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RESUMO 

A aceleração das mudanças no ambiente competitivo global levou a inovação a ter um papel 

fundamental para a manutenção e ampliação das vantagens competitivas das empresas. No 

entanto, há diversos fatores que influenciam e dificultam a realização de atividades de 

inovação, como os altos custos e riscos envolvidos e a falta de cultura na área, o que contribui 

para que algumas empresas dependam fortemente de programas governamentais que as 

apoiem e as estimulem a realizar projetos de inovação. Nesse contexto, foi criado o Programa 

de Apoio à Pesquisa em Empresas, na modalidade subvenção a Micro e Pequenas Empresas – 

PAPPE Subvenção, como um mecanismo de políticas de governo capaz de auxiliar as micro e 

pequenas empresas a superarem suas dificuldades e valorizarem os pontos em que elas podem 

ter vantagens. Com a necessidade de analisar o impacto das Políticas Públicas de Ciência, 

Tecnologia e Inovação no desenvolvimento do Estado de Pernambuco a partir do PAPPE 

Subvenção, insere-se a presente pesquisa através da qual foram avaliadas as características do 

Programa, seus resultados e algumas adequações necessárias. A realização desse trabalho teve 

início com a elaboração de um referencial teórico, em que foi feita uma revisão da literatura, 

com destaque para temas de interesse, seguida de uma apresentação do Programa a partir de 

dados disponibilizados pela FACEPE. Posteriormente, foi realizada a pesquisa de campo 

incluindo aplicação de questionários e entrevistas. As análises realizadas permitem verificar a 

significativa importância do Programa para o desenvolvimento do estado no que tange a uma 

efetiva ação para uma maior inserção das micro e pequenas empresas pernambucanas no 

processo de busca de inovações e de aumento de sua competitividade. Além disso, os 

benefícios percebidos pelas empresas tanto no ambiente interno quanto externo a essas 

organizações possibilitam classificar o PAPPE como uma ferramenta de política pública 

fundamental para o desenvolvimento do estado e que acarreta impactos econômicos, sociais, 

científicos, tecnológicos e organizacionais. 

 

Palavras-chave: Inovação, Competitividade, PAPPE e Desenvolvimento Econômico. 
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ABSTRACT 

The acceleration of change in the global competitive environment has led to innovation have a 

key role in the maintenance and expansion of the competitive advantages of companies. 

However, there are several factors that influence and hinder the realization of innovation 

activities, such as high costs and risks involved and the lack of culture in the area, which 

contributes to some companies that rely heavily on government programs that support and 

encourage carry out innovation projects. In this context it was created Support Program 

Research Companies in grant form the Micro and Small Enterprises - PAPPE Grant, as a 

mechanism for government policies can assist micro and small enterprises to overcome their 

difficulties and appreciate the points in they can have advantages. With the need to analyze 

the impact of Public Policies for Science, Technology and Innovation in the development of 

the State of Pernambuco from PAPPE grant, is part of this research through which we 

evaluate the features of the program, its results and some necessary adjustments. The 

completion of this work began with the development of a theoretical framework, it was made 

a literature review, with emphasis on topics of interest, followed by a presentation of the 

program from data provided by FACEPE. This was followed by field research including 

questionnaires and interviews. The analyzes carried out to monitor the significant importance 

of the Program for the development of the state in regard to effective action towards greater 

integration of micro and small enterprises in Pernambuco search process innovations and 

increasing its competitiveness. Moreover, the perceived benefits for both companies in 

internal and external environment to enable these organizations classify PAPPE as a 

fundamental tool of public policy for the development of the state and that brings economic, 

social, scientific, technological and organizational. 

 

Keywords: Innovation, Competitiveness, PAPPE and Economic Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O capítulo em curso tem como finalidade a apresentação da dissertação. Este tópico 

inclui a contextualização da pesquisa, com análise do cenário que remete à necessidade de 

desenvolvimento do tema proposto; demonstra a justificativa pela escolha do tema; apresenta 

os objetivos do trabalho e ainda a organização da dissertação, com a descrição do que é 

desenvolvido em cada capítulo. 

 

1.1. Contextualização da Pesquisa  

 

O cenário que se apresenta desde o final do século XX vem sendo marcado por 

mudanças aceleradas nos mercados, nas tecnologias e nas formas organizacionais, 

aumentando a competição entre as empresas. Com isso, o conhecimento passou a ser uma 

base fundamental e o aprendizado interativo a melhor forma para indivíduos, empresas, 

regiões e países se adaptarem às mudanças que vêm ocorrendo, intensificarem a geração de 

inovações e estarem aptas para uma inserção nesta fase (LEMOS, 1999). 

Nesse contexto, percebe-se que a aceleração das mudanças no ambiente competitivo 

global levou a inovação a ter um papel fundamental para a manutenção e ampliação das 

vantagens competitivas das empresas (PERINI, 2002).  

Desta forma, para manter o nível de competitividade é fundamental que se tenha 

preocupação com um processo de aprendizagem interativo e de introdução contínua de 

inovações, inclusive com novos modelos de organização produtiva e gestão de negócios.  

Na economia do conhecimento, a inovação passou a ter um novo e ampliado papel no 

valor das organizações (WEISZ, 2009). A inovação passou a representar o motor do processo 

de desenvolvimento econômico e a inovação tecnológica destacou-se como um processo 

complexo que envolve instituições sociais, econômicas, bens públicos e privados e uma forte 

relação entre as partes. 

Assim, uma forma para a empresa adquirir conhecimento e tecnologia especializados, 

já que estes vêm se tornando cada vez mais complexos, é através das interações entre 

empresas e outras organizações. 
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Além disso, de acordo com Machado-da-Silva & Barbosa (2002), do ponto de vista 

técnico, a competitividade organizacional está ligada à obtenção, manutenção e uso de 

recursos apropriados para alcançar os índices econômicos e técnico-operacionais. 

Contudo, apesar do aumento da inovação com a globalização, esse processo apresenta 

diferentes especificidades entre os países, principalmente entre os desenvolvidos e os 

retardatários. A capacitação tecnológica é menor nas economias periféricas e, ainda, 

concentram-se em imitação e adaptação, e poucas são as inovações radicais.  

Sob esse aspecto, Schmitz (2006) argumenta que além da dificuldade para aquisição 

da tecnologia necessária para a produção de produtos com qualidade superior, muitos países 

em desenvolvimento apresentam mais dificuldades na comercialização de tais produtos. 

No Brasil são poucas as empresas que desenvolvem Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) continuamente, que possuem relacionamentos com Instituição Científica e 

Tecnológica (ICT) e que lançam produtos inovadores no mercado, estando o sistema 

brasileiro de inovação ainda em desenvolvimento (LIMA & FERNANDES, 2009). 

A criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e a fundação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no início da década de 1950, e da 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT), no fim da década seguinte, representaram a base 

institucional para o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. A partir deste ponto o 

país busca efetivar suas políticas de desenvolvimento científico e tecnológico (TÁVORA, 

2010). 

É nesse contexto que se insere a presente pesquisa, procurando analisar como as 

Políticas Públicas de C,T&I, mais precisamente o PAPPE Subvenção, têm impactos 

significativos, ou não, para a consolidação da competitividade regional e possíveis 

adequações necessárias.  

O Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas na Modalidade Subvenção a Micro e 

Pequenas Empresas – PAPPE SUBVENÇÃO – é um programa nacional  do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação operado  de forma descentraliza pela FINEP e pelos Estados 

da Federação – e visa ao apoio financeiro, na forma de subvenção econômica, ao custeio de 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e/ou inovação realizados por micro e pequenas 

empresas. 
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1.2. Justificativa  

 

Diferentemente de décadas passadas, quando a atenção das políticas públicas esteve 

principalmente voltada à ciência e tecnologia, a inovação justifica- se hoje como o centro de 

um esforço coletivo em curso no país que, embora envolva academia, governo e empresa, 

oferece a esta última o papel principal, uma vez que é a empresa o verdadeiro responsável 

pelo aproveitamento econômico de uma nova ideia, conceito central associado à inovação.  

A Gestão Pública tem levado a mudanças que modificam paradigmas, visando ações 

que façam com que Estado e Sociedade interajam na busca de condições de vida mais 

adequadas. Tem como premissas a concepção de que inovação é fundamental no processo de 

desenvolvimento e, para serem eficientes, os programas devem se pautar por controle social. 

Isso leva à necessidade de sistemática avaliação dos instrumentos e transparência dessas 

análises. E nesse sentido o Estado deve interagir continuamente com a sociedade, prestar 

contas do que está fazendo e publicar e avaliar os resultados. 

Segundo Carvalho (2009) a inovação é determinante no desenvolvimento econômico 

de uma região ou país, porém as empresas brasileiras, inclusive as pequenas, têm inovado 

menos que suas capacidades. Muitas empresas não estão preocupadas ou ainda não se deram 

conta da importância da inovação tanto para elas como para o desenvolvimento da região na 

qual estão inseridas.  

Bell e Pavitt (1993) alegam que o processo de mudança técnica nas indústrias 

dinâmicas dos países em desenvolvimento apresenta pouca semelhança com o processo da 

adoção de tecnologia representado pelos modelos convencionais de inovação-difusão.  Dosi 

(1998) segue na mesma linha de pensamento, destacando que se trata mais de adaptação 

tecnológica e melhoria incremental, que permite às empresas criarem um caminho cumulativo 

de aprendizagem e a base para futura mudança técnica. 

Weisz (2009) afirma, nesse sentido, que é preciso que as empresas, a academia e o 

governo intensifiquem seus esforços para aumentar a inovação, podendo, só assim, 

competirem no comércio global. 

Nessa concepção, ações têm sido idealizadas para manter uma taxa de introdução de 

inovações ascendente na Sociedade, o que garantiria maior potencialidade de 

desenvolvimento.  

Com essa premissa, o Governo Federal através da FINEP institucionalizou, em 2006, 

o PAPPE Subvenção, que permite financiar, sem retorno, projetos de micro e pequenas 

empresas, com caráter inovador. E o presente trabalho, faz-se necessário para analisar os 
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impactos significativos desse programa, enquanto forma de Política Pública de C,T&I, no 

desenvolvimento do Estado de Pernambuco. 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo Geral  

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar características do Programa PAPPE 

Subvenção, analisar os impactos gerados e identificar adequações necessárias, inclusive 

instrumentos que permitam maior internalização dos seus resultados. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos necessários para o alcance do resultado proposto para este 

trabalho são: 

 Analisar e detectar os dados disponíveis das duas primeiras rodadas do Programa, 

ocorridas em Pernambuco, inclusive seus aspectos estratégicos; 

 Analisar projetos aprovados e suas interligações com as Economias Locais; 

 Sugerir políticas, diretrizes e ações para seu aperfeiçoamento. 

 

1.4. Organização da Dissertação 

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, é feita uma 

apresentação do tema que se deseja desenvolver na dissertação, da justificativa desse trabalho, 

de seus objetivos e da forma como o trabalho está organizado de um modo geral. 

No segundo capítulo é abordado o referencial teórico, em que é feita uma revisão da 

literatura com destaque para pesquisas relacionadas a temas de interesse da dissertação. Em 

seguida, é feita uma apresentação do PAPPE Subvenção - Programa de Apoio à Pesquisa em 

Empresas na Modalidade Subvenção a Micro e Pequenas Empresas e é também apresentada a 

estruturação do Programa em Pernambuco, procurando compreender sua articulação com a 
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matriz industrial do Estado e sua relação com as cadeias produtivas locais, a partir de um 

levantamento e análise dos dados preliminares disponibilizados pela FACEPE. 

No terceiro capítulo é apresentada a Metodologia, com a descrição da forma de 

abordagem da pesquisa, dos procedimentos adotados e dos instrumentos utilizados para o 

alcance do resultado proposto. 

 No quarto capítulo é apresentada a análise dos resultados obtidos a partir da aplicação 

dos questionários e das entrevistas realizadas, instrumentos esses que permitiram a elaboração 

do estudo de múltiplos casos. 

No quinto capítulo são apresentadas as considerações finais, no qual buscou-se 

também fornecer algumas sugestões para aperfeiçoamento do Programa analisado, as 

dificuldades e limitações do estudo, e sugestões para trabalhos futuros. 

 



Capítulo 2      Fundamentação Teórica 

 

6 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse capítulo será apresentado um referencial teórico com uma revisão da literatura 

acerca de conceitos relacionados ao tema da pesquisa como o de inovação e sua relação com a 

competitividade e com o desenvolvimento econômico, no qual é feita uma breve explanação 

desses temas de interesse da dissertação buscando embasar o desenvolvimento do trabalho. 

Além disso, será feita uma apresentação do PAPPE Subvenção, como forma de 

política pública, a partir da análise do edital do Programa no estado de Pernambuco, 

procurando compreender sua articulação com a matriz industrial do Estado e sua relação com 

as cadeias produtivas locais, bem como serão analisados alguns fatores passíveis de explicar a 

demanda apresentada nas duas rodadas do programa, a partir de dados disponibilizados pela 

FACEPE. 

 

2.1. O Processo de Inovação  

 

A inovação começou a ser pesquisada de forma institucionalizada em 1960 e tem seus 

estudos iniciais expostos no trabalho de Schumpeter, em 1982. Já nesse trabalho, o autor 

justificou a mudança econômica em longo prazo, defendendo que: a competição tecnológica é 

a principal forma de competição no capitalismo (e as empresas que não acompanhassem tais 

demandas fracassariam); inovações abrem possibilidades para novas oportunidades de 

negócios e, no futuro, definirão o estágio para a continuidade da mudança (CRISÓSTOMO, 

2011). 

Em trabalhos posteriores, outros autores mostraram o interesse pela mudança 

inovadora, tentando explicá-la por meio de uma visão de processo evolucionário e complexo 

conseguido com as relações internas nas empresas e destas entre si (NELSON; WINTER, 

1982; FREEMAN, 1988; LUNDVALL, 1988, 1992; DOSI, 1991). 

Mais recentemente, têm sido realizados muitos estudos que consideram a visão 

interativa da inovação, o aumento de sua complexidade e risco atrelado, a importância de 

fontes de conhecimento externas à organização, as relações intra e interinstitucionais e o 

ambiente no qual as empresas estão inseridas. Nesse aspecto, alguns modelos de referência na 

área tratam do Sistema Nacional de Inovação e de Desenvolvimento (LUNDVALL, 1988; 
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EDQUIST, 2001) e de Sistemas Locais de Inovação (CARBONARA, 2002; CASSIOLATO 

& LASTRES, 2003; NASSIMBENI, 2003; SICSÚ, 2005). 

Muitas pesquisas deram continuidade aos trabalhos voltados para gestão da inovação, 

seu desempenho e/ ou a relação entre os atributos da inovação. Por exemplo, Nelson & Winter 

(2005) e Dosi (2006) relacionam o tamanho da organização com o grau de formalização da 

inovação; Dampour & Wischnevsky (2006) focam em pequenas/grandes organizações e o 

grau de autonomia na inovação (geração ou adoção da inovação); Lundvall & Lorenz (2007) 

apresentam dois modos de inovação: o STI (Ciência, Tecnologia e Inovação) que busca pela 

alta inovação tecnológica e o modo DUI (aprender fazendo, usando e interagindo) que foca na 

aprendizagem baseada na experiência; Pullen et al. (2009) relacionam inovação radical e 

inovação incremental; Gorovaia & Windsperger (2010) apresentam mecanismos de 

transferência do conhecimento – tácito/explícito;    Escalfoni et al. (2011) apresentam um 

método para capturar, organizar e compartilhar o conhecimento organizacional usando tipos 

de indicadores para extrair características de inovação colaborativa. 

De acordo com a FINEP (2010), inovação é a criação de um produto, processo ou 

serviço, assim como a agregação de novas funções ou características a eles, as quais irão gerar 

melhorias incrementais e ganhos em qualidade ou produtividade, devendo possuir viabilidade 

de mercado e gerar maior competitividade para a empresa. 

Para Sartori (2011), os esforços para ser inovativo dizem respeito ao modo como as 

empresas criam, adquirem e/ou combinam seus recursos visando inovar.  

Com o crescente reconhecimento da importância da inovação, ela aumentou 

consideravelmente no último século e a velocidade com que isso vem ocorrendo nas últimas 

décadas também. Um dos fatores que mostram a sua expansão é o grande crescimento do 

número de países que realizam pesquisas sobre inovação desde 1992, atingindo países da 

União Européia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão e, inclusive, países menos 

desenvolvidos como os latino-americanos, Rússia e África do Sul (LEMOS, 1999; OCDE, 

2005; TAFNER, 2009).  

Para Lastres & Albagli (1999), a chegada da inovação aos países periféricos enfatiza a 

tensão surgida entre a aceleração da globalização e o crescimento das esferas financeira e 

técnico-produtiva, em contraponto à necessidade urgente de se adotar estratégias sócio-

político-ambientais mais sustentáveis e de se incorporar princípios éticos e, ainda na visão 

desses autores, conseguir solucionar esse impasse representa a principal forma de inserção no 

terceiro milênio.  
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Assim sendo, o crescimento econômico e o desenvolvimento científico e tecnológico 

devem se submeter aos princípios éticos de inclusão, de equidade e coesão social e ainda de 

sustentabilidade ambiental.  

Estudos confirmam que projetos de inovação necessitam de diferentes estratégias e 

estruturas, diferentes modelos de adoção de tecnologias, diferentes ambientes, fatores 

organizacionais e processos, pessoas, conhecimentos, entre outros (SARTORI, 2011). 

Na visão de Fontes (2006), há três conjuntos básicos de fatores que influenciam no 

processo inovador das empresas:  

O primeiro conjunto são os fatores que influenciam na motivação das 

organizações em direcionar seus esforços na busca por inovação, utilizando 

as suas fontes internas e demandando e explorando as externas; o segundo 

conjunto são os fatores que influenciam na dinâmica do ambiente externo 

das empresas, constituído de mercado, disponibilidade de recursos humanos 

qualificados, centros de pesquisa, serviços de consultoria técnica e 

universidades; e o terceiro conjunto, fatores que condicionam a ligação entre 

os dois fatores citados anteriormente, representados pelas ligações formais e 

informais entre as empresas e as fontes de inovação ambiental e, 

principalmente entre os sistemas produtivos científico-tecnológicos de um 

país. 

 

Em uma perspectiva ampla, baseada em conhecimento, fazem parte da inovação os 

processos interativos nos quais o conhecimento é criado e trocado, tanto dentro das empresas 

como entre elas e outras organizações, combinando não só os conhecimentos adquiridos com 

os avanços das pesquisas científicas, como também as necessidades do mercado (OCDE, 

2005). 

Desta forma, muitas atividades inovadoras dependem de mão-de-obra altamente 

qualificada, troca de informações com outras empresas ou instituições públicas de pesquisa, e 

de uma estrutura empresarial que facilite o aprendizado e a utilização do conhecimento. 

 Segundo Lemos (1999), o processo de inovação se caracteriza por ser complexo, 

interativo, não-linear, descontínuo, irregular, cumulativo e com considerável grau de 

incerteza. Na visão do autor:  

- O processo de inovação é interativo e não-linear por ser realizado com a contribuição 

de vários agentes econômicos e sociais, os quais possuem variados tipos de informações e 

conhecimentos, podendo ocorrer em vários níveis das empresas, entre seus diferentes 

departamentos ou entre elas e outras empresas ou organizações, como as de ensino e pesquisa;  

- É descontínuo e irregular por se apresentar em “surtos de inovação” em determinados 

períodos e por influenciar de forma diferente os diversos setores da economia;  
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- O caráter cumulativo ocorre pela capacidade da empresa de realizar inovações, ser 

influenciada pelas características tecnológicas usadas e pela experiência acumulada ao longo 

do tempo;  

- O grau de incerteza ocorre pelo desconhecimento da solução dos problemas 

existentes e das consequências das resoluções; 

- E por tudo isso, um processo complexo (LEMOS, 1999).  

 

Com a conscientização acerca da importância da inovação, de uma forma geral, para 

manterem-se competitivas e melhorar o seu desempenho, as diferentes empresas engajam-se 

na atividade de inovação por diferentes motivos e objetivos, os quais podem estar ligados a 

produtos, mercados, eficiência, qualidade ou aprendizado. 

 

2.2. Inovação e Estratégia Competitiva 

 

As organizações atuam sob níveis diferentes de pressões ambientais, tanto técnicas 

quanto institucionais, em face da natureza de suas atividades, do segmento onde atuam e do 

nível de referência ambiental que consideram. Percebe-se então que as pressões contextuais 

influenciam as escolhas estratégicas, condicionando a forma de competição e as 

características estruturais das organizações. 

Nesse cenário, definir um caminho para posicionar a organização de forma 

competitiva e garantir sua continuidade no longo prazo, com a definição de atividades e 

competências inter-relacionadas para entregar valor de maneira diferenciada às partes 

interessadas, constitui uma atividade complexa em que o planejamento e a gestão estratégica 

se apresentam como processos necessários, interligados e de papel fundamental na construção 

da competitividade. 

Desta forma, é importante destacar que a habilidade das organizações em alcançar e 

manter uma posição de classe mundial na manufatura de bens e entrega de serviços está 

relacionada, entre outros fatores, com a introdução de novas tecnologias e processos 

inovativos. 

A capacidade da empresa em gerar inovação será responsável pela criação de uma 

estratégia competitiva que, de acordo com Porter (1992), é entendida como uma estratégia que 

busca estabelecer uma posição lucrativa e sustentável diante dos fatores que direcionam a 

competição industrial. Ou seja, a estratégia competitiva gera vantagens competitivas e surge 
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fundamentalmente do valor que uma determinada empresa consegue criar para os seus 

clientes e que ultrapassa os custos de produção. 

Porter (1992) destaca ainda que a vantagem competitiva acontece quando determinada 

empresa cria sua própria competência ou valor superior com o intuito de se destacar das 

demais, para seus compradores. 

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), a inovação em um processo permite que 

uma empresa obtenha vantagens diante de seus concorrentes, como por exemplo, através do 

processo de redução de custos decorrentes de uma melhoria de processos. Por outro lado, caso 

o processo de inovação se dê em um produto, a empresa ganha maior competitividade uma 

vez que o tempo de desenvolvimento de um produto semelhante por um concorrente leva 

tempo ou até mesmo possa ser impedido através de registro de patentes. 

Contudo, algumas das principais influências na decisão de inovar ou no sucesso da 

inovação são: a grande incerteza que envolve o processo inovativo, a estrutura organizacional 

da empresa, a qualidade e o impacto da inovação e ainda a capacidade da empresa de 

apropriar-se dos ganhos provenientes das inovações (OCDE, 2005). 

Assim, cada organização deve ser capaz de reconhecer suas necessidades e 

capacidades a fim de estabelecer estratégias inovativas, com o objetivo de reforçar a sua 

posição competitiva, aumentar seu desempenho e seu conhecimento. Além disso, a estrutura 

organizacional pode facilitar a implementação de inovações à medida que estruturas mais 

integradas ajudam na coordenação, no planejamento e na implementação desse tipo de 

estratégia. 

De acordo com Porter (2004), a essência da formulação de uma estratégia competitiva 

é relacionar uma companhia ao seu meio ambiente, buscando eficácia no mercado e obtendo 

vantagem competitiva.  

Ainda nessa visão, a vantagem competitiva deve ser analisada observando-se a 

empresa como um todo, tendo sua origem em várias atividades distintas que uma empresa 

executa no projeto, na produção, no marketing, na entrega e no suporte de seu produto 

(PORTER, 2003). 

Além disso, a importância do ambiente técnico e do ambiente institucional reflete na 

necessidade das empresas em analisar o contexto ao qual estão inseridas, antes de decidirem 

sobre as ações a serem realizadas para atingir seus objetivos e otimizar seus resultados. 

Sob esse aspecto, o propósito de uma empresa pode ser conceitualizado no contexto da 

análise SWOT, descrita por Kotler (2006) como “avaliação global das forças, fraquezas, 



Capítulo 2      Fundamentação Teórica 

 

11 

oportunidades e ameaças (dos termos em inglês: strengths, weaknesses, opportunities, 

threats)”.  

A análise SWOT envolve o monitoramento dos ambientes externo, com identificação 

das oportunidades e ameaças à empresa; e interno, com identificação de suas forças e 

fraquezas (KOTLER, 2006).  

O objetivo dessa análise é possibilitar que a empresa se posicione para tirar vantagem 

de determinadas oportunidades do ambiente e evitar ou minimizar as ameaças ambientais. 

Com isso, a empresa tenta enfatizar seus pontos fortes e moderar o impacto de seus pontos 

fracos.  A contraposição das informações sobre o ambiente com o conhecimento das 

capacidades da empresa permite à administração formular estratégias realistas para que seus 

objetivos sejam atingidos. 

Nesse sentido, ao avaliar os impactos do PAPPE Subvenção pretende-se trabalhar a 

competitividade sistêmica em seus quatro níveis, ou seja, a nível micro articulado com a ideia 

de eficiência empresarial; a nível meso articulado com o ambiente de apoio às instituições; a 

nível macro com o papel das políticas públicas; e a nível meta com o envolvimento da 

sociedade. 

 

2.3. A Inovação como ferramenta de Desenvolvimento Econômico no Brasil 

 

Uma definição atualmente utilizada de Desenvolvimento parte da concepção de que 

deve ser um processo ambientalmente sustentável, socialmente includente e economicamente 

sustentado. Preocupa-se com a redução das desigualdades sociais, assim como atua na 

diminuição das disparidades regionais. E para tal, teria como vetores transformadores, 

mudanças institucionais e a introdução de inovações (CASSIOLATO; LASTRES; MACIEL, 

2003).  

A adoção desta abordagem para o desenvolvimento visa à harmonização entre o 

modelo de planejamento exclusivamente centralizado de políticas públicas e as iniciativas 

descentralizadas e ascendentes das experiências de desenvolvimento.  

Essas características deixam em evidência a necessidade de uma maior participação do 

governo no sentido de formular um sistema de inovação, em âmbito nacional, que possa levar 

em conta os esforços realizados por setores econômicos e empresas. A participação dos 

governos nos níveis central, estadual e local é vista como um quesito importante no 
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crescimento das empresas (STERN, 2000; EDQUIST, 2001; LIMA & FERNANDES, 2009; 

CRISÓSTOMO, 2011). 

Desta forma, as escolhas de políticas públicas têm importantes impactos nos 

incentivos globais e pressões para que haja inovação na economia, incluindo patentes e leis de 

direitos autorais, gastos com P&D, grau de taxação dos ganhos de capital e abertura da 

economia à competição internacional (STERN, 2000). 

Segundo Porter (2004), os governos precisam definir os papéis da concorrência para 

que a produtividade e a inovação levem ao sucesso da economia. Para o autor, uma vez que a 

produtividade é que determina a prosperidade de qualquer estado ou nação, os governos 

precisam criar um ambiente favorável ao aumento de tal produtividade. 

Para Torresi (2010), como o desenvolvimento e a riqueza das nações estão 

relacionados com os avanços da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), estas áreas devem 

ser tratadas como políticas de estado, pois apesar dos avanços científicos no país nas últimas 

décadas, suas consequências econômicas são ainda muito limitadas. Na visão do autor, é 

preciso transformar a massa de conhecimento gerado no país em bens tangíveis para a 

sociedade, bem como manter e avançar este patamar para que o sistema de CT&I possa 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social. 

Nesse cenário, a inovação, por meio de um processo de substituição de antigas 

tecnologias por novas, chamado por Schumpeter de “destruição criadora”, é a responsável por 

conduzir o desenvolvimento econômico (OCDE, 2005). 

Sob esse contexto, o Sistema Nacional de Inovação (SNI) pode ser entendido, segundo 

Lima & Fernandes (2009) como as empresas, instituições, organizações e outros mecanismos 

de fomento de um país que podem se articular e que auxiliam o avanço tecnológico.  

O SNI abrange as instituições que influenciam a introdução e a difusão de novos 

produtos, processos e sistemas na economia nacional, como é o caso dos departamentos de 

pesquisa, dos institutos tecnológicos e das universidades, além dos sistemas de produção, de 

marketing e de finanças das empresas (LUNDVALL, 1992).  

A Figura 2.1, a seguir, apresenta uma ideia geral acerca da abrangência do Sistema 

Nacional de Inovação, e permite observar que a consolidação de um SNI pode ser vista como 

resultado das interações entre diferentes organizações que desenvolvem atividades com 

caráter inovador. 
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Figura 2.1: Sistema Nacional de Inovação. 
Fonte: Adaptado de CARVALHO, 2011. 

No Brasil, segundo Arbix & Mendonça citado por Távora (2010, p. 25), “apenas no 

início da década de 1970, com o I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) referente ao 

período 1972-1974, passou a haver um plano referente à Ciência e Tecnologia explicitado 

como meta de política pública”.  

Entre a elaboração do Primeiro Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (I PBDCT) - em 1973, e do Segundo Plano Básico de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (II PBDCT)  -  em 1976, houve uma grande ampliação no volume de 

recursos disponibilizados com um aumento médio anual de cerca de oitenta por cento em 

relação ao primeiro. Este II PBDCT pretendia transformar Ciência e Tecnologia (C&T) na 

principal geradora de desenvolvimento e modernização do Brasil nos campos industrial, 

econômico e social, tornando o país autossuficiente em C&T e na indústria (TÁVORA, 

2010). 

Contudo, com as dificuldades econômicas enfrentadas pelo país na década de 1980, 

decorrentes entre outras razões da Crise Mundial, ocorreu uma desarticulação do sistema 

produtivo de C&T (TÁVORA, 2010). 
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Apesar de o Brasil ter se democratizado em 1985, somente em 1990 o país iniciou 

relações com a economia e a competição internacionais. Esse fator teve reflexos negativos em 

toda a economia nacional, considerando que a base industrial encontrava-se defasada com 

relação aos competidores estrangeiros, além de existirem problemas comerciais e de 

legislação. Esse contexto, aliado a uma rígida política monetária e a uma taxa de câmbio fixa, 

provocou sérios impactos na balança comercial brasileira (NUPPIN/COPPEAD, 2006). 

Apenas em 1999 iniciou-se a retomada da adoção de políticas de inovação através dos 

Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia. E em 2004 a tecnologia passou a ser incluída na 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), ampliando a presença 

pública da tecnologia na agenda econômica, sendo criada a Lei n. 10.973/2004, conhecida 

como “Lei da Inovação” (TÁVORA, 2010). 

A Lei da Inovação foi promulgada em 02 de dezembro de 2004, regulamentada pelo 

Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005 e se refere aos incentivos à inovação e a pesquisa 

científica e tecnológica no sistema produtivo. Essa lei tem o sentido de potencializar a 

aplicação dos recursos em P&D tanto nas instituições públicas como nas empresas, com o 

objetivo de aumentar o desenvolvimento e a competitividade dos produtos nacionais 

(TÁVORA, 2010). 

 

2.4. O Programa PAPPE Subvenção 

 

Instituída pela Lei da Inovação, a subvenção econômica visando ao desenvolvimento 

de produtos ou processos inovadores é uma modalidade de apoio financeiro, que faz parte de 

um conjunto de mecanismos das políticas de governo criados para promover a 

competitividade das empresas nacionais (FACEPE, 2008).  

Segundo o Manual do Programa – Subvenção Econômica à Inovação Nacional, da 

FINEP, a subvenção econômica visa mitigar uma deficiência ou ausência de ânimo por parte 

dos agentes privados por determinadas oportunidades de produtos inovadores, apontadas pelo 

interesse público (FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, 2010). 

O Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas na Modalidade Subvenção a Micro e 

Pequenas Empresas – PAPPE SUBVENÇÃO, institucionalizado em 2006, é um programa 

nacional  do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação operado  de forma descentraliza 

pela FINEP e pelos Estados da Federação. 
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Conforme o Edital FACEPE 04/2008, o Programa visa ao apoio financeiro, na forma 

de subvenção econômica, ao custeio de atividades de pesquisa, desenvolvimento e/ou 

inovação realizados por micro e pequenas empresas, individualmente ou em Consórcio. 

Além de chamadas nacionais, válidas para todo o País, o PAPPE Subvenção realiza 

operações descentralizadas (parcerias) com arranjos institucionais locais em cada estado 

interessado. Desde que mantido o escopo geral definido para o Programa, é permitido que a 

iniciativa em cada estado assuma características que atendam particularidades do 

desenvolvimento local, como por exemplo, incentivando prioritariamente empresas em áreas 

consideradas estratégicas pelo próprio estado, ou mesmo por meio de organização específica 

na distribuição dos recursos disponíveis, eventualmente impondo limites máximos 

diferenciados para o projeto contemplado (ARAÚJO FILHO, 2010).  

A partir de um montante de recursos a ser distribuído, isso permite, por exemplo, que 

um estado possa apoiar uma maior quantidade de projetos, com menor valor máximo 

individual disponível a cada um ou, contrariamente, oferecer mais recursos a um menor 

número de projetos, uma decisão que, dentre outros fatores, depende do interesse dos gestores 

e da dinâmica econômica, associados à realidade local. 

Essas iniciativas constituem não só um fator de desenvolvimento regional, mas 

também um indutor de processos de descentralização de ações na área CT&I, sobretudo 

através da expansão da capacitação regional nessa área. 

Desde que foi institucionalizado, no ano de 2006, o programa possui recursos de 

aproximadamente R$ 250 milhões.  Através de chamadas públicas, 17 parceiros estaduais 

foram selecionados para execução do PAPPE em todo o País, ao qual foram  destinados R$ 

150 milhões da FINEP e R$ 95 milhões de contrapartidas das instituições executoras nos 

Estados (SICSÚ & CABRAL, 2010). 

Em geral, os parceiros selecionados foram as fundações estaduais de amparo à 

pesquisa - FAPs (Distrito Federal, Goiás, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande 

do Norte, Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa 

Catarina). No entanto, em alguns estados, foram também selecionadas como parceiras, 

instituições do setor privado, de variada natureza institucional como o SEBRAE (Piauí e Rio 

Grande do Sul), Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul, e um consórcio 

formado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná, SEBRAE/PR, LACTEC e IBQP 

(CGEE, 2010). 

No Rio Grande do Sul, o SEBRAE-RS entrou como parceiro regional da FINEP no 

PAPPE Subvenção pela impossibilidade da Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa - FAP 
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local aportar contrapartidas, fazendo com que o desenho institucional desse programa nesse 

estado assumisse características diferentes das dos demais estados da Federação ao incorporar 

uma instituição do setor privado na sua gestão (CGEE, 2010). 

No Paraná, é importante destacar o esforço e a dedicação da FIEP, da FINEP, do IBQP 

e do SEBRAE/PR, parceiros do Consórcio PAPPE Paraná, que disponibilizaram equipes, 

conhecimento e metodologia com o objetivo comum de fazer a inovação acontecer nas 

empresas (SEBRAE, 2012). 

Em linhas gerais, são beneficiadas empresas que faturem até R$ 10,5 milhões ao ano, 

com financiamentos entre R$ 200 mil e R$ 400 mil, e que realizem ou se proponham a 

realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I). Os recursos do 

programa são não reembolsáveis e são alocados diretamente nas empresas. 

A alocação obedece ao alinhamento das prioridades de desenvolvimento estaduais e federais 

(FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, 2010). 

A escolha da faixa de empresas a serem beneficiadas com o Programa - Micro e 

Pequenas Empresas (MPEs) - foi feita considerando que essas instituições apresentam 

fragilidades gerenciais e tecnológicas e falta de recursos disponíveis para investimentos em 

projetos de inovação de risco e prazo longo de maturação. Além de atenderem os requisitos de 

faturamento e região, para que uma empresa seja apoiada pelo PAPPE ela deve pertencer aos 

setores preferenciais das políticas nacionais e regionais, demonstrar projetos de 

desenvolvimento de inovações de produtos, processos ou serviços e ainda mostrar novas 

oportunidades de mercado que possam alavancar seu crescimento a partir do projeto apoiado 

(FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, 2011). 

De modo geral, o objetivo do PAPPE é financiar projetos que apresentem soluções 

tecnológicas de impacto social ou comercial que possam ser inseridas no mercado. Desta 

forma, o programa busca incentivar a geração de novos produtos e tecnologias para o 

mercado, com o desenvolvimento do potencial econômico e social de cada Estado, visando 

geração de empregos e renda e consequentemente a diminuição das desigualdades sociais 

(SICSÚ & CABRAL, 2010). 

Em estudos de caso realizados pelo CGEE (2008) sobre programas financiados com 

recursos dos fundos setoriais de CT&I, com destaque para os estados do Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais, Mato Grosso, Sergipe e Amazonas, é possível verificar alguns impactos 

percebidos pelas empresas participantes do PAPPE e também a influência dessa participação 

com o desempenho das empresas em outros programas de subvenção. 
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Entre os benefícios percebidos com a participação no Programa, as empresas 

representantes dos estados selecionados pelo CGEE (2008) apresentaram, além do retorno 

financeiro, alguns impactos organizacionais, estratégicos, sociais e tecnológicos, tais como: 

abertura de espaço para desenvolvimento de novos projetos; aumento no número de parceiros 

estratégicos; melhoria no diferencial competitivo das empresas; crescimento do conhecimento 

interno da organização; desenvolvimento de tecnologia. 

Além disso, a pesquisa realizada pelo CGEE (2008) também aponta para um efeito 

positivo do PAPPE nas empresas e estados, que passaram a aplicar mais e obter uma maior 

taxa de sucesso em programas de subvenção econômica, mas ressalva a impossibilidade de 

estabelecer uma relação direta de causa e efeito, na medida em que outros fatores e 

experiências tanto das empresas quanto dos estados podem também influenciar essa 

tendência. 

 

2.5. O Programa PAPPE Subvenção em Pernambuco – Visão Geral 

 

O Governo de Pernambuco no ano de 2007 reestruturou a Fundação de Amparo à 

Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), com a criação de um novo 

ambiente com regularidade e aumento do aporte estadual de recursos financeiros, o que 

permitiu, entre outras ações, a viabilização do Programa de Fomento e Apoio à Inovação 

Tecnológica, assegurando a execução de ações estratégicas no segmento de inovação. Ainda 

nesse mesmo ano, a FACEPE firmou convênio com a FINEP para executar o Programa de 

Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Empresas na modalidade subvenção a 

Micro e Pequenas Empresas – PAPPE SUBVENÇÃO (SICSÚ & CABRAL, 2010). 

No ano de 2008, foi lançado através do edital 04/2008 o Programa PAPPE 

SUBVENÇÃO, sob o qual foram destinados ao programa recursos financeiros de 15 milhões 

de reais para serem aplicados em pesquisas de inovação realizadas em micro e pequenas 

empresas que fossem localizadas no território pernambucano (FACEPE, 2008).  

A composição dos recursos disponíveis seguiu a regra acordada pelo Conselho 

Nacional de Secretários para Assuntos de C,T&I (CONSECTI) e pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) observando a razão de 2:1 onde a cada um real aportado pelo 

governo estadual, em convênio, o governo federal aporta o dobro. Desta forma, a FACEPE 

aportou cinco milhões e a FINEP aportou os dez milhões restantes (SICSÚ & CABRAL, 

2010).  
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De acordo com o edital do Programa, seguindo o que é definido na Política Industrial, 

Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e em atenção às áreas de interesse prioritário do 

Estado de Pernambuco, as propostas submetidas deveriam abordar os setores industriais, 

preferencialmente vinculados às áreas e Arranjos Produtivos Locais (APLs) definidos 

conforme a seguir: 

Tabela 2.1 – Prioridades do PAPPE em Pernambuco 

Áreas prioritárias da Política Industrial,  

Tecnológica e de Comércio Exterior – 

PITCE: 

 

 

 

Arranjos Produtivos Locais – APLs: 

a) Agronegócio; 

b) Biomassa/Energia; 

c) Biotecnologia; 

d) Eletroeletrônica/Metal-mecânica; 

e) Fármacos/Medicamentos/Saúde; 

f) Minerais não-metálicos; 

g) Nanotecnologia; 

h) Semicondutores/Microeletrônica; 

i) Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Gesso; 

b) Laticínios; 

c) Ovinocaprinocultura; 

d) Produção Cultural; 

e) Tecnologia da Informação e 

Comunicação; 

f) Têxtil/Confecções; 

g) Vitivinicultura  

Fonte: Adaptado do edital 04/2008 FACEPE. 

O cronograma apresentado no edital do programa permitiu duas chamadas de 

recebimento e avaliação de propostas, e cada proposta pode solicitar recursos no valor 

mínimo de R$ 100 mil até o montante de 400 mil reais.  Ainda conforme o edital, as empresas 

beneficiadas com a subvenção econômica teriam a obrigatoriedade de aportar ao projeto uma 

contrapartida financeira de 5% do valor integral da proposta (FACEPE, 2008). 

Em atendimento à Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 (Lei Geral da Micro e 

Pequena Empresa), o edital previu a reserva de 20% do total dos recursos para apoiar, 

preferencialmente, propostas submetidas por Micro e Pequenas Empresas com faturamento 

anual de até R$ 2.400.000,00 (FACEPE, 2008).  

Os projetos foram admitidos, analisados e julgados comparativamente em cinco 

etapas: análise quanto ao enquadramento da proposta às condições e exigências do edital; 

julgamento por mérito; análise pelos especialistas; aprovação final e homologação dos 

resultados (FACEPE, 2008).  

As propostas foram avaliadas conforme os seguintes critérios: 
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Tabela 2.2 - Critérios de Avaliação de Propostas 

Critérios de avaliação de propostas: 

Consistência e coerência da proposta 

Relevância para as áreas definidas no edital 

Grau de inovação e impacto tecnológico 

Experiência e qualificação do coordenador técnico do projeto 

Experiência e qualificação dos Recursos Humanos participantes do projeto  

Adequação da contrapartida em termos quantitativos e qualitativos 

Viabilidade técnica 

Viabilidade mercadológica e econômica  

Adequação do orçamento proposto com a implementação das metas  

Adequação dos arranjos cooperativos ao desenvolvimento da proposta  

Grau de inovação do projeto em relação a projetos ou soluções já existentes 

Fonte: Edital PAPPE SUBVENÇÃO 04/2008 apud SICSÚ; CABRAL, 2010. 

2.5.1 Dados da 1ª Rodada do PAPPE Subvenção em Pernambuco (setembro a 
novembro/ 2008) 

 

Na primeira rodada do PAPPE Subvenção em Pernambuco, foram recebidas 50 

propostas, representando uma demanda de recursos na ordem de R$ 15.425.297,71 (Banco de 

dados da FACEPE). A demanda obtida na 1ª rodada do Programa, em nível de quantidade de 

propostas, é apresentada na Tabela 2.3, conforme a seguir. 

Tabela 2.3 - Demanda 1ª rodada do PAPPE Subvenção em Pernambuco 

Setor de atividade 
Demanda 

Bruta 

Demanda 

aprovada 

Nº de 

empresas 

Região do 

Estado 

Agronegócio 2    0    0 Sertão 

Biomassa/ Energia 2    0    0 Metropolitana 

Biotecnologia 6 3 3 Metropolitana 

Fármacos/ Medicamentos/ 

Saúde 
1    0    0 Metropolitana 

Eletroeletrônica/ Metal-

mecânica 
9 3 3 Metropolitana 

Software 30 11 10 Metropolitana 

TOTAL 50    17    16 - 

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do Sistema AGILFAP 
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Em virtude do não atendimento a exigências do edital, dez das cinquenta propostas 

submetidas foram desenquadradas pela área técnica da FACEPE, na análise preliminar, por 

motivos de inelegibilidade do proponente, falha na entrega da documentação complementar 

impressa requerida para submissão e não conclusão do envio eletrônico da proposta (Banco de 

dados da FACEPE). 

Das 40 propostas avaliadas quanto ao mérito, 17 projetos foram aprovados, 

apresentados por 16 empresas, consolidando uma demanda de R$ 6.118.348,00 (Banco de 

dados da FACEPE). Esses projetos foram distribuídos conforme Tabela 2.3. 

 

2.5.2 Dados da 2ª Rodada do PAPPE Subvenção em Pernambuco (novembro/ 2008 
a fevereiro/ 2009) 

 

Na segunda rodada do PAPPE Subvenção em Pernambuco foram recebidas 56 

propostas, representando uma demanda de recursos na ordem de R$ 19.648.293,18 (Banco de 

dados da FACEPE). A demanda obtida na 2ª rodada do Programa, em nível de quantidade de 

propostas, é apresentada na Tabela 2.4, conforme a seguir. 

Tabela 2.4 - Demanda 2ª rodada do PAPPE Subvenção em Pernambuco. 

Setor de atividade 
Demanda 

Bruta 

Demanda 

aprovada 

Nº de 

empresas 
Região do Estado 

Agronegócio 3 1 1 Sertão 

Biomassa/ Energia 3 3 3 
Metropolitana (01) e 

Mata Sul (02) 

Biotecnologia 3 3 3 Metropolitana 

Eletroeletrônica/ Metal-

mecânica 
7 6 5 Metropolitana 

Fármacos/ 

Medicamentos/ Saúde 
1 1 1 Metropolitana 

Minerais não metálicos 5 2 2 
Sertão e 

Metropolitana 

Software 34 11 11 Metropolitana 

TOTAL 56 27 26 - 

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do Sistema AGILFAP 
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Das propostas apresentadas nessa 2ª rodada do Programa, três propostas foram 

desenquadradas ainda na análise preliminar, em virtude de uma empresa ter faturamento 

maior que R$ 10.500.000,00, devido ao faturamento não ser elegível, e duas empresas não 

finalizaram o envio eletrônico das propostas (Banco de dados da FACEPE).  

A avaliação final quanto ao mérito resultou na recomendação de 29 projetos. Desses 

29 projetos recomendados, houve uma desistência de concorrer com a proposta apresentada, 

uma vez que a empresa estava em fase de mudança estratégica, e outra proposta mesmo tendo 

mérito, não foi aprovada porque obteve a menor nota do julgamento e não havia recursos 

suficientes para a contratação. O resultado final da avaliação aprovou 27 projetos, 

apresentados por 26 empresas, correspondendo a uma demanda de R$ 8.881.652,00 (Banco 

de dados da FACEPE). Esses projetos foram distribuídos conforme Tabela 2.4. 

 

2.5.3 Análise dos Dados Apresentados: 

 

A partir da análise das duas primeiras rodadas do Programa, observa-se que o setor 

industrial que apresentou mais demanda em termos de número de propostas foi o de Software. 

Sob esse aspecto, Sicsú & Cabral (2010) inferem que o expressivo número de 

propostas em Tecnologia da Informação e da Comunicação - TIC pode ser explicado em 

virtude das propostas serem de empresas situadas no parque tecnológico Porto Digital e, 

consequentemente, estarem na região metropolitana do estado de Pernambuco. Os autores 

relacionam este fato à literatura sobre os Arranjos Produtivos Locais – APLs que considera a 

proximidade geográfica dos atores como um dos elementos fundamentais na interação e 

cooperação para a competitividade (CASSIOLATO; LASTRES; MACIEL, 2003). Para Sicsú 

& Cabral (2010), o nível de formação e qualificação de mão de obra especializada em TIC no 

estado de Pernambuco também é mais um elemento responsável pela grande demanda desse 

setor. Nesse sentido, infere-se que a formação e vivência de uma cultura empreendedora nos 

cursos de computação, integrando conhecimento e produção, foram determinantes para o 

destaque desse setor na proposição de projetos de inovação. 

O setor de Eletroeletrônica/Metal-mecânica foi outro setor que apresentou um bom 

desempenho na submissão de propostas, ficando em segundo lugar em termos de captação. 

Sob esse contexto, Sicsú (2000) associa o desenvolvimento desse setor à criação do Parque 

Tecnológico de Eletroeletrônica de Pernambuco – PARQTEL, cujo projeto ficou estagnado 

por anos, só sendo retomada sua reestruturação em 2008, e faz as seguintes observações: 
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Oriundo de uma política de Estado, o setor de Eletroeletrônica em 

Pernambuco em meados dos anos 90 recebeu recursos financeiros, 

incentivos fiscais e espaço para criação de um parque tecnológico em terreno 

situado nas proximidades da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE e 

do Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP, localidade onde na época 

já se encontravam grandes laboratórios de pesquisa nas áreas das ciências da 

natureza e engenharias, bem como renomados grupos de pesquisas 

pertencentes a programas de pós-graduação nível 6 e 7 no conceito da 

CAPES, tendo como um dos propósitos a interação academia e empresas.  

 

Essa breve consideração histórica contribui não apenas para uma identificação melhor 

de uma das razões para o setor ser o segundo maior demandante do edital do Programa, mais 

também para afirmar a assertiva que Políticas Públicas bem implementadas são fortes 

determinantes na criação e manutenção da cultura de inovação em determinado local ou 

região. 

O setor de Biotecnologia foi o terceiro maior demandante do edital, em termos de 

números de propostas. Através de uma análise acerca do contexto histórico desse setor, 

realizada por Sicsú (2000), é possível compreender melhor esse resultado, conforme a seguir:  

 

Em meados dos anos 90, a FAP de Pernambuco – FACEPE, juntamente com 

o Instituto de Pesquisa Agropecuária – IPA implementou a 1ª Biofábrica que 

através da tecnologia cubana combateu “raquitismo da soqueira na cana-de-

açúcar” e produziu “cana limpa”, e essa ação incentivou a formação e o 

aperfeiçoamento de grupos de pesquisa na área de Biotecnologia no estado 

(SICSÚ, 2000). 

  

Sob esse contexto, a concentração espacial de empresas atuando no mesmo ramo pode 

ser vista de forma bastante positiva em função do aparecimento de economias externas de 

escala e da grande troca de experiências resultante do intercâmbio de informações entre o 

pessoal dessas empresas (PERILO & NASCIMENTO, 1992). 

Além disso, estudos sugerem fortemente que a pesquisa em biotecnologia exige um 

ambiente especial para florescer, a começar pela capacitação sistemática de recursos humanos 

e disponibilidade de financiamento de custo reduzido (SANTOS & ANDRADE, 2008).  

Nesse aspecto, verifica-se que o estado de Pernambuco possui algumas incubadoras de base 

tecnológica, que acomodam empresas de biotecnologia, como a POSITIVA da UFPE, a 
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INCUBATEC Rural da UFRPE, a INCUBATEP do ITEP e o NECTAR, esta última sendo a 

única incubadora privada do estado (SANTOS & ANDRADE, 2011). 

Os setores Agronegócio, Biomassa/Energia e Minerais não metálicos, tiveram uma 

participação igual em relação à quantidade de propostas submetidas.  

O setor de Fármacos/medicamentos/saúde teve uma demanda ainda inferior aos 

setores de Agronegócio, Biomassa/Energia e Minerais não metálicos, e o projeto apresentado 

tem sua atividade industrial mais relacionada aos setores de eletroeletrônica e metal-

mecânica, apesar de ser de uma empresa que produz produtos para área médica (Banco de 

dados da FACEPE). É possível observar ainda em relação ao setor de fármacos que os três 

grandes laboratórios que interagem com universidade, os dois do estado LAFEPE e HEMOPE 

e o particular HEBRON, ficaram impedidos de participar do Programa uma vez que não se 

enquadraram na categoria de micro e pequenas empresas, exigência do Edital.  

Alguns setores ofertados como nanotecnologia e semicondutores não apresentaram 

nenhuma proposta. De acordo com Sicsú & Cabral (2010), a não submissão de propostas 

desses setores pode levar à reflexão de que mesmo tendo instituições de pesquisa de alto nível 

em nanotecnologia como o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fotônica e a  Rede 

de Nanotecnologia Molecular e de Interfaces – RENAMI, e também importantes grupos de 

pesquisa em semicondutores nas duas principais universidades, ainda é muito grande a 

distância entre a academia e o setor produtivo no estado de Pernambuco.   

 

2.6. À Guisa de Conclusão 

 

De maneira geral, da análise do presente capítulo infere-se que a revisão da literatura 

sobre temas como a inovação e sua relação com a competitividade organizacional e com o 

desenvolvimento econômico, permite observar claramente a importância em envidar esforços 

para proporcionar atividades inovativas visando crescimento e desenvolvimento nos setores 

de produção. 

Da mesma forma, a apresentação do PAPPE Subvenção, de sua concepção, sua forma 

de operação descentralizada e sua estruturação no estado de Pernambuco, assim como o 

levantamento e a análise realizados acerca do edital do Programa, a partir dos dados 

preliminares disponibilizados pela FACEPE, evidenciam a necessidade de sistemática 

avaliação desse instrumento de política pública, para melhor conhecê-lo e identificar os 

potenciais impactos dele advindos. Isso torna necessária a realização de uma pesquisa de 

http://www.renami.com.br/
http://www.renami.com.br/
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campo, envolvendo as empresas participantes do Programa, para o aprofundamento da análise 

que se deseja. 

Com o levantamento de dados realizado, verifica-se ainda que há diferenças 

significativas quanto ao número de propostas não enquadradas por rodada. Assim, acredita-se 

que a oportunidade das empresas reapresentarem seus projetos em rodadas sucessivas, 

recebendo um retorno com sugestões de melhorias nos projetos, permitiu um aprendizado 

tanto para as empresas quanto para os participantes do processo de avaliação. 

Os dados analisados permitem observar também que os setores que historicamente 

foram mais incentivados em C&T pelas políticas públicas, como o setor de TIC através do 

Porto Digital, foram os que melhor consolidaram conhecimento e liderança. 

Além disso, é possível verificar ainda que apenas 4 (quatro) propostas aprovadas são 

de empresas fora da região metropolitana de Pernambuco, o que reflete uma grande 

concentração de conhecimento e geração de riqueza situados na capital do estado. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente capítulo trata da caracterização da pesquisa com destaque para sua forma 

de abordagem, seus objetivos, os meios e os procedimentos adotados, relacionando todos os 

instrumentos utilizados para atingir o resultado proposto. 

Considerando as duas estratégias comumente usadas para abordar um problema de 

pesquisa: a abordagem qualitativa e a quantitativa, a pesquisa realizada utiliza a abordagem 

qualitativa que permite, geralmente, descrever a complexidade de um determinado problema e 

a interação de certas variáveis, compreender e classificar os processos dinâmicos vividos por 

grupos sociais e possibilitar maior profundidade no entendimento das particularidades (DIEH; 

TATIM, 2004). 

Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória, uma vez que visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito e 

gerar conhecimento sobre a temática abordada (YIN, 2010). 

Já em relação aos meios para viabilizar o estudo, foram utilizadas a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo, da seguinte forma:  

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica com revisão da literatura em 

livros, teses, dissertações e outras produções acadêmicas, como forma de identificar 

referências voltadas para temas de interesse da dissertação como: Inovação, Competitividade 

e Desenvolvimento Econômico. 

Posteriormente, a partir de um levantamento e análise do edital do Programa e dos 

incentivos concebidos, com base nos dados preliminares disponibilizados pela FACEPE, foi 

feita uma apresentação do PAPPE Subvenção - Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas 

na Modalidade Subvenção a Micro e Pequenas Empresas, sua concepção e sua relação com a 

diversificação e desconcentração das atividades inovativas no País, e foi também apresentada 

a estruturação do Programa em Pernambuco, procurando compreender sua articulação com a 

matriz industrial do Estado e sua relação com as cadeias produtivas locais.  

Com esse acervo de levantamentos, fez-se necessário então realizar uma pesquisa de 

campo para analisar como micro e pequenas empresas participantes das duas primeiras 

rodadas do PAPPE Subvenção em Pernambuco desenvolveram projetos com caráter inovador 

e os impactos gerados por essa iniciativa.  

De acordo com Silva & Menezes (2001), os instrumentos de uma pesquisa vão 

depender dos objetivos que a mesma pretende alcançar. Desta forma, na pesquisa em questão 
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foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: um questionário (apêndice 1), que foi 

aplicado com todas as empresas beneficiárias do Programa e, posteriormente, entrevistas com 

04 (quatro) empresas que representaram setores industriais com destaque em termos de 

número de propostas submetidas e aprovadas, para que fosse realizado estudo de múltiplos 

casos.  

Para reduzir o viés do pesquisador, essas entrevistas foram conduzidas sob a forma de 

entrevistas semiestruturadas, com a utilização de um roteiro (apêndice 2), o que permite o 

direcionamento para novas questões que possam surgir, de entrevistado para entrevistado e de 

empresa para empresa.  

O questionário, enviado para as empresas via e-mail, abordou questões que permitiram 

uma análise acerca da postura das empresas beneficiárias com relação à atividade de 

inovação; alguns aspectos do projeto apresentado; e a visão inicial das empresas sobre o 

PAPPE. O mesmo foi respondido pelos coordenadores e/ou responsáveis pelo 

desenvolvimento dos projetos. 

Já o roteiro de entrevista abordou questões que permitiram verificar a visão das 

empresas quanto à participação no programa, implicações para o ambiente interno e externo 

das empresas a partir dos resultados percebidos pelas mesmas e a visão geral sobre o PAPPE. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa classifica-se como do tipo estudo de 

caso. Para Yin (2010), o estudo de caso possibilita maior compreensão de fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos mais complexos, e pode ainda basear-se em 

casos simples ou múltiplos, com uma única unidade de análise ou com mais de uma unidade 

de análise. Para esse trabalho, o procedimento utilizado foi o estudo de múltiplos casos, uma 

vez que serão abordados estudos realizados em mais de uma empresa. 

A escolha das 04 (quatro) empresas para elaboração do estudo de múltiplos casos foi 

feita a partir do Seminário de Avaliação Parcial do Programa, realizado pela FACEPE em 

janeiro/ 2012, no qual as empresas beneficiadas apresentaram, de forma geral, o andamento 

dos projetos aprovados. Uma das empresas não concedeu a aprovação formal para exibir seu 

nome, embora tenha fornecido autorização para utilizar os dados do projeto. Assim, no texto 

apresentamos um detalhamento de 03 (três) empresas, embora seja importante utilizar os 

dados da quarta para efeito de comparação, tendo em vista que essa empresa encerrou suas 

atividades ao término do projeto. Além dessa análise acerca do nível de desenvolvimento dos 

projetos apresentados pelas empresas, buscou-se escolher dentre as sugeridas pela FACEPE, 

empresas nos quais poderíamos ter mais fácil acesso e que pertencessem aos setores 
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industriais que obtiveram destaque em termos de número de propostas submetidas e 

aprovadas.  

A escolha das empresas foi feita com a aprovação de Fátima Cabral, Diretora de 

Inovação da FACEPE.  

As três empresas selecionadas para essa etapa da pesquisa foram a MEKATRONIK – 

Indústria e Comércio de Automação Ltda., do setor de Eletroeletrônica/ Metal-Mecânica; a 

BIOGENE Indústria e Comércio Ltda., do setor de Biotecnologia; e a MOBILICIDