lá de cima do Comercial, né? 
Como fazem para passar para os outros funcionários o conhecimento 
adquirido durante o desenvolvimento de um produto? Olha, só. Aqui eles têm o 
costume com o pessoal do Comercial, o X de apresentar os equipamentos aos 
funcionários, sabe? Mostrar como o equipamento funciona. Por exemplo, nós fomos 
montar uma estação lá em Macaé. Então a empresa todinha tirou um dia pra ir lá e 
conhecer essa estação. E ali que os funcionários, e que os funcionários que não 
tiveram contato direto com aquela estação eles vão conhecer cada equipamento. . 
Então tem palestras, aqui.  
Quem dá a palestra?  o ( X ).  
O que senhor aprende, ali na bancada, como é que en sina para o seu colega?  
Bom. Esse problema ai, ele fica geralmente fica dentro da oficina. Porque a oficina, 
os cinco que trabalham na oficina eles tem esse contato direto. Essa ideia direta. 
Eles conhecem os equipamentos sabem como funciona e depois esta palestra é 
feita pelo (X).   
Quando o senhor está trabalhando com um equipamento . E ele tem uma falha. 
O senhor consegue resolver essa falha. Como é que o  senhor passa esse 
aprendizado para os outros colegas?  Bom tem problemas que fica na nossa 
cabeça. Quando a gente pode resolver. A gente resolve. Agora tem outros 
problemas, por exemplo, se tiver um problema de eletricidade, por exemplo, o tornou 
parou porque o fusível queimou. Isso daí eu mesmo vou lá e troco o fusível. Eu 
mesmo vou lá e troco o fusível ninguém precisa saber, não há necessidade. Agora 
quando há uma falha no motor, por causa de uma chave que não liga mais o torno. 
Ai nos temos que recorrer ao pessoal do laboratório, né?. Por que aqui tem o técnico 
de eletrônica, tem eletricista, né? E a gente vai te que recorrer a eles. Então fica 
geralmente entre a pessoa que vai socorrer a gente.  
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Qual a inovação em produto mais relevante, mais imp ortante em termos de 
vantagem competitiva para a empresa?  Aqui a gente trabalha com licitação, 
concorrência, né. Então nós tivemos aqui um produto o sensor pluviometrico que 
deu uma arrancada muito boa, né? Está sendo muito procurado e a (...) mesmo 
comprou parece que seis. A central de monitoramento do ar. 
Qual o mais importante ? A central de monitoramento ambiental móvel. 
Como surgiu a ideia, para o desenvolvimento da cent ral de monitoramento do 
ar?   Isso começou foi em 2005, parece. A prefeitura do Rio precisou de uma estação 
dessa e foi vendida. E ela foi montada numa se não me engano, numa Kombi.  
O equipamento foi desenvolvido pela JCTM?  Nós que fizemos aqui. E começou 
dai. Daí pra cá nunca mais parou. 
Sobre a qualidade desse produto?  Tem um que é fixo.  
O fixo foi desenvolvido aqui?  É, também, é. Todo o equipamento é nosso só o 
container que é feito fora.  
Qual o motivo do sucesso desse produto?  Por ele ser móvel e ser um 
equipamento muito preciso, sabe? É um equipamento muito preciso, mesmo. 
Ele tem algum similar no mercado?  Tem. 
Qual a pessoa que acompanhou de perto todo o proces so de criação desse 
produto na empresa? Olha, nós temos o colaborador B ele pode falar melhor, 
porque peças que são importadas é ele que faz e o  X ele entende mais do 
processo., também ele é o dono, né? 
 
 

Indicado para responder pela área de projetos da JCTM   31/03/2011. 
Tempo na empresa: 5 anos 

 
Como surgiu a ideia da criação da empresa?  Na verdade essa ideia surgiu a 
partir do meu sócio, que por acaso nós somos irmãos também. Vou contar um pouco 
a história antes, para que você entenda, é muito rápido. Em 82 o X  entrou para a 
empresa (...), nessa área ambiental. Em 84 eu entrei também para a mesma 
empresa. Só que em 87 eu sai e ai fui conhecer outras coisas, outros mercados. O 
X, não ele continuou nesse mercado e por problemas da empresa, que a empresa 
faliu, abriu falência, Em 93, 94... Ele já contou isso? Então coincidiu numa situação 
assim, meio sem saber bem o que fazer, mas conhecendo bem essa área, abriu a 
empresa, inicialmente vendendo pequenas coisas, inclusive só com a família dele, 
principalmente a filha e a mulher. Vendeu lá papéis de registrador gráfico para 
meteorologia. Coisas que ele não precisava aplicar mão-de-obra. Era comprar e 
revender. A biruta, a (...), por exemplo, tem uma biruta, que tem aquele conezinho, 
para medir a direção do vento. E ai, começou 95, 96, 97, então foi crescendo muito 
timidamente. Até que em 99, 2000, a empresa (...), tinha um equipamento, a (....) 
australiana tinha um equipamento, um sistema para ser fornecido para a Prefeitura 
do Rio, onde ele poderia entrar com a empresa dele. Conhecedor e experiente para 
fazer a instalação, dessa estação. A empresa que na verdade foi contratada pela 
prefeitura, contratou ele, que montou essas estações. A partir daí a empresa (...) 
percebeu a competência dele e começou a surgir uma negociação direta, tipo 
representação. E ai ele começou a trabalhar nessa área, mas ele já tinha algum 
contato com a meteorologia e com a hidrologia. Enfim a JTCM começou em 95, mas 
como integradora, efetivamente, entrando com mão-de-obra para produção de 
equipamentos para laboratórios eletrônicos, para fazer testes de equipamentos, 
enfim, efetivamente, muito próximo dessa época, 2001, 2002. E de lá pra cá, ai sim, 
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um crescimento um pouco mais é sustentável, a gente começou a crescer e se 
desenvolver nessa área, ampliando o leque de conhecimento. E ai com mais 
equipamentos, perdão, com mais profissionais, com mais estrutura e com mais 
espaço. A gente começou a importar mais, a conhecer mais, a integrar mais. E a 
conhecer mais nessa área de tecnologia mais avançada.  
A empresa tem quantos empregados ?  É que já entraram mais dois na semana 
passada, vinte e oito. Talvez trinta. Trinta.  
Como a empresa está estruturada ? Esse é o setor de projetos, eu sou 
coordenador dos projetos da empresa, ou seja, área técnica. Aqui nós temos duas 
pessoas, que me ajudam na parte de importação, também. Eu cuido dessa parte de 
importação. Aqui na área Comercial nós temos três pessoas, que cuidam 
principalmente da venda, mas também do acompanhamento do pós venda, enfim. O 
X,é o diretor da empresa, mais duas pessoas ali que gerencia a administração e 
também se mete um pouquinho na nossa área técnica. Ali é a área financeira-
administrativa. Lá em baixo, aonde você deve ter visto a produção, onde mais se 
produz, realmente, materiais muito mais da metalúrgica tem umas sete ou oito 
pessoas. No laboratório atualmente nós temos nove profissionais. Nós temos um 
setor de informática também, com três pessoas e tem o auxílio da administração que 
tem uma pequena parte. Mais ou menos é dividida dessa forma.  
 
De onde surgem as ideias para inovações em produtos ?  De acordo com a 
demanda. Outra coisa que é importante, muitas vezes você pensa que é só produzir, 
mas não é. Você não apenas produz. Eu sou muito chato. Eu não vejo o projeto, 
propriamente dito, com a melhor parte, o bojo. Eu acho que a manutenção e 
consequentemente a melhoria do produto é a melhor coisa. Então a gente aqui não 
gera muitos projetos. Nós não temos interesse em gerar projetos, porque gerar 
projetos é necessário ter engenheiros, é necessário ter técnicos especialistas de 
bancada, é necessário ter pessoas ligadas à área de metalúrgica, com 
conhecimento de engenharia mecânica, enfim. Então não. O que a gente faz é cada 
vez mais buscar melhorar o produto que nós vendemos. Porque a gente sabe que o 
cliente recebe o equipamento muitas vezes, eu digo pra você muitas vezes sim, o 
equipamento não atende à necessidade dele. Porque ele é pobre, porque é feito de 
fabricação dele é, não agrada aos olhos, não agrada a funcionalidade, não agrada, 
não agrada a confiabilidade, então isso faz com que você se obrigue a, até porque 
você quer crescer, se obrigue a melhorar o produto. Para que o cliente, um dia, o 
cliente olhe para o produto e veja que você está realmente apostando na qualidade.  
(  ).  A gente procura a melhoria do produto. Agora quando que parte uma ideia para 
fazer um produto novo? Por exemplo, nós tínhamos, nós fazíamos uma estação 
meteorológica com um mastro meteorológico que articulava com o braço. Só que 
quando você articula com o equipamento e ele está sobre uma torre alta. Ele articula 
e o braço vai pra fora. Então causa problemas pra você poder fazer reparos nos 
instrumentos de velocidade do vento, medição de outras medições, tendo que ir lá 
fora, com escada. O que a gente pensou? Ao invés da gente ter um braço articulado, 
um automático de dez metros de altura, a gente passa a ter ele em telescópio. Ele 
entra pra dentro do próprio corpo. É uma melhoria, mas também um avanço 
tecnológico. Enfim, então são coisinhas e outras coisas mais que a gente vê que a 
resposta do nosso equipamento não está precisa, a gente vai e muda o circuitinho 
eletrônico ai sim, pra fazer isso acontecer melhor. A forma como é feita um teste, 
não há um procedimento, nós tivemos que fazer um procedimento para que esse 
teste seja feito com maior qualidade. 
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Para atender a demanda de mercado por conta de uma, normalmente, de uma 
exigência ambiental, para que o produto tenha a qualidade que ele requer, 
entendeu? Porque pra você poder dizer que o nível do rio está a dois metro e 
dezessete de altura, você tem que ter um sensor de nível que te garanta a precisão 
com uma variação mínima de um centímetro, que é uma variação muito pequena. 
Admissível. E não com uma variação de dez centímetros que ai o erro numa média 
anual é muito grande, é muito considerável. Então a gente tem estações lá na 
empresa (...), em Brasília, com esse tipo de preocupação também. Acabei de 
receber o CD de lá também com os dados pra ver os dados, enfim. Então a gente 
também tem essa preocupação com relação em cada vez melhorar mais assim.  
Utilizam alguma  técnica, algum procedimentos para facilitar a busca de ideias 
para inovações?  Sim, quando eu falei do pós venda, a gente tem um pós-venda. O 
que é um pós venda? Você vendeu, mas você não largou simplesmente a criança no 
colo do cliente. Nós damos a criança, vimos ela crescer um pouquinho, não 
acontece sempre, tá. Não acontece sempre da gente ficar ligando. Não. Vamos falar 
a verdade, mas principalmente quando, por exemplo, eu forneço isso aqui e já 
forneci mil, então eu fornecer mais cem aqui. Isso a gente já tem uma experiência, 
não precisa ligar. A gente já sabe o que vai ocorrer com o produto. Agora quando eu 
forneço isso aqui, que é algo novo, e que nós também não conhecemos muito, como 
é o caso desse equipamento que você está vendo aqui fora. É importante que o 
cliente esteja sendo acariciado, né? E ai como cliente está? Tá legal? Poxa tá dando 
esse problema, é? Poxa vou ver o que posso fazer aqui pra resolver. Isso é o pós 
venda. Isso é o retorno, um feedback. Poxa, o problema aqui tá dando isso, isso e 
isso e o INEA aqui está me cobrando. Porque tá vendo que está dando diferença em 
relação à medição comparativamente falando. A gente vai buscar isso.  
Algum tipo de relacionamentos auxilia a JCTM na prospecção de idéias para 
inovações?  Eu acho que isso é muito mais para as incubadoras, funciona muito 
bem para as empresas incubadoras porque elas têm que ter essa integração. Até 
porque elas não conhecem muito do mercado e elas estão aprendendo. E muitas 
delas são empresas sérias. Mas pra gente, eu diria pra você que acaba tendo 
também, mas assim não ao nível de uma maneira expandida, mas de uma maneira 
mais é tímida. Nós temos contato com professores da UFRJ, da UERJ, aonde eles 
são os melhores clientes pra gente. Porque apesar deles serem os que menos 
dinheiro tem para investir, eles são os que mais têm conhecimento e respostas 
críticas para nos passar. Esse feedback é mais recebido por essa entidade de 
conhecedores do que do que pela entidade dos que pagam melhor, os pagadores. 
Os pagadores estão ali mais preocupados em atender uma legislação, já o 
professor, o professor, não, ele sabe que é importante seguir a legislação. Temos 
mantemos esse contato. 
O Treinamento, o treinamento que nos fazemos normalmente são feitos por órgãos 
governamentais, baseados no governo, com as normas legislação, mas os 
treinamentos mesmo são feitos por nós mesmos, sobre o operação do sistema, 
manutenção do sistema, que é mais importante, mais importante até do que a 
operação e é feita ao cliente diretamente. Quando nós pegamos algum treinamento 
proveniente de algum órgão governamental a gente pega por saber que esse órgão 
tem a experiência de muitas estações montadas no Brasil e que a resposta às 
necessidades que eles têm são, normalmente, apontadas nesses treinamentos. 
Então é importante a gente participar. A gente costuma participar não gerar o 
treinamento. Participar, ter essa inter-relação. 
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Entre as várias ideias sugeridas, como são selecion adas aquelas que de fato 
serão desenvolvidas pela empresa?   Normalmente, a gente segue o bom senso. 
A empresa não é de meio ambiente à toa. Ele procura não é xarope, é nem papo-
furado, não. A gente procura seguir algumas coisas que são ligadas ao meio 
ambiente. Isso é bom senso. Por exemplo, nós temos preocupação com as 
lâmpadas que nós temos com o desgaste/ descarte, a gente não entrega a qualquer 
um. E porque que eu estou falando isso? Porque essa preocupação com o meio 
ambiente? Porque pelo custo x benefício passa também a nossa preocupação em 
não agredir é que não haja nenhuma esfera nesse sentido. Então principalmente, 
como pré-requisito para começar alguma coisa, pra melhorar alguma coisa, pra 
aceitar fazer algum projeto é seguir os preceitos legais, aquilo que nós podemos 
contribuir com a comunidade local, né? Nós temos é, esses professores que a gente 
entra em contato, que se preocupam muito em dar treinamentos nos locais pra que 
as pessoas possam ter conhecimentos sobre o que aquele sistema representa ao 
nível de monitoramento, né? Então em resposta a sua pergunta nós procuramos 
selecionar bom senso, melhor tecnologia aplicável aonde a gente possa ser 
realmente competitivo. E também a preocupação com esse lado de ambiental.  
Quais os procedimentos que a empresa utiliza para s elecionar a ideia que de 
fato será desenvolvida?  Normalmente nós não usamos esses artifícios. Porque? 
Porque nós somos uma empresa pequena. Eu já estive em empresas até gigantes e 
posso dizer pra você que dependendo do tamanho de uma empresa você pode 
resolver tudo de uma maneira menos burocratizada. Burocracia nem sempre é ruim, 
mas ela tem que ser dosada. E quando a empresa é pequena e consequentemente 
tem menos funcionários, né? Normalmente esses trâmites legais ou como a gente 
pode fazer de uma maneira melhor uma determinada coisa, elas não precisam 
necessariamente serem escritas. Nós temos, se você deseja saber se nós temos um 
documento para instalar um sistema pra operar um sistema, pra acompanhar os 
dados de um sistema isto nós temos. Agora pra tomar uma decisão e levar essa 
decisão até o projeto final normalmente não. Porque é importante nós termos um 
feedback. Aquilo que nós tomamos como decisão foi a melhor? Ai sim. Vale a pena 
a gente registrar, mas enquanto a gente está na espera do vamos ver se funciona 
desse jeito, vamos tomar essa linha de frente. Vamos seguir por esse caminho e ver 
se isso acontece de maneira correta, da maneira que a gente espera. Com esse 
feedback, isso a gente prefere fazer em registro posterior.  
Quem participa dessa fase de seleção? Bom, há um envolvimento da produção e 
do laboratório que são áreas produtivas que a gente chama de um envolvimento 
parcial. Mas o envolvimento acontece muito mais no momento em que o projeto todo 
está pronto e isso vai pra ser instalado lá fora. O envolvimento da produção e um 
pouco diferente do laboratório. O laboratório ele trabalha com o produto final ele leva 
o final e faz aquilo acontecer na prática. A produção, não. A nossa produção ela 
produz gera o produto final e esse produto final é que vai ser levado para ser 
instalado no campo.  Então existe a etapa de criação, que é discutida entre o setor 
comercial, diretoria e técnica temos o nosso engenheiro do laboratório. E existe a 
parte producente. A partir da parte de produção, depois da parte de produção entra 
a nossa área de implantação do sistema, não é? Então há sim algumas conversas. 
O que a gente procura fazer muito aqui é: O que vai ser implantado? É A . O Produto 
A quais os técnicos já participaram? O A, B, C, já, mas o W e o P não, então esses 
dois vão fazer a implantação com alguém que já participou. Para que a gente possa 
conviver com essa experiência numa integração do sistema, para que todos possam 
conhecer. Para que todos tenham conhecimento. 
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Quais procedimentos, ferramentas, práticas a empres a utiliza para desenvolver 
uma inovação?  O produto em sua maioria, nem sempre vem pronto. As partes dele 
não vêm prontas. Nós temos que fazer um complemento aqui. Essa integração 
como a gente chama é feita pelo nosso grupo a partir da necessidade que tenha que 
fazer, para ser corrigido e isso é feito. Depois de feito, depois de pronto é testado 
para ser levado pra campo.  
Vocês desenvolvem sozinhos ? A JTCM é uma empresa que visa primar muito por 
essa questão de abertura. Nós temos concorrentes que disputam com a gente aqui, 
pau a pau, pregão eletrônico, enfim, mas viram apoio, quando precisam em 
determinados projetos, a partir do momento que a gente precisa de alguma coisa 
que eles tenham, e que nós não sabemos fazer muito bem. Por exemplo, agora nós 
estamos implantando uma estação de transmissão via GSM a onde nós temos um 
concorrente que é parceiro nosso já, inclusive em outro projeto junto à prefeitura, e 
que nesses dois projetos eles estão nos dando apoio, nos fornecendo produtos, 
parte do produto, perdão. Mas é o produto que integrado ao sistema vira um 
sistema.  
Como é que isso acontece? Nós já demos treinamento num sistema que nós 
conhecíamos e eles não. E vice-versa, também se fez. Sem problemas a gente não 
tem nenhum tipo de fechamento pro mercado. É interessante muitas vezes você ter 
um bom contato com o seu concorrente pode ser ele de qualquer nível, de qualquer 
esfera. Pode ser melhor do que você ou pior que você. Uma coisa sempre eles tem 
a nos dá como nós também alguma coisa pra eles. 
Como adquirem os recursos necessários para o desenv olvimento de uma 
inovação. Recursos financeiros, pessoal, equipament os  De acordo com a 
demanda. Na maioria das vezes o acontece muitas vezes é o seguinte: A JCTM tem 
crescido de maneira linear, graça a Deus e a graças aos nossos esforços também, 
mas isso não é uma coisa que dependa, que deixe de depender de algumas coisas, 
de algumas partes. Eu já me perdi um pouquinho. Eu ia falar uma coisa. Fugiu. Nós 
normalmente pegamos esse produto. Eu estava falando do produto, não é isso? 
Pegamos esse produto e fazemos uma inspeção nele, uma melhoria nele para fazer 
essa integração no sistema. Normalmente a gente faz isso pela o produto integra a 
um sistema de GRM (gerenciamento de risco de mercado).  
Os recursos? Para esse equipamento aqui (que estava em teste do lado de fora) 
nós não tínhamos experiência, então o que nós fizemos? Nós contratamos um 
técnico, não porque ele não vai ficar só nisso. Ele vai continuar na empresa. Como 
eu precisava de mais um técnico e esse técnico está me dando apoio para esse 
sistema especificamente, mas nem sempre isso acontece.  Algumas vezes a gente 
tenta se arranjar com o que nós temos. Porque contratar é tão ruim quanto destratar. 
Então se você contrata uma mão-de-obra que você sabe que três meses depois vai 
ter que dispensar isso não é bom, nem para a pessoa que está querendo crescer e 
nem para a empresa que vai ter que inchar a sua folha e desinchar. As vezes é 
melhor você não contratar e as vezes isso pode acontecer. Nós estamos convivendo 
muito com isso subcontratar para determinadas etapas. Às vezes fica mais barato 
subcontratar porque nós não fazemos muito aquilo, do que contratar uma empresa, 
perdão, contratar um profissional que sabe fazer bem até o trabalho, mas que vai, 
me gerar pouco retorno. O retorno que a gente percebe que não irá se diluir de 
maneira contemplável. 
Quais as ferramentas que utiliza para desenvolver u ma inovação? O que as 
pessoas perguntam nem sempre se encaixam no que nós fazemos. Porque quando 



193 
 

você está interessado em um produto novo, você está interessado em projeto, 
algumas coisas que você perguntou ai não são relacionadas a projetos novos, mas 
normalmente quando você tem a demanda de uma geração de um produto. Para 
isso você precisa ter solicitações, precisa ter pedidos encaminhados e normalmente 
isso a gente só vê com a ... Vou te dizer uma coisa: tem casos aqui, tem materiais 
aqui, produtos aqui que nós nem precisamos produzir, nem criar, nem gerar 
projetos, que nós trazemos de fora porque não temos nem tempo de mostrar isso ao 
mercado, porque é um bom produto. Excelente produto e nós não conseguimos 
divulgar isso aqui. Ou seja, a gente está com um período tão curto para a 
implantação de projetos em função das implantações dos produtos já prontos que 
nós não temos condições de tempo pra avaliar se a gente pode fazer uma peça 
melhor, se a gente pode fazer um produto melhor, um sistema melhor. A JCTM ela 
trabalha com aquilo que você pode misturar e fazer funcionar, integrar.  
Nós não fazemos isso numa etapa só. Nós fazemos em várias etapas que pode 
durar até mais de um ano. Onde você vai faz o equipamento e consegue descobrir 
as peças que parecem na hora melhor para trabalhar no projeto. Quando você gera 
o projeto e entrega ao cliente, por conta de uma ou outra reclamação, por conta de 
um ou outro feedback você percebe que a peça ainda não é a melhor. Que pode ser 
que seja um determinado parafuso precisa ser trocado porque é de latão e agora 
precisa ser de aço, por que o aço não enferruja, por que o latão de acordo com uma 
alta temperatura ele pode se expandir, e ai emperrar a peça. Estou dando exemplos 
que já ocorreram aqui. Que são coisas que são experimentos que são colocados a 
campo, colocados no mercado que nós acreditamos que já está produto pronto e 
que nem sempre está produto pronto. Precisa voltar para a prateleira, precisa voltar 
para a bancada, precisa voltar. 
Quais os procedimentos que a empresa utiliza para o s lançamentos de 
inovações?  É, mas como eu disse a você não fazemos isso com muita frequência. 
A produção, metalúrgica, eu nem apito muito. No Laboratório, mesmo a gente tem 
pouco dessas coisas de projeto. Nós fazemos muito ensaios, você falou em 
medições, como que a gente mede. Nós fazemos muito ensaios. É procedimento 
para calibração, pra testes, pra checar se um instrumento está o que ou não OK. 
Então isso faz parte de uma rotina aonde nós geramos um relatório. A partir de um 
relatório e esse relatório é seguido por um técnico como se fosse uma receita de 
bolo. Perfeito, pra gente conseguir calibrar você precisa mandar um gás conhecido 
sob a concentração conhecida para que ele possa te responder se ele está lendo 
aquilo que eu estou dizendo que ele está lendo. E ai se ele diz pra mim que está 
lendo com um desvio qualquer, um delta qualquer, esse delta tem que ser corrigido. 
Então pra isso precisamos porque de elementos confiáveis para fazer essa 
simulação. Como eu disse, nós fazemos um relatório. Um modelo de procedimento 
falando se houver algum problema no modelo, nós mudamos muito isso aqui. Nós 
fazemos um procedimento aqui. Ficou faltando um detalhezinho. Esse detalhe volta, 
volta para ser criado uma versão nova dentro desse procedimento. 
Algum tipo de relacionamento que auxilia a empresa no desenvolvimento das 
inovações ? O X já teve. Isso é feito periodicamente, o quanto é importante para o 
profissional naquele momento, o custo x benefício. O X teve com o Y, que também 
fala inglês, esteve na Alemanha e esteve na Austrália, 2005. Em 2007, eu estive na 
Alemanha. Em 2008/ 2009, eu estive na Austrália pra que a gente possa ter 
treinamento, porque a partir desses relatórios que nós vemos como é feito lá fora, 
como é o procedimento feito lá fora, nós fazemos uma espécie de uma tradução 
mais apropriando para as condições brasileiras porque a norma nem sempre é igual. 
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Então nós fazemos uma adaptação, que é muito mais fácil você copiar e melhorar 
do que você criar do zero.  
Quando melhoram um produto  solicitam sua patente o u o melhoramento 
retorna para a empresa estrangeira ? Querida, eu vou ser sincero. Há até algumas 
coisas aqui que até precisariam ser patenteadas, mas nós, talvez como é uma 
empresa de terceiro mundo não temos nem sequer tempo para patentear nada. Nós 
tivemos problemas sérios, coisas que fizemos primeiro e apareceu uma empresa 
requerendo pra patentear... Mas tem a ver com a questão de trabalhar com um 
pequeno grupo, onde eu tenho que fazer.  Estou te dando essa atenção aqui porque 
acredito que seja importante pra você, realmente é importante também essa troca. 
Sempre é importante para ambas as partes. Mas eu te garanto que aqui não tem 
ninguém pra fazer isso, aquilo ali, aquilo ali. E se você quiser botar uma pessoa pra 
fazer isso, essa pessoa vai precisar de experiência.  Você vai ter que contratar um 
especialista. Ai o especialista vai cobrar o olho da cara. Será que isso é a nossa 
mola mestra pra agora? Como você disse é importante. Mas essa questão de 
patente é muito complicada no Brasil. Nem sempre você tomando todos os 
cuidados, é possível você deixar de ter uma pessoa copiando você.  
 
Quais os procedimentos, ferramentas, práticas que a  empresa utiliza para 
capturar o que aprendeu? Além de ser engenheiro eletrônico eu sou gerente de 
projetos, eu fiz gerencia de projetos e uma das cadeiras de gerencia de projetos se 
chama lições aprendidas. É muito importante você registrar. Só que pelo registro 
passa quem escreve como interpreta e o que o que ficou faltando de fundamental 
para aquele registro. Então pra que você possa elaborar critérios para que todos 
façam registros acompanhando uma lógica e não pouco resumido, muito objetivo e 
pouco claro e outro muito expansivo e pouco objetivo. Alguma coisa fundamental de 
porque ele passou uma semana para fazer o relato daquele aprendizado, não foi 
elemento de registro. Então quer dizer: fazer registro precisa passar por um 
procedimento, muito bem elaborado que eu confesso você como gerente de projeto 
não é algo fácil de fazer. É factível, é importante, porque a partir desses registros ... 
Outra coisa: Não adianta você gerar um elefante branco, não adianta você criar um 
elefante branco, não adianta você criar um caderno de anotações de lições 
aprendidas senão houver quem o recorra, quem recorra a este caderno. Entendeu? 
É também além da cultura de registrar e como registrar, precisa-se ter a cultura de 
consultar. E será que o tempo que nós demandaríamos para fazer tudo isso valeria 
a pena o custo benefício? Nós teríamos uma resposta? Eu digo pra você já. Muita 
coisa sim, mas teríamos que criar, incutir na cabeça das pessoas e dos profissionais 
o que não é fácil numa empresa pequena eu não vou dizer como isso deve ser feito 
e que isso deve ser consultado. Não é tão simples.  
A empresa possui um  banco de dados para esse tipo de registro? Temos. Nós 
temos filmes, fotos de cada projeto que nós fazemos. Isso gera conhecimento. 
Aprendizados diferentes, leituras diferentes, projetos diferentes detalhes diferentes. 
Questão que particularmente chamam a atenção de um nível ao outro. Temos 
normalmente registro de fotografias e de imagens.  
Como é feita a troca de conhecimentos adquiridos en tre os colaboradores da 
empresa ? Nós temos reuniões. Nós temos reuniões de pré-projeto, que é: o projeto 
está vendido. E nos temos reuniões de pós-projeto, nós chamamos de 
desmobilização do grupo. Onde você tem a equipe que senta à mesa e discute 
como foi, o que ficou faltando, qual foi a falha de A, B ou C setor.  
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A JCTM faz algum tipo de auditoria das etapas do pr ocesso de inovação? Não, 
não. Na reunião final o que gostamos de fazer são anotações particulares pra sanar 
as pendências que ficaram. Finalmente o projeto não acaba quando você entrega a 
chave ao cliente, nós temos, ainda, aquela pós venda, com um ano de garantia para 
o cliente isso é baseado em contrato, então não é simplesmente virar a página. É 
virar a página e saber que ainda tem algumas páginas para serem lidas, né? Então 
isso não é feito, é sem registro. Mas esses registros são feitos de que forma? O (...) 
você ficou pendente nisso, o (...) você ficou pendente com isso. O (...) você ficou 
pendente nisso. Ai, nós pegamos essas pendências e procuramos corrigir. Em 
resumo. Nós não deixamos nenhuma pendência com o cliente.  
A empresa tem manuais?  Sim. Não só da forma como interpretamos e passamos 
pro documento com também manuais, normalmente, traduzidos pra leitura.  
Como a JCTM guarda os conhecimentos adquiridos? Nós temos um banco de 
dados na empresa, onde cada projeto tem sua pasta. E nele nós guardamos 
qualquer lição aprendida do projeto. Esses registros finais eu diria pra você que nós 
não temos registro final, porque nunca a gente diz que o projeto acabou. Essa que é 
a verdade. A gente conseguiu concluir uma etapa importante do projeto, o projeto foi 
entregue, mas dessa etapa depois virão outras que precisam sem acompanhadas 
de uma maneira mais suave, mas que precisam ser acompanhadas. Esses registros 
são feitos apenas se precisar passar pelo termo de aceite. Ai o termo de aceite, ai 
agente registra isso, isso,  isso foi aprendido, isso foi falho, isso não ficou bom.  
 
Para finalizar eu gostaria que me indicasse qual a inovação em produto foi 
mais relevante em termos de vantagem competitiva pa ra a empresa? Eu não 
vou falar de um produto eu vou falar de um sistema, porque como eu disse a você, 
produto seria eu falar de um produto que nós criamos. Como nós não criamos 
normalmente produtos. Olha se eu parar pra pensar aqui nós temos uma boa 
aceitação, por exemplo, você quer o nome do produto? É. Eu pensei na estação de 
monitoramento do ar, mas não é produto é sistema. ... Não deixa de ser um produto 
que existe vários equipamentos atrelados ao sistema. Porque além de nós termos 
um preço competitivo, nós temos um know how agregado a este sistema. 
Vocês desenvolveram aqui uma parte? Um melhoramento ?A estrutura foi 
desenvolvida.  
O que melhoraram nesse produto?  A estrutura. Nós quando entregamos ao 
cliente, porque ao cliente nós não entregamos apenas... eu comprei esses 
notebooks para funcionar com esse, com essa impressora. Isso tudo está pronto. 
Não é isso? Mas se eu botar isso tudo embaixo do sol ele vai funcionar? Vai mas vai 
dar problema. Já eu climatizo, já eu procuro fazer com que a elétrica fique decente, 
fique uma coisa apresentável, e ai eu posso ligar bem a minha impressora, com a 
elétrica protegida e quando você tiver um pico de energia lá fora a minha impressora 
vai continuar a trabalhar. Entendeu? Então essa estrutura que também não deixa de 
ser u projeto. Um projeto de estrutura porque eu estou falando apenas de um por 
menor, né? Mas existem várias nuances do projeto. Isso é nosso know how.  
E tem algum produto similar no mercado? Tem. Tem nossos concorrentes tem. 
Cada um à sua maneira de fazer a estação de qualidade do ar. 
Qual o diferencial do produto em relação aos concor rentes? Alguns aspectos. É 
a climatização. O projeto do nosso concorrente a climatização é feita através de um 
condicionador de ar, por exemplo. Nós preferimos colocar dois. Qual a explicação 
pra isso? Se você deixar um condicionador de ar o sistema precisa ficar 24 horas 
por dia, por semana, por ano, ou seja, ininterrupto. Então se houver falta de energia 
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temos no-break, temos certa autonomia. Se faltar luz por 12 horas a gente não 
consegue, o sistema vai parar. Mas ai não é problema nosso nem do cliente. Então 
pra que isso possa acontecer com essa climatização obrigatória e relevante, muito 
importante para o sistema, para que ele não entre em pane. Nós precisamos de um 
ar condicionado no local. E nossos concorrentes colocam um condicionador, né? 
Sendo que um condicionador se pifa ele pode dar problemas se nós temos dois 
aparelhos vinte e quatro horas e como eles estão ligados de maneira diferente se 
houver problema em um pode o outro segurar o sistema tranquilamente. Então ele é 
redundante. Então este sistema de redundância que nós criamos, que nós 
desenvolvemos é um diferencial.  
Qual o colaborador da empresa que acompanhou de per to o processo de 
criação desse produto? Que conhece esse produto/sis tema em todas as suas 
fases, desde o início até o final. Quem está acompanhando isso desde o início, eu 
estou a cinco anos na empresa é o X, ele tem 20 anos, ele tem mais de 30 anos 
com isso. Ele faz uma coisa que eu não consigo ele é objetivo. Acho que ele vai 
saber te falar as etapas com mais objetividade.  
 

 
 
 

Indicada para responder pela área de Finanças da JCTM  31/03/2011. 
Quanto tempo na empresa: 6 meses. 

 
 
Como surgiu a ideia de criação da empresa? 
É porque eu sou nova aqui. Desde novembro eu estou na empresa. Eu sei que 
surgiu na casa do Sr. X, entendeu? E ele foi tendo o conhecimento, o 
desenvolvimento. E ai ele foi aprimorando e hoje estamos, como estamos. Há 15 
anos no mercado, com várias dificuldades, com certeza. 
Qual o número de empregados ? Temos um total hoje, na realidade de hoje temos 
uns 27 empregados. 
Como está estruturada atualmente a empresa?  Seria o Comercial, o Laboratório 
(que seria a parte técnica), tem o Setor de Informática, e tem o Setor de Recursos 
Humanos e o Financeiro, que são setores juntos, vinculados um com outro. O 
administrativo talvez seria o Sr X e uma parte do financeiro. Há tem a oficina 
também. 
 
Como surgem as ideias para as inovações em produtos ? É do Sr. X, mesmo. A 
ideia vem dele mesmo.  Tem equipamento, que é fornecido pela gente, que já existe 
aqui que já foi gerado aqui ao longo da necessidade do cliente.  Teria sido a ideia 
mesmo do Sr.X , mesmo. De estar de repente fazendo um estudo, talvez o 
conhecimento dele em meio ambiente, esta questão toda, pelo ramo que ele já está 
aqui há 15 anos no mercado. 
E a necessidade conforme o cliente vai solicitando então vai desenvolvendo, né? 
Algum relacionamento que ajude a empresa nessa capt ação de novas ideias? 
A empresa (...) é uma delas, que tem alguns equipamentos que nós não produzimos 
e ela tem. Então trabalham em parceria.  
 
Entre várias idéias surgidas, como são selecionadas  aquelas que serão de fato 
desenvolvidas? Não sei. Quem poderia responder poderia ser o Comercial. 
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Quais procedimentos a empresa usa para selecionar q ual ideia será de fato 
desenvolvida? Quem pode responder melhor é o Comercial. 
 
Quais os procedimentos, ferramentas que a empresa u tiliza para desenvolver 
uma inovação? ..... 
Vocês têm parcerias ou desenvolvem sozinhos? Parceria. Tem alguns 
equipamentos, sim que há necessidade de parceria sim, como cromagem, ajustes 
de latões. .Algumas coisas existem parceria com outras empresas também.  
Como isso acontece? . A gente já tem as pessoas certas pra fazer. A gente leva o 
produto até elas e fala da necessidade que nós temos sobre aqueles equipamentos. 
Em relação aos recursos necessários para o desenvol vimento de inovações. 
Equipamento, por exemplo? Às vezes a gente tem uma listagem com os produtos 
que são produzidos por nós e os que a gente busca em outras empresas. O 
comercial informa para a oficina, pra de repente saber os equipamentos que nós 
temos. Entendeu? Pra começar a haver a produção. Existe um prazo de uns 
equipamentos que eles fazem de 30 a 60 dias. Então de acordo com a necessidade. 
Quem controla essa saída é o comercial. Eu acredito que o comercial poderia 
esclarecer melhor. 
E os recursos financeiros? Aqui nós trabalhamos assim, por enquanto, né? Pode 
ser que daqui a cinco anos se você fizer essa pesquisa possa ser de forma 
diferente, mas existe um caixa, e temos algumas aplicações.  
Então utilizam capital próprio ? Isso. 
E recursos humanos? De repente não contrata aquele funcionário, mas leva para 
um terceirizado. Como com um equipamento, de repente se precisa de uma 
cromagem não contrata aquele funcionário, mas leva até um terceirizado. 
Algum tipo de relacionamento auxilia a empresa no d esenvolvimento do 
produto? È pode ser a questão do treinamento. Treinamento já teve sim.  
Com que tipo de instituição?  Às vezes com universidade. Às vezes até de outras 
da mesma área. Pessoas que já tiveram trabalhando em outro lugar e vem prestar 
serviço aqui na questão de orientação. 
Como acontece o desenvolvimento de uma inovação?  É feito aqui na oficina. É 
estudado.  Existem fotos, estudo e ai tem uma questão e quem faz essa parte é o 
Sr.X também, tem o Comercial, tem a parte técnica também, o laboratório. São 
pessoas envolvidas na questão de equipamentos até mesmo os novos e os que já 
têm.  
Quais os procedimentos, ferramentas que a empresa u tiliza para o lançamento 
de uma inovação? No site. Na maioria das vezes entra em contato com o setor 
Comercial ou no site. 
.  
Quais os procedimentos, ferramentas, práticas que a  empresa utiliza para 
capturar o que aprendeu?  .... 
Como a empresa guarda o conhecimento adquirido de a lgum projeto, para que 
possa utilizar depois? Ou repassar para os outros f uncionários? ...... 
Você sabe a empresa tem algum produto patenteado?  O que seria patenteado? 
Se a empresa já registrou algum equipamento no INPI  (Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial).  Não sei informar. 
 
Qual a inovação em produto mais relevante em termos  de vantagem 
competitiva para a empresa? Da época que eu estou aqui os amostradores de 
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qualidade do ar eles são bem vendidos. As estações. Estações móveis 
monitoramento ambiental ? É. 
Este produto tem algum similar no mercado?  Não 
Como relação a este produto, quem é a pessoa aqui n a empresa que conhece, 
que acompanhou de perto e que poderia dar informaçõ es sobre a criação 
deste produto?  A pessoa ideal seria o Sr. X, porque tipo assim, ele que conhece 
toda a empresa e, tipo assim, é igual a um filho pequeno quando você tem, né? 
 
 
 
 

Indicado para responder pela área comercial da JCTM     31/03/2011 
Tempo na empresa: 6 meses 

 
 

Como surgiu a ideia da criação da empresa? O X, que é o dono da empresa, ele 
criou a empresa há 15 anos atrás. Agora como foi a ideia eu não sei. 
Como surgem as ideias para criação de inovações em produtos? Os clientes 
procuram os produtos. Se a gente não vende a gente indica um fornecedor. Agora 
se tiver condições de produção a gente produz aqui. Olha todos os nossos clientes 
são pessoas que buscam essas informações geralmente pela internet ou por contato 
indireto, um conhecido. 
Tem alguma empresa, alguma instituição, algum relac ionamento de ajuda 
vocês nessa busca de ideias?  Não sei. 
 
Entre as várias ideias surgidas, como são seleciona das aquelas que serão de 
fato desenvolvidas?  ..........  
Quais os procedimentos, ferramentas, práticas a emp resa utiliza para 
desenvolver uma inovação?  .... 
Vocês desenvolvem os produtos sozinhos ou em parcer ia?  Tem uma empresa 
que trabalham juntas. Por exemplo, a empresa (E) produz uma parte nós 
produzimos outra e montamos o equipamento. 
Como a empresa adquire os recursos necessários para  desenvolver um 
produto inovador? Pessoal, equipamentos . Não. Aqui faz tudo.  
Como é feito o lançamento de um produto inovador?  Normalmente o cliente já 
sabe o que quer. Ele já conhece.  
No caso de um produto inovador? No pregão eletrônico, por exemplo, o cliente 
quer uma amostra. Ai nós levamos uma amostra pra ele. Dá informações sobre o 
funcionamento. 
Como é feito o controle de falhas/erros após o dese nvolvimento do produto?  
Não sei. Isso é lá no laboratório que faz. 
Como é guardado o conhecimento adquirido no desenvo lvimento de um 
produto?  ......  
 
Qual a inovação em produto mais relevante em termos  de vantagem 
competitiva para a empresa?  
Sem dúvidas é o equipamento de monitoramento de qualidade do ar. 
Porque que?  É o que vende mais. 
Porque o cliente pede mais esse produto?  Agora com essa questão do ambiente, 
né? 
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Existe algum similar no mercado? Tem. Tem o da empresa (  ) que também tem o 
mesmo nome. Só que o nosso é automático e o deles é analógico. 
Qual o colaborador da empresa que acompanhou de per to o processo de 
criação desse produto? Acho que seria o diretor, né? Não sei se ele vai poder 
conversar com você. É o Sr. X. 
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Apêndice VI - NARRATIVA DO DESENVOLVIMENTO DAS INOV AÇÕES E 
ANÁLISE TEMÁTICA 

 
I - Narrativa da Empresa Ambidados Soluções em Monitoramento Ambiental 

Responsável pelo Planejamento e Desenvolvimento do Produto 
1ano e 6 meses na empresa 

Complementada pela Responsável pela área financeira (4 anos na empresa) 
 

 
Narrativa 

 

 
Identificação dos 
relacionamentos 

Conte a história da bóia meteoceanográfica.  
Bom, se trata de uma bóia meteoceanográfica que tem uma 
importância muito grande em diversos segmentos. Nesse 
episódio do Japão, por exemplo, do tsunami, a possibilidade de 
você perceber a ocorrência desse fenômeno se dá através de 
bóias meteoceanograficas, que, no caso do tsunami do Japão, 
como todas elas recebem o impulso da onda ao mesmo tempo, 
faz emitir um sinal, então em terra a gente consegue saber, que 
está ocorrendo um tsunami. 
No caso, como a velocidade do tsunami é muito grande é difícil 
você tomar ações mais preventivas, né? Mais eficientes. Essas 
bóias elas podem ter diversas configurações, para medir diversos 
parâmetros, mas vou te dar um exemplo: Você quer avaliar como 
está o comportamento do mar ao redor de uma plataforma de 
petróleo, por exemplo. Então você consegue com essas bóias 
medir parâmetros oceanográficos, através de uma chamada linha 
de fundeio, em que os sensores ficam em baixo da água até o 
fundo, como também parâmetros meteorológicos, que são 
sensores que ficam a cima da bóia e medem as condições do 
clima, no momento. Você pode também fazer uma rede, ou seja, 
uma rede de bóias e com as informações você consegue mapear 
o comportamento do mar, numa determinada região. Eu estou 
falando do mar porque a PETROBRAS  é um dos clientes  mais 
importantes, né? Mas ela poderia ser usada, também, em 
represas para você medir questões, parâmetros da água de uma 
represa, por exemplo. Não sei se ficou claro, se fui técnico 
demais, por favor... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETROBRAS/ 
Clientes 
 
Clientes  

Como surgiu a ideia para a criação da bóia 
meteoceanográfica? 
A ideia surgiu em um Congresso onde foram discutidos assuntos 
de tendências que existem hoje nesse mercado de 
instrumentação. E ai num bate-papo, numa mesa redonda, em 
contato com o pessoal do CENPES foi dito que haveria interesse 
de desenvolver uma bóia ao nível nacional. E ai se formou um 
grupo que é exatamente o grupo de desenvolveu essa bóia. 
Então ele foi um projeto que demorou anos para ser concretizado 

 
 
 
 
 
CENPES/Centro de 
pesquisa 
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e realmente deu o pedido. O primeiro pedido da bóia. Foi um 
rapaz que tinha aqui que saiu da empresa , o Prof. (X), que é da 
COPPE, o (L) da empresa (H) e o pessoal do CENPES.  

 
Empresa 
COPPE/ 
Universidade 
Empresa  
CENPES/Centro de 
Pesquisa 

Foi utilizado algum procedimento, ferramenta, mecan ismo 
para facilitar a prospecção de idéias para o produt o? 
Creio que sim. Porque, como eu disse, os fundadores são 
pesquisadores egressos da Engenharia Oceânica  eu creio que 
eles devem ter observado a carência desse produto, dessa 
capacitação no mercado brasileiro, né? Então eles aproveitaram 
esse nicho e essas oportunidades, parcerias,  na incubadora, 
dos relacionamentos e, possivelmente, aproveitar essa 
oportunidade. 

 
 
 
Engenharia 
Oceânica/  
Universidade  
 
Parcerias 

Você falou da possibilidade de criação de relaciona mentos.  
Houve algum relacionamento na empresa que possa ter 
ajudado a  Ambidados nessa fase de prospecção de id éias? 
O  que eu posso te assegurar é o seguinte: nós temos parcerias  
com a PETROBRAS .  
(sobre a agência de fomento de apoio ao projeto da bóia) CNPq. 
Há também outros editais que nós estamos concorrendo com a 
FAPERJ , que é um órgão de fomento de pesquisa. Esse vínculo, 
não sei se é o momento apropriado, se haverá alguma pergunta 
mais a frente, da incubadora dentro de uma universidade  essa 
parceria  que se tem é pesquisadores lá da COPPE, acaba 
sendo geradores, também, de novas ideias, de novas 
oportunidades. Eu particularmente tô egresso do doutorado, tem 
colegas que estão em outros cursos, também, de pós lá a 
COPPE e existe esse relacionamento estreito entre os 
pesquisadores e os membros da empresa. 
 

 
 
 
Parcerias 
PETROBRAS /Cliente 
CNPq 
 
FAPERJ 
 
Universidade 
parceria 
COPPE/ Universidade 
 
 
COPPE/universidade 

Porque essa ideia foi selecionada?  
Eu creio que seja aquilo.  Essa falta de capacitação e falta desse 
produto aqui no mercado interno, aproveitar esse nicho. 
Tem outros países que produzem, na verdade, existem no Brasil 
empresas  que também tentam produzir, mas não com essas 
características que nós temos aqui. Porque nós não só visamos 
um produto, mas também a prestação de serviços de análise de 
dados, coletar dados, enfim, uma séria de outras questões não 
simplesmente o produto, mas o produto agregado ao serviço.  

 
 
 
 
Empresas 

A bóia é customizada para o cliente?  
Claro que, assim, uma customização do produto em relação as 
necessidades do cliente . Sim. Dentro de certas limitações, sim. 
Existe o menu, né? Que nós podemos oferecer ao cliente. Olha 
você quer determinado sensor. Você quer esse ou aquele? Ai 
nós podemos adequar as características com os produtos que já 

 
 
Cliente 
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tivemos. Então ela não é um produto fechado, é um produto que 
está em aberto. E caso, também, surja alguma coisa nós não 
tenhamos nós analisaríamos e verificaríamos a viabilidade 
técnica, financeira e comercial de se implantar essa nova 
funcionalidade.  
Viabilidade técnica, financeira e comercial e de me rcado ? 
Sim, porque é uma empresa . 

 
 
 
 
 
 
Empresa 

Como oco rreu o desenvolvimento da bóia 
meteoceanográfica? 
Temos uma gestão de projetos, embora minha formação seja 
mais na área de engenharia eu estou estudando mais esta parte 
também. para que eu possa agregar isso nos trabalhos, mas 
existe, sim.  Olha a equipe foi montada, eu fui selecionado a 
princípio, mas nós outras pessoas que trabalham também... E 
levaria em consideração a capacitação técnica das pessoas, né? 
E as necessidades do projeto. São todos graduados e nós temos 
também estagiários.  
Quais as áreas de formação?   
Multidisciplinar. Eu pelo menos sou de engenharia elétrica, 
temos, por exemplo, analistas de sistemas. temos oceanógrafos 
também, engenharia mecânica, tem outro engenheiro eletrônico. 
Nós dividimos o trabalho de acordo com a característica de cada 
um, das aptidão de cada um, né? Então, por exemplo, o analista 
pegou mais a área de sistemas e ficou mais envolvido na 
questão do desenvolvimento de alguns código, né? E, por 
exemplo, o engenheiro mecânico ele fica mais nessas questões 
mecânicas de linha de fundeio, esses aspectos técnicos mais 
relacionados à mecânica e nós os engenheiros, nós ficamos com 
a parte de instrumentação eletrônica, né? Do produto, né? Nós 
temos contato permanente, não somente através de reuniões 
formais, mas como a empresa  nós temos contato muito próximo 
conversamos muito a respeito do projeto. Não só nesse projeto 
da bóia, mas participamos também de outros projetos. 
Como foi o envolvimento dos setores da empresa durante o 
projeto da bóia?   
Tem a parte da gestão que fica muito em contato com os 
clientes , temos nós o corpo técnico de engenharia elétrica e 
eletrônica e da parte de analistas de sistemas.  A parte de gestão 
envolve também essa parte comercial e financeira. Sim, nós 
conversávamos com certa frequência. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa 
 
 
 
 
 
Clientes 
 

Houve alguma dificuldade durante o desenvolvimento do 
projeto da bóia? 
Sim, porque a gente utiliza certos equipamentos de vem fora, 
né? Então essa questão de fazer importação . A questão de 
suporte lá de fora nem sempre eles respondem a contento. Nós 
tivemos de fato, de se debruçar e pesquisar, fazer inúmeros 
testes ao longo do desenvolvimento.  
Quem cuida da importação?   
Nós temos aqui o pessoal da gestão que cuida dessa parte.  

 
 
 
Importação/ 
Relações de 
Suprimento 
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Como é o envolvimento do “pessoal da gestão” ?  
Normalmente o pessoal técnico avalia o que é necessário. Nós 
precisamos disso, disso e disso. Passamos para o pessoal da 
gestão e eles providenciam. Nós conversamos, mas é claro que 
por se tratar da gestão eles não descem ao nível de detalhe que 
nós da parte técnica lidamos, mas há o contato, sim. Ao nível de 
acompanhar o andamento do trabalho, sugerir no rumo do 
trabalho. 

Como esse problema do suporte inadequado foi 
solucionado? 
 Ai nós tivemos que nos debruçar e como se diz ai no linguajar 
técnico: escovar bits. Teste. Pega uma coisa ali testa , testa...  
Vocês tentaram substituir alguma dessas importações ? 
Não porque o sensor que nós usamos é um sensor que a 
PETROBRAS  tinha pedido pra fazer o teste. Eles nos 
encomendaram pra fazer esse teste então nós tínhamos que 
trabalhar com ele. Que é muito bom, na verdade. Só a questão 
do suporte deles que não ficou a contento,  mas agora nós já 
dominamos o trabalho com esse sensor. Então já está tudo 
resolvido nesse aspecto. 

 
 
 
 
 
 
PETROBRAS / Cliente 
 
questão do suporte 
deles que não ficou a 
contento/  
Relação Suprimento 

A Ambidados desenvolveu o proje to da bóia para a 
PETROBRAS? 
Eu sei que inicialmente esse trabalho tem uma parceria  com a 
PETROBRAS . Eles querem testar esse sensor. Existem diversos 
outros sensores, um dos sensores, estamos falando de um dos 
sensores especificamente. São diversos outros. Mas um deles 
especificamente eles querem avaliar quão bom ele é para medir 
certos parâmetros oceanográficos. E devido aos custos mais 
baixo, enfim, eles querem avaliar, então aproveitamos esse 
gancho para nos inserir nesses projetos com a PETROBRAS . 

 
 
Parceria 
PETROBRAS /Cliente 
 
 
 
 
 
PETROBRAS /Cliente 

Houve alguma modificação no projeto original?  
 Sim, já houve. Porque nós já conseguimos atender os requisitos 
do projeto inicial. Então surgiu a ideia de se agregar valor nessa 
bóia, inserir outros sensores que medem outras coisas, né? 
Tornando a mais completa do ponto de vista meteoceanográfico. 
Como surgiu a necessidade da modificação?   
Foi por acreditarmos na melhoria do produto. Agregando mais 
informações, né? 
Em algum momento de dificuldades vocês pensara m em 
abortar o projeto? 
Não pensar em abortar o projeto, não, mas chegamos a pensar 
em mudar a abordagem. Não em abortar o projeto.  
Mudar a abordagem, como? 
Do ponto de vista técnico, né? Usar outras técnicas, mas não 
abortar o projeto, não. Isso não passou pela nossa cabeça.  
Foi necessária a aquisição de tecnologia/ conhecime nto 
externo?   
Foram contratados. Eu, por exemplo, fui contratado pra isso. 
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Umas quatro pessoas, pelo menos. E outras que poderão a vir a 
trabalhar também nesse projeto, né?  
Ainda não terminou?   
Não. Quatro que foram contratados fora os que já tinham, né? 
São quantos estagiários nesse projeto?   
Estagiários Quatro no total na empresa são seis. E bolsista? São 
quatro. Todos CNPq. 
Agência de fomento do projeto da bóia é o CNPq .  
Há outra coisa que não foi citada na questão do relacionamento 
é que nós temos uma parceria com outra empresa que produz 
o casco da bóia. Então ela se especializa nisso e n ós nas 
outras questões. Ela está baseada aqui no Fundão. E ntão o 
que nós fazemos é: nós des envolvemos a parte de 
instrumentação aqui, depois com o protótipo do casc o 
pronto  nós levamos e fazemos o teste em terra ainda, antes de 
entrar na água, e tendo feito essa validação toda a gente vai para 
os testes em água. 
Nós tivemos que adquirir certos equipamentos. Porque seria 
muito mais difícil e mais trabalhoso, nesse momento, a gente 
partir totalmente do zero. A gente primeiro ai envolve aspectos 
técnicos, aprender como esses sensores funcionam, pois nem 
sempre o suporte dessas empresas vem a contento. Nós temos 
que de fato escovar bits, aprender como eles funcionam e seria 
muito difícil partir do zero. Pensando como uma empresa que 
precisa angariar recursos ela também precisa lançar produtos no 
mercado. Com esse produto já avaliado a gente poderia depois 
pensar em aprimorá-lo e partir para outra etapa que é 
desenvolver mais produtos nós mesmos. Sem a necessidade de 
ficar comparando tantas coisas de fora, né, mas são etapas 
distintas, né?  Isso é como nós visualizamos. 
Certos sensores já foram alugados, mas é interessante para a 
empresa também possuí-lo por que a gente também pode alugar. 
Por exemplo, um desses sensores que já foram adquiridos por 
nós ele agora vai ser alugado para terceiros. Então ele serve 
para nos atender e serve também para alugar para terceiros.  
E terceirizar os serviços, essa hipótese foi analis ada? 
Terceirizar . Poderia mais ai envolve outros aspectos, né? 
Porque a questão do custo, né? Porque quando você vai 
implementar uma coisa do zero tem todo um tempo de 
desenvolvimento e geralmente um custo associado a isso. Além 
do que tem a questão da propriedade intelectual, porque quando 
você trabalha com uma inovação essa inovação tem que ficar 
agregada àquelas empresas que trabalharam com isso, né? 
Enfim, seria um pouco muito mais difícil você ter esse tipo de 
controle por causa exatamente da propriedade intelectual. 
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Sobre a parceria com outra empresa localizada no Fu ndão, 
como é o relacionamento das duas empresas? 
Na verdade como são coisas bastante específicas eu, por 
exemplo, eu entendo de construção de bóia, eu entendo disso, 
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mas nós temos um contato não para interferir no trabalho dele, 
não tenho essa competência e nem vice-versa, mas nós temos 
esse contato para sabermos o que precisa ser feito o que precisa 
ser alterado. Nós temos esse contato, sim. Mas cada um faz a 
sua parte. Pra dizer a você a AMBIDADOS precisa? Sim, sim e 
vice-versa, né? Tipo assim: o que você pediu é inviável, nós 
precisamos alterar isso aqui. Ai nós fazemos um contato, então 
tá bom. Dessa forma vai nós atender.  
A Ambidados desenvolveu o projeto da bóia para a 
PETROBRAS?   
Na verdade a PETROBRAS  só nos pediu o sensor quem 
trabalhou com o sensor somos nós, com os demais sensores 
somos nós. É. Mas essa bóia extrapola a PETROBRAS  ela 
poderá ser usada e virar um produto da empresa para outros 
segmentos. Isso não é um produto exclusivo para a 
PETROBRAS . Isso porque como eu te disse a gente já alterou o 
projeto inicial aplicamos outros sensores com anuência deles 
também mais isso virá depois como produto da empresa. 
Esse tipo de bóia tem no mercado nacional?   
Idêntica a essa não. Idêntica a essa eu desconheço, se há eu 
desconheço. Fora do Brasil você pode encontrar bóias. 
Elas são parecidas?   
Olha, é. 
A Ambidados utilizou essas bóias estrangeiras como 
modelo?  
Num outro projeto, sim. Num outro projeto de bóias que nós 
estamos inseridos, mas pra esse aqui há um grande componente 
inovador nele. 
Qual é esse componente inovador?  
Não é bem o que ele faz de diferente, mais é o fato ter sido feito 
aqui. Todo o projeto o estudo pra chegar nesse modelo foi feito 
aqui. Então isso eu considero inovador nesse aspecto. Não é que 
não existam bóias lá fora que poderiam fazer essas coisas, mas 
aqui o material humano, aqui. Eu desconheço outra que faz o 
que nós estamos fazendo. Pode ser que exista, mas eu 
desconheço. 
 No projeto da bóia, a parceria com universidade s ó 
acontece com a UFRJ?   
Não. O (D), por exemplo, o mestrado dele é na UERJ, por 
exemplo, nós temos uma parceria  com a USP, que nós estamos 
desenvolvendo um projeto de bóia, não esse é outro projeto, que 
é com a USP. Eu mesmo já participei de reuniões na USP. 
Quais procedimentos, ferramentas foram usados no 
desenvolvimento do projeto da bóia? 
(..) para poder avaliar o método de trabalho software. Ferramenta 
física mesmo nós temos equipamentos eletrônicos, né?  
Vocês usam regra de design? Nesse momento não. Esta se 
preocupando em fazer a bóia funcionar. Depois que ela estiver 
funcionando com uma determinada abordagem. Ai sim. De 
primeiro a gente precisa aprender a utilizar todos os recursos. 
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Depois a gente pode começar a otimizar outros serviços. Na 
verdade nós já começamos essa parte de começar a otimizar, 
mas a principio a gente teve de aprender a se comunicar com os 
sensores, saber como funciona pra depois a gente poder 
otimizar. 
A empresa participa de feiras, exposições? 
Sim, nós participamos agora de Rio Oil & Gas, tem um 
Congresso, agora, de oceanografia, que a empresa também 
participa, não sei se já ocorreu, não lembro a data, mas se não 
participou vai participar.  
Congresso internacional, também ?  
A empresa com seus estudos já estiveram em congresso 
internacional e estão planejando de fato apresentar produtos nos 
próximos eventos. Já estiveram vamos dizer assim como 
visitante, para tentar estabelecer parcerias , contatos, né? Mas 
eles pensam, segundo informações que obtive, nos próximos 
eventos apresentar produtos, numa postura mais ativa neste 
aspecto.  
Nunca apresentaram produtos?   
Que eu saiba, não. Externo não. A bóia nunca foi apresentada? 
Só na Rio Oil & Gas. Isso aconteceu no Rio Centro, com 
empresas de diversos países, né? Foi uma feira internacional 
que aconteceu aqui no Rio. E, também não apresentamos só a 
bóia apresentamos outros produtos que a empresa desenvolve. 
Alguma outra empresa ou instituição que tenha colab orado 
com a Ambidados neste projeto da bóia? 
Que participou nesse projeto, não. Que eu saiba de 
implementação mesmo somos só nós. Nós fazemos toda a 
parte de instrumentação eletrônica e esse outra emp resa só 
faz o casco. Mas nós temos um relacionamento bastante 
estreito com pesquisadores da COPPE, há esse contato, esse 
relacionamento como se diz. Agora a fase de implementação 
dele nós fazemos, aqui. A incubadora também nos ajuda, né? 
Eles tem um corpo técnico que também nos ajuda, né? Mas não 
propriamente colocar a mão na massa vamos dizer assim. Só 
quando há alguma dúvida ai a gente, solicita. 
A Marinha  nós já tivemos contato com a Marinha , mas como eu 
lido mais com a parte técnica, mas tipo comercial, de contato fica 
mais com o pessoal da gestão. Eu lido mais com a parte técnica 
de funcionar, de entrar em contato com a empresa parceira . 
Como é a relação da Ambidados com os fornecedores de 
componentes da bóia? 
A gente fez uma pesquisa, no caso o sensor, é como eu disse 
anteriormente o sensor creio que tenha sido pré-estabelecido 
essa parceria com a PETROBRAS . Então tivemos que procurar 
uma empresa quem tivesse tipo de sensor. Esse sensor para o 
projeto com a PETROBRAS , fora aqueles outros que agregamos 
depois. Agora os demais equipamentos que precisamos nós 
fazemos uma pesquisa, né? E fizemos testes ai compramos de 
determinadas empresas. Fizemos alguns testes é um dele 
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precisou ser substituído porque não nos atendeu plenamente, 
precisou ser substituído, ai nos entramos em contato com outra 
empresa, fizemos os testes e é basicamente esse tipo de coisa, 
pesquisa de mercado do produto que nos interessa, que nos 
precisamos, ai nós compramos e fazemos os testes. 
 

 
 
 
Ai nós compramos  
Relações de 
Suprimento 

Como ocorreu o preparo para o lançamento da bóia  no 
mercado? 
Com o cliente ?Estivemos, inclusive, durante um bom tempo 
fazendo testes com representantes da PETROBRAS para essa 
bóia e já estivemos inclusive no terminal onde vai ser lançada 
essa bóia, acompanhando o lançamento da bóia que foi lançada.  
(Sobre protótipo) Sim, foi feito um, mas esse da bóia específica 
da PETROBRÁS,  não da bóia que nós estamos trabalhando. Só 
que eles optaram, eles estão testando outros sensores também, 
optaram pra fazer testes com cada um separadamente. Então 
ainda não chegou nossa vez nessa bóia específica da 
PETROBRAS . Mas nós acompanhamos também toda a 
operação chamada de fundeio, de lançamento da bóia. 
Eles ficaram, inclusive, contentes só em saber que nós temos a 
iniciativa, né? A pró-atividade de buscar aperfeiçoar, ainda mais, 
o nosso produto, né? E consequentemente os serviços que 
poderão ser auferidos. Além de agregar esses sensores 
determinadas informações pra poder melhorar a análise que nos 
interessa a partir dessas bóias meteoceanográficas. 
(sobre o interesse da Petrobras no desenvolvimento da bóia) 
Não interessa só a eles. A eles porque eles têm situações 
estritas com essa bóia específica. Mas nós temos também a 
nossa bóia que tem um protótipo semelhante ao deles, o modelo 
deles, mas temos amostras também. 
Já existe também um estudo sendo feito, um contato dessa 
empresa  que produz o casco, com outra universidade,  pra 
questões de alimentação de energia solar, pra mexer em certas 
funcionalidades, pra poder agregar mais valor, ainda, ao produto, 
que é outra inovação que eu desconheço isso em outras bóias, 
que é pra agregar mais valor ao produto. Essa nossa bóia já 
funciona com energia solar. Aqui está nos testes de bancada, 
energia direta da rede, mas bóia é energia solar.  Bom, antes de 
entregar o produto nós temos reuniões para perceber se alguma 
coisa, ainda, pode ser feita ou pra perceber as necessidades do 
cliente  foi atendida, depois disso, nós também propomos um 
contato de prestação de serviços para acompanhar o 
funcionamento da bóia, fazer a análise dos dados, caso o cliente  
queira. Tudo isso nós podemos fazer também, além do produto 
apresentado. 
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Como é que a empresa avaliou o processo de 
desenvolvimento da bóia? ..... 
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Algum tipo de  auditoria para verifica r o que deu certo e o 
que não deu no desenvolvimento da bóia?  
Bom, nós fazemos uma documentação. Ai basicamente, por 
exemplo, nesse caso, a parte que me cabe sou eu faço a 
documentação, e os demais colegas, em suas áreas competente, 
né? 
Que tipo de técnica foi usada para documentar, para 
registrar? 
Tem o checklist, também, e tem a memória, como você falou, 
das coisas que não deram certo. Por exemplo, dos equipamentos 
que não deram certo, que não os atenderam, para que no futuro, 
não sejam adquiridos, enfim, todo aquele manual de operação do 
desenvolvimento. Pra ver como é feito. 
Algum mecanismo para avaliar a eficácia das fases do 
projeto da bóia? 
Nós já nos reunimos algumas vezes e sempre é levantada a 
questão do que pode ser aperfeiçoado. Os passos que podem 
ser levados, os que devem ser evitados. 
Houve algum conhecimento que tenham aprendido no 
desenvolvimento da bóia que irá ajudar no desenvolv imento  
de  projetos futuros? 
Com certeza. 
E como codificaram esse conhecimento para que possa ser 
utilizado por todos na empresa? 
Documentação. É claro que a documentação é uma forma de 
deixar esse conhecimento registrado, mas a gente também 
nunca dispensa as nossas conversas, esses contatos informais. 
A AMBIDADOS ela tem um padrão de formação de relatórios 
então existem relatórios e de propostas também, que são 
enviados para o cliente. Existem relatórios nossos, quantificam 
essas memórias no trabalho. Então qualquer observação que a 
gente tente é feita e ela deve ser acrescentada no relatório, 
descritivo daquele projeto, que é com numeração pré-
determinada, seguindo toda uma formatação. A gente procura 
usar uma metodologia, né? Metodologia baseado em fatos. Por 
exemplo: tô fazendo o teste aqui em que eu preciso medir certos 
ângulos, faço as anotações desses ângulos e justifico: olha por 
causa disso, disso e disso, existe toda uma argumentação 
técnica para poder mostrar. Isso não pode ficar no achismo e 
nem em opiniões pessoais. Conversas nós fazemos também, 
mas ela deve ser passada para essas memórias porque isso não 
pode ficar nas mãos de uma pessoa apenas. Tem que estar 
documentado. 
Então você faz um relatório diário? 
Sim.  A princípio uma coisa informal, como eu estou falando aqui, 
agora. Mas depois. 
Um caderno de anotações? 
A princípio isso, mas depois tem que ser passado para o relatório 
formal. O que não foi será. 
Como lidam com as falhas e os sucessos do projeto da 
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bóia?  
Tudo é aprendizado. Inclusive aos erros agregam-se muitas 
experiências com os erros.  
Que mecanismos foram usados para avaliar o 
desenvolvimento da bóia?  
Nós avaliamos, porque tudo isso impacta em custos, né? A gente 
tem que avaliar esse caminho adotado se ele é viável ou se será 
necessário mudar a trajetória.  
Somente a parte financeira?  Não. A parte técnica também que 
satisfaça a necessidade do cliente. A necessidade do cliente está 
sendo atendida?  As transformações dele, com qualidade...  
Na verdade essa parte financeira também não sou eu que faço, 
né? Mas certamente isso é levado em conta pra manter a 
empresa senão a empresa não sobrevive.  
O desenvolvimento da bóia foi com tecnologia própri a? 
Sim. Nós temos aqui pesquisa e desenvolvimento. 
Porque tem empresas que compram os equipamentos e 
fazem apenas a montagem . 
Ah! não. Agora entendi a sua pergunta. Certas coisas sim, nós 
não fizemos esse sensor, mas toda a integração dele, a 
comunicação dele nós fizemos com nosso desenvolvimento. A 
parte que nós chamamos de instrumentação isso tudo nós 
fizemos. Mas nós temos planos no futuro, inclusive temos outro 
projeto, que não é não da bóia que é de desenvolvimento, 
mesmo desse sensor. 
Você falou algumas vezes em memória. A Ambidados tê m 
informações em banco de dados, com a memória do pro jeto  
da bóia?  
Olha a princípio cada um tem o seu depois isso é passado para 
os demais. 
A empresa tem rotinas para o desenvolvimento de pro jetos?  
No caso do projeto da bóia especificamente essas ro tinas 
foram seguidas?  
Cada projeto de desenvolvimento tem um encaminhamento 
peculiar. Nós não temos aqui dois projetos exatamente iguais. 
Então essas rotinas não podem ser muito engessadas porque  
senão isso comprometeriam o desenvolvimento de nosso 
trabalho. Então fica muito ao nosso encargo perceber quais são 
os aspectos importantes. Quais são, entre aspas, as rotinas que 
devem ser implementadas. De acordo com as peculiaridades de 
cada projeto nós estabelecemos essas rotinas.  
Quanto à proteção da propriedade, a bóia está paten teada? 
Essa parte de patente eu sei que nós temos outros tipos de 
produtos que estão em vias de ser feito, mas no caso da bóia até 
o momento, como já existe lá fora, né? Então eu não sei como 
está este andamento aqui. Se já está sendo pedido patente. 
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II - Narrativa da JCTM Comércio e Tecnologia Ltda. 
Diretor da JCTM Comércio e Tecnologia Ltda. 

16 anos na empresa 
 
 
 

 

Narrativa 

 

 

Identificação dos 
relacionamentos 

Conte a história da estação de monitoramento ambien tal? Na 
verdade nós integramos, nós não fabricamos nada em termos 
da estação que envolva eletrônica, o que nós fazemos é a 
integração. Integração em termos de temperatura e umidade. 
fornecedor X, Y e Z, que depende da questão de preço, 
qualidade e a precisão que o cliente  precisa e dependendo da 
sua aplicação a gente faz esta análise e faz a oferta. Se vender 
a gente compra de dois três fornecedores , às vezes, para 
integrar e fazer aqui o suporte, a caixa, enfim fazer a integração 
dos módulos pra ela funcionar, como tem que funcionar. Se for 
uma universidade  ela pode ter objetivos didáticos, 
provavelmente, mas pode ter também, objetivos de pesquisa e 
ai, uma coisa difere da outra em termos de precisão, para nos 
dá confiabilidade da informação É essa coisa que a JCTM faz, 
ou seja, busca ter maior custo benefício no mercado e integra e 
vende o produto como se fosse, não como se fosse fabricante 
dela, como uma marca JCTM como integradora. 
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Como surgiu a idéia para a criação da esta ção de 
monitoramento ambiental? 
Ai vem porque a JCTM nasceu, chegando lá atrás, há quase 16 
anos, porque ela faz 16 em setembro. Em 1995 eu já vinha 
atuando na área, fui técnico em eletrônica, fui integrador de 
sistemas, fui gerente de vendas, fui diretor de vendas e assim 
fui, até o momento que falei: agora vou abrir minha própria 
empresa. Na minha própria empresa tenho que usar esse know 
how que aprendi a minha vida profissional toda, ou seja, a partir 
de 1983, que eu atuo ligado nessa área especialmente 
hidrologia. Nós temos também meteorologia, até porque as 
coisas se interligam. Bom é o mercado que eu sei trabalhar, é 
um mercado que eu conheço, é um mercado promissor, na 
minha visão, na minha concepção é meio ambiente, hidrologia e 
meteorologia. 
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. 
A JCTM nasceu disso. A estação é apenas um dos vários 
produtos, é importante que saiba. Então ela começou com a ideia 
de comercializar e revender determinados itens e equipamentos 
de revenda, porque eu não tinha capital de giro.  Você não tem 
que inventar muito quando você sai do zero, tira do próprio arroz 
e feijão dos seus filhos ou do lazer pra aplicar e investir. Foi isso 
que aconteceu aqui. É eu ganhava X de uma empresa e desse X, 
pelo menos, 30% era, bem dizer, voltado para a empresa. Até 
acontecer o primeiro ano, vamos dizer assim, era raro uma venda 
acontecer. Eu tinha que anunciar para as pessoas que agora eu 
tinha uma empresa, mesmo assim a credibilidade dela era 
nenhuma. As pessoas, os clientes,  conheciam a mim, mas a 
empresa, a JCTM não. Ai você depende de ter atestado, mas se 
você não fornecer como você vai ter? Também depende de ter 
dinheiro em caixa para poder comprar um equipamento pra 
revender, é aqueles 30% de lucro, então uma coisa de dez mil 
reais, há 16 anos atrás, ou menos, esquecendo as correções 
monetárias, eu não posso tirar mais do que já tiro. Eu não fazia, 
então eu deixava lá. E ai era coisinha de mil, dois mil reais.  E fui 
seguindo uma coisa que é fundamental em mercado, tirava do 
meu investimento botava e gerava um preço de venda, gerava 
um valor que foi comercializado daqueles ali era categórico eu 
tirar, era inevitável, eu não abria exceções, era prioritário eu 
guardar, pelo menos 30%, pra um dia olhar que eu teria algum 
capital de giro. 
Foi isso que foi me possibilitando. Porque é uma lei de mercado, 
é uma lei que você aprende na faculdade , mas que é difícil 
colocar em prática. Agora quem não coloca em prática a 
possibilidade dele é de, eu não digo que não vai dar certo, que vá 
acabar, mas a empresa que não segue essa regra básica, eu não 
conheço outra melhor. Acaba afundando. Você nunca vai ter, 
nunca vai sair daquele patamar de ter aquele capital de giro, 
então chega a hora que isso é crucial. Mas eu sempre segui daí 
até pra mais. Ou seja, busquei usufruir tudo ai na frente. E assim 
foi. A estação de monitoramento, voltando ao tema é um dos 
itens, que na verdade não foi nem o primeiro item, mas como 
exemplo ai, só bastante tempo depois que eu consegui juntar 
tempo para administrar, para integrar, para comercializar, pra 
atender ao cliente, pra não deixar a peteca cair, entendeu? 
Enfim, isso ai demorou tipo uns dois a quatro anos, pelo menos 
pra eu começar a pensar. 
E a gente, eu cheguei a falar com você que até 2000, a última 
vez que eu parei para fazer uma análise, uma crítica disso foi 
2005, e o capital que entrava na empresa 97 era o número de 
empresas estatais, ou seja, de alguma forma eu participei de 
algumas licitações, apenas 3% era de clientes  privados. Eu 
cheguei a conversar com você também, da outra vez que você 
veio aqui, que esse número já tinha equilibrado, mas ainda 
assim, a última análise que eu fiz era uma coisa voltada ai para 
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uns 60% público, 60, 65 para 35, 40 de empresa privada. É hoje 
o capital da empresa. E essa coisa quando mais ela media você 
independe menos de uma licitação, depende menos de ter que 
baixar o seu custo, hoje tem muito pregão. Ai já é outra 
mentalidade, outra situação que você tem que tratar de tal forma 
a não ficar de fora. Hoje ela tem um porte que o tombo é maior. 
Então ai a preocupação é essa. 
Votando é isso, a estação é um item bom pra retratar o trabalho 
da empresa, mas basicamente isso. Não sei mais como 
responder a respeito disso. Como ela foi criada? Pela 
necessidade do mercado. A necessidade existia, a demanda 
existia, a minha dificuldade existia, também, ela foi diminuindo, a 
minha dificuldade e o mercado aumentando a demanda nessa 
proporção chegou uma hora que eu vendi a primeira, vendi a 
segunda, a terceira e hoje um pouco mais que isso. 
Utilizou algum procedimento, ferramenta, mecani smo para 
facilitar a prospecção de idéias? 
Eu diria que o diferencial que eu sempre prezei e prezo e que eu 
digo para todos os meus pupilos é prazo, é comprometimento 
com o prazo. Eu sempre observei outras empresas , até em 
concorrentes, enfim, essa dificuldade de cumprir prazo, que eu 
procurei, ainda que também já passamos por atrasos, mas sendo 
16 anos acho que a gente ainda está muito bem nessa esfera. 
Então se tem alguma coisa diferente que eu procurei fazer foi 
isso, prazo Não prometer nada que fosse difícil de cumprir pelo 
menos naquele momento cumprir. Hoje eu estou num momento 
como esse e prezo muito isso. Eu prefiro chegar pro setor de 
vendas e dizer não venda do que vender e não ter como cumprir, 
seja o prazo, seja com a qualidade, seja da maneira que a gente 
procura fazer. Prefiro até que ela não participe. Tem acontecido 
isso constantemente 
Houve a participação de alguma instituição na prosp ecção  
da ideia da estação de monitoramento ambiental? 
As empresas estrangeiras  são fornecedores , só que são 
fornecedores  estrangeiros , eles dificilmente tem mais 
informações do que nós, que somos daqui. Muito pelo contrário, 
a gente apresenta ideias de divulgar em tais revistas, assim, 
assado. Ajuda na confecção, no linguajar, dependendo do alvo, 
do objetivo, da revista, do cliente que se queira alcançar, 
traduzimos equipamentos, traduzimos prospectos e tal. A ajuda é 
muito mais daqui pra lá do que de lá pra cá. De lá pra cá eles se 
propõem a vender.  Eu estive algumas vezes em fornecedores 
estrangeiros , mas todas as vezes em face de ser o diretor eu 
não fui só pra parte técnica, fui também pra discussões, questões 
administrativas, também. Nem sempre são falados, inclusive, em 
expediente, é muito mais fácil, proveitoso, produtivo, aqui 
também acontece isso falar em jantares do que propriamente, 
dentro do expediente. Aprender tecnicamente você sempre 
aprende. Uma das empresas  que eu represento uma delas tem 
50 anos a outra tem 30 anos. A gente nesta área em si, nós 
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temos oito anos, sete anos, ou seja, temos o que aprender. 
Então há sim exemplos colocados, funções diversas que são 
mostrados, experiência de vida lá, uma situação de lá. E uma 
coisa que lá eles não conseguem entender muito bem aqui, é a 
gente ter leis que compra por preço. Se a gente participa de um 
pregão, ele, o pregoeiro, vai primeiro ver o melhor preço. Então 
há detalhes que lá eles não praticam, eles prezam pela 
qualidade, com peso maior do que preço. E aqui, não. Aqui é o 
contrário: preço pra depois ver a qualidade. Aqui se busca talvez 
esse limitador ai de modalidade de licitação, seja ele qual for, 
mas especificamente o pregão é um complicador muito grande 
pra nós. .Na verdade todos os órgãos ambientais eles 
indiretamente são nossos clientes , porque nesse mercado de 
hidrologia, no caso da ANA , no caso do INEMET , que é de 
meteorologia, o caso do INEA que é o órgão ambiental do Estado 
do Rio de Janeiro, IEMA, no Espírito Santo, FEMMA em Minas 
Gerais, e por ai vai. Você tem um órgão que dita as regras, dita 
as regras não só para a JCTM, raramente eles licitam, compram 
uma estação. (...) A questão é que eles exigem ou condicionam o 
licenciamento ambiental para determinada indústria, sem 
atender, colocando uma estação assim, assado, e ai, o que 
acontece? Ela pede e pede nas condições assim, então a 
indústria  compra, mas compra pra atender ao INEA, então 
acaba sendo esta triangulação. A gente está sempre relacionada, 
de alguma forma, com órgãos ambientais, com órgãos que ditam 
regras, que estão que são capazes de licenciar ou não, de multar 
ou não, uma determinada uma determinada cliente. Eles também 
são nossos clientes , a ANA  botou lá uma licitação, a gente 
ganhou, forneceu. CPRM, também, estamos com produto ai pra 
entregar. Às vezes até uma consultoria . Uma consultoria  no 
sentido do melhor produto, né? Se eu tenho um, por exemplo, um 
cinzeiro assim, ela já conhece o cinzeiro assim.  
Havia idéias para outros produtos ou melhorias que 
competiam com a ideia da estação de monitoramento 
ambiental? 
Também, mais uma vez depende. Eu tenho o compromisso de 
fornecer, no caso dessa estação de monitoramento, de fornecer 
a marca que eu trabalho, que eu divulgo, que eu aposto, que eu 
sou treinado, que eu tenho compromisso oficial, formal. O 
mercado em si ele tem espaço, então é lógico que eu tenho que 
ver a questão de preço, se ele é competitivo, se ele é competitivo 
eu vou tentar fazê-lo melhor pra ver se o meu custo sendo 
menor, pra ter o meu benefício maior. Mas a seleção técnica 
existe, sim. Uma pré-seleção das empresas que nos atendem 
tecnicamente, com um custo bom. A partir do momento em que 
há uma demanda, uma solicitação eu vou integrar e apresentar a 
solução para aquele pregão ou para aquele cliente  que está 
solicitando. 
Agora quando você recebe a partir de uma referência de um 
cliente pro outro, do boca-a-boca, olha o JCTM atendeu, 
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atendeu, atendeu, quando você encontra um no meio desses 
dizendo a JCTM falhou, aquilo ali já gera uma pulga, quase três 
vezes mais influente, que fala positivamente. Essa seleção é 
baseada nessa duas coisa: custo e benefício.  Quando eu aposto 
num determinado tempo de divulgação de um produto existente 
produto que eu acho que seja novidade para um determinado 
público, não deixa de ser uma aposta. Eu anuncio em revistas, 
eu mando e-mails para uma filtragem de e-mails para clientes  
potenciais, pesquisadores, pessoas que estão fazendo 
doutorado, por que ai você tem verba vindo de FINEP, esses 
órgãos, projetos. Você manda pra eles e às vezes eles estão, 
coincidentemente, ao nível de conhecimento para uma data 
futura, eles tem um pedido. Nós tentamos dentro do que é 
existente, integrar para atender. 
A JCTM não se propõe a fazer análise dos dados, nós não temos 
químicos, não temos pessoas credenciadas no CREA que 
possam falar, escrever e assinar. Eu sou gestor ambiental, então 
eu tenho meus limites para assinar o que, alias se eu escrevi eu 
assino, mas aquilo ali não é competência junto ao CREA. Agora 
há casos em que as licitações engloba toda essa parte de 
serviços que nós não fazemos, ai onde entra a Fundação Bio-
Rio , mas também a UFRJ, por exemplo, na pessoa do Prof.( M). 
O Prof (M) primeiramente ele é um cliente , mas também há 
casos em que ele nos ajuda a obter informação ou se propõe a 
trabalhar em casa, enfim, fazer, gerar um relatório, desde que 
não conflita com a atividade dele com os compromissos que ele 
tem junto ao CREA. Ele é um dos exemplos, sim. Já teve no 
passado, há quase 10 anos o Prof. (P), da UFF de Niterói. 
Professor só. 
Porque a ideia da estação de monitoramento ambienta l foi 
selecionada? 
Isso é uma coisa muito auspiciosa. Eu só vou dizer o seguinte: 
Auspiciosa eu vou falar em causa própria, mas infelizmente, 
muita coisa ainda tem a palavra final da minha parte, não porque 
eu queira, mas porque eu é que estou mais exposto pelo fato de 
eu ter 93% das cotas. Minha responsabilidade é grande, tanto 
profissional, como ética, como enfim, que eu venha 
acompanhando desde 83, então eu não jogo fora por qualquer 
coisa. Você encontra bons técnicos em eletrônica, você encontra 
bons técnicos em química, bons técnicos em informática, bons 
vendedores, mas, o cara não consegue ter uma completa ideia 
produzir uma proposta, pra produzir um sistema. Então, como eu 
tenho um pouco mais de vivência. Acaba, sempre acaba, vindo 
para a minha mão, quase sempre pelo menos, pra dar uma 
palavra final. A não ser naquelas coisas que já estão a caminho, 
que já estão caminhando na sequência, não vou dizer que as 
pessoas são incompetentes, mas não se sentem seguras, 
digamos assim. 
Então acaba vindo pela minha formação em eletrônica, pela 
minha formação em marketing, pela minha formação em vendas, 
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pela minha vivência administrativa, pelo fato de dar certo a 
empresa que nasceu num quarto da minha casa, por todos esses 
fatores, acaba sendo, acaba vindo de alguma forma, em algum 
momento pra mim. Não porque eu queira. Agora, administrar eu 
tô querendo desesperadamente mudar esse quadro. Né? Tá 
complicado eu trabalho cerca de catorze, quinze horas, por dia. E 
uma coisa é o fato de você isso uma duas vezes, outra coisa é 
você fazer seis, sete vezes, por semana. E sábado e domingo, 
também, às vezes, não existe. Eu costumo dizer para os meus 
pupilos, mais uma vezes, meus funcionários, quando a gente tem 
nossos papos, eu ouvi isso uma vez e gravei. Achei muito 
interessante e vi que isso funciona, que isso é vivência prática, é 
fruto de vivência dessa pessoa que falou, também, que é você é 
bom naquilo que faz, quando você aprende o que não fazer 
sobre determinada coisa, quando você aprende o que não fazer 
sobre determinada área de atuação, área de trabalho. Você está 
sendo competente, porque significa dizer que você já passou 
pelo que fazer. Você já aprendeu na faculdade a teoria, você já 
botou na prática, já viu que fez besteira em algum determinado 
momento, não deu certo em outros, não por sua culpa, por culpa 
alheia, por culpa disso, por culpa daquilo, não deu certo. 
Então você já apanhou, você já viveu, ou seja, você pode 
mensurar melhor o que não fazer, ou o caminho não trilhar sobre 
determinada experiência. 
E isso aconteceu mais vezes comigo pela idade, 47 anos, de eu 
estar nessa área há algum tempo, sempre gostei do que faço, 
gosto menos ainda hoje, por estar sentado numa mesa, sou mais 
de campo, de lidar com cliente , enfim, isso é que eu gosto 
menos de fazer. Hoje eu assino mais papel, então basicamente é 
isso. E por essa razão pelas pessoas não terem aquela 
segurança, por várias razões, às vezes também pela pressão, 
pelo tempo, eu vou e acabo dizendo: faz assim, se eu parar para  
explicar vai gastar muito tempo. Então faz assim que eu sei que 
vai dar certo. É mais prático, existe esta interferência mais do 
que eu desejo, mas existe. 
Como ocorreu o desenvolvimento da estação de 
monitoramento ambiental? 
O grande detalhe está no espaço físico, quando você fala em 
montar esta estação ela precisa normalmente de um container, o 
container a gente não tem e não é qualquer lugar que tenha lugar 
pra se colocar um container de 3 x 2,5, por exemplo, então está é 
a dificuldade 
A empresa desenvolve o container?  Não. Manda fazer fora. 
Boa parte das coisas são terceirizadas , mesmo lá fora. São 
terceirizadas.  O container, por exemplo, e outros módulos e o 
restante todo a gente compra monta aqui e faz os testes aqui, e 
já vai pra campo com ela 100%, quase 100% Ok.  Eu mando ele 
fazer de acordo com o que precisa ser feito. Porque container 
você chega em qualquer lugar e compra, mas adequado às 
necessidades do sistema ai precisa ser alimentação elétrica, 
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enfim, a gente dá a engenharia de como construir e eles 
constroem, porque eles tem as chapas, tem as ferramentas e o 
espaço necessário. 
A empresa que faz o container e sempre a mesma?   Não, não 
eu terceirizo . Como eu terceirizo  outros serviços. 
Como é a relação da JCTM com os fornecedores de 
equipamentos da estação de monitoramento ambiental?   
Quando você é uma empresa que paga direitinho, cumpre o que 
fala, o relacionamento não pode ser outro senão bom. Há alguns 
incidentes, mas nada que se possa dizer que foi maldade, 
malícia, também não posso dizer que ninguém é santo, mas já 
teve algumas coisas que não representaram muito, então a gente 
passa por cima.  No caso do container, eu posso ter uma ideia 
maravilhosa e ele diz não dá por causa disso. E eu posso não ter 
essa visão, eles tem expertise do produto. Ainda que eu diga: faz 
assim, assim, assado, mas em algumas coisas eu posso pedir 
algo que ele mostre por A mais B que é melhor fazer diferente. 
São amigáveis, tanto os nacionais  como os estrangeiros . As 
estrangeiras , nós não temos do que reclamar, todas elas as 
empresas  que a gente trabalha tem dado um apoio, porque 
também não adianta, lá fora também tem  empresas  que só 
quer vender. 
Já aconteceram problemas, mas problemas que agente, perdeu 
mercadoria, mas foi bobeada aqui. Lá o exportador  também 
cometeu a bobeada dele lá, colocando itens que foram enviados 
para conserva na lista que a gente estava comprando. Ai o fiscal 
viu que tinha mais do que devia, pronto. No caso eram seis data 
log que eles tinham consertado, só que eles não podiam ter 
misturado e a gente já está comprando uma quantidade e ele 
colocou os seis ali. 
Como foi montada a equipe para o desenvolvimento da 
estação de monitoramento ambiental? 
Você tem envolvimento com o setor de compra, setor financeiro, 
os técnicos lá em baixo, a oficina. Técnico em eletrônica e 
informática. 
Houve dificuldades no desenvolvimento da estação de  
monitoramento ambiental?   A primeira teve todas as 
dificuldades, mas eu não desisti. A décima quase todas, mas eu 
ainda não desisti. Porque existem peculiaridades, existem 
limitações das pessoas que estão envolvidas, às vezes, por 
falha. Agora, mercado eu sei que existe e a gente acredita e 
continua apostando e estamos na décima, alias na décima 
mesmo. 
Foi necessária a aquisição de tecnologia/conhecimen to de 
fontes externas? Normalmente, como integrador um protótipo 
ele é um produto fechado, se o cliente gostou muito bem se não 
gostou. Há casos em que pedem pra gente deixar um tempo 
testando, numa licitação em Brasília, por exemplo, quando é 
interesse do cliente.  O fulano, eu sei que você precisa vou te 
oferecer uma estação, assim, pra fazer isso e isso, você testa ai, 
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durante um mês, sem custo pra você, ai eu mando, sem custo 
pra ele, o equipamento, o conjunto, o técnico indo à Brasília, 
instalar, dormir, viagem, volta, pagamento, o técnico, tal.  Agora 
ele vai dizer daqui um tempo, sim ou não. Se ele gostou se é o 
equipamento que ele quer. E se ele falar que quer o produto que 
ele quer ele vai ter que licitar, especificar o equipamento 
direitinho e ainda licitar. Não vai comprar direto em mim. Mas é 
uma aposta. Ai depende da credibilidade que você dá ao produto 
dentro do mercado. O protótipo, como eu disse é o produto 
fechado. É um produto novo, feito, colocado no mercado, não 
vou apresentar uma caixa de papelão com equipamento dentro 
pra você ver, eu vou mandar em papel selado, para o cliente  ter 
uma ideia de todos os aspectos, não somente de qualidade. 

Como adquiriu recursos para o desenvolvimento da es tação 
de monitoramento ambiental? Empréstimo, não. O máximo que 
eu faço, às vezes, quando o fornecedor  não quer me dar 
desconto é quando o pagamento é igual agora e em 30 dias, eu 
faço o pagamento em 30 dias. Normalmente procuro sempre 
antecipara por que eu já virei a página não fico com aquilo na 
cabeça.  Equipamento comprei, com recurso próprio. Nunca 
busquei, eu sei que tem linhas de créditos, linhas de 
financiamento, mas até o momento a gente conseguiu conduzir a 
coisa de forma a não precisar. Talvez este somando aquilo que 
falei no início, de rodar o lucro e deixar sempre a reserva seja um 
segundo fundamento que é essencial, pelo menos pra quem está 
iniciando. Hoje eu posso até me dar o luxo de pagar um 
empréstimo e honrar, mas no início é muito difícil.   Pessoal 
específico, não. Foi baseado nas experiências e claro nos 
colaboradores, se alternam e hoje eu tenho uma equipe coesa.  
Eu procuro evitar estagiários. Até um tempo andei sondando esta 
possibilidade, mas prefiro trabalhar com CLT, mesmo. 

Como a empresa traz o conhecimento de fora para den tro da 
empresa?  Há algum tempo que a gente não participa feiras e 
congressos, mas estamos sempre trocando ideias, lendo 
informes, recebendo informe por e-mails de órgãos como a ANA , 
por exemplo, do que está acontecendo, empresas estrangeiras , 
também, há casos, porque eles também tem o site são 
solicitados algumas coisas, recebe algum material, lá fora estão 
falando muito do Brasil, acabam, sim, mandando alguns 
informes. 
 
Como ocorreu o preparo para o lançamento da estação  de 
monitoramento ambiental no mercado? 
Nós mesmos bolamos os textos, nós mesmos nos colocamos no 
lugar deles, nós geramos o anúncio, geramos a forma de 
acessar, investimos se for pouco. 
E o apoio ao cliente?    
Isso sim, isso a gente preza muito. É o que te falei, junto com o 
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prazo de entrega é uma coisa que eu acho que falha nos outros e 
ai a gente busca ser ou ter um diferencial nisso. Ignoramos 
problemas, mesmos alguns prejuízos nós arcamos. Então isso 
acaba conquistando, trazendo o cliente  pra você de alguma 
forma, mesmo que você tenha errado ou não. Já aconteceu de 
um equipamento sair daqui inteiro e chegar amassado, a culpa 
não é nossa é do transportador e nós trocarmos. Porque é mais 
barato do que criar um problema, por um custo menor. Isso é 
uma preocupação interessante. Nós montamos o equipamento e 
assistimos mensalmente, toda vez temos que ir lá visitar e 
mantê-la operante. As informações têm que estar consistentes. A 
JCTM ela não analisa os dados, à nível do que o dado significa, 
mas analisa a consistência da informação. Nós fazemos os 
testes e mantemos a coisa rastreada. Testes e calibração 
fazemos também. 
Como a empresa avaliou o processo de desenvolvimen to da 
estação de monitoramento ambiental? 
Sempre tem um conhecimento novo. Sempre a gente vê algum 
detalhe que poderia ser melhor e a décima primeira deve ser 
melhor que a décima. Assim, como a décima já saiu melhor que 
a nona e assim por diante. 
Como a empresa guarda esse conhecimento?   
Registros de reuniões, sempre têm. Pena não ser tão eficiente 
como deveria, mas gente faz principalmente de equipe. 
Como codifica (registra) o conhecimento, as experiê ncias  
adquiridas durante o desenvolvimento da estação de  
monitoramento ambiental?   
 Isso depende dos compromissos e de outros aspectos. Por 
exemplo, se eu tenho 10 horas pra fazer uma coisa que leva 
uma, bom então eu ainda tenho nove de sobra, tô tranquilo. Mas 
em horas que você tem 5 dias e o cliente quer em 4 e depende 
desse momento, se eu vou passar ou eu vou dizer assim: Faz 
assim, depois eu explico. Na maioria das vezes não se tem o 
tempo, então as coisa acontecem meio que atropeladas, por 
essa razão da pergunta que você está fazendo que a décima 
ainda não saiu 100%. Quem sabe a décima primeira? A gente vai 
arrumando, vai registrando da maneira que pode. É sempre 
aquilo, não buscamos apoio, ainda, ainda que eu conheça algum 
tipo de apoio que poderia ser útil, mas ai busca um investimento 
alto, não só investimento alto é vou ter que parar um grupo, pois 
não é uma pessoa só, não vou depender de uma pessoa só, vou 
ter que parar um grupo, pra ouvir aquele cara falar, instruir, 
orientar. E um segundo passo: Será que aquele grupo é o mais 
adequado para escutar aquela pessoa, seguir o que ela falou? È 
uma série de coisas que acontecem em empresas pequenas 
como a nossa que complica, embora você saiba o que fazer, mas 
o quando fazer, como colocar aquilo na prática entra habilidade. 
E quando entra habilidade entra aspecto, bom você tem de fazer. 
Bom, o dia continua tendo 24 horas, ai na média vai 14, 15 horas 
por dia.Não há nenhuma parte, nenhuma ideia da empresa de 
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não treinar ninguém, muito pelo contrário. Não há razão da 
empresa em hipótese alguma esconder informação nenhuma 
para os funcionários, muito pelo contrário. Entendeu? Eu sempre 
falo para os pupilos o seguinte: ninguém hoje se valoriza com o 
que está guardado na gaveta à sete chaves. E as chaves 
guardadas a sete cofres na casa. Ninguém se valoriza mais 
assim. Mercado, hoje, quer profissionais que saibam pegar 
aquilo, olha eu aprendi isso, faz isso, e já vai pra outra coisa 
nova. Porque é muito dinâmico. 
A JCTM incentiva as reuniões? 
O tempo está sendo inimigo dessa parte. Nós fazemos tudo isso 
aqui, mas cada vez menos está sendo possível, e a gente tenta 
dar estímulos de outra forma. 
Como a empresa avaliou a comercialização desse sist ema de 
monitoramento do ar? 
Gostaram tanto que a demanda tem sido demais pra nós. E ai 
gera aqueles problemas de não chegar a filtrar o que vai ofertar 
pra ganhar, de participar ou não participar. Pra saber a gente tem 
superado, ai as expectativas em termos de resultados, tanto à 
nível de satisfação do mercado como à nível financeiro. 
Alguma instituição esteve envolvida no desenvolvi mento da 
estação de monitoramento ambiental ?  
Não. 
A JCTM trabalha com algum indicador de desempenho ?  Isso 
é o balanço, que mostra resultados numéricos são balanços. 
Normalmente como toda empresa, agora o fato de não precisar 
de empréstimos também é outro termômetro. Não é? A gente 
está sempre ganhando ponto naquilo que vende, tendo que 
comprar e só recebendo 30 dias, em média. Então, assim, o 
balanço é favorável a partir de que? Eu não sigo ferramenta 
específica nenhuma. Lógica, pelo menos, mas conheço um 
pouquinho de algumas delas, o que me fazem administrar 
conduzindo o meu barco. Eu acho que já falei isso com você, 
uma vez eu também já ouvi isso lá atrás. Uma empresa pode ser 
comparada a uma criança recém-nascida ou a um barco 
pesqueiro em alto mar, essas duas coisas se assemelham 
bastante se você for claro comparar. 
Houve algum conhecimento adquirido no desenvolvimento 
da estação de monitoramento ambiental? Ele foi regi strado? 
A princípio tudo isso no computador. Registros, históricos, 
relatórios, problemas e soluções, dados. E aquilo ali, quando 
acontece de ter um problema dois, três anos atrás vai-se a algum 
relatório e identifica-se pra não cometer o mesmo erro, ou para 
cometer menos erro. 
Houve algum tipo de avaliação ao final do projeto d a estação 
de monitoramento ambiental? 
Apenas reuniões especialmente, o que salta mais aos olhos é 
quando há erros. Para se discutir o que pode ser melhorado, 
principalmente, não pra punir ninguém, mas pra chamar a 
atenção mais a frente e pro próximo fazer melhor. 
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Foi  criada alguma rotina?  
O passo- a -passo. O setor de projetos ele foi criado para esse 
fim. Ai se há deficiência o setor de projetos ele tem que decidir 
como vai iniciar o cronograma de execução dentro do prazo 
prometido para o cliente  e acompanhamento daquelas etapas. 
Tem isso em banco de dados, no computador da pessoa de 
projetos, com a participação dos outros para gerar um 
documento que pelo menos seja uma orientação de como 
trabalhar. 
A JCTM tem registro de alguma patente ?  A marca JCTM é 
patenteada. Produtos (Estação de monitoramento) não. Porque 
eu nunca desenvolvi nada realmente, eu copio alguma coisa do 
americano, ai há um detalhezinho ou outro de melhoria do 
produto, pelo menos a gente entende que seja melhoria. 
Alguma instituição participo dessa etapa?  Não. 
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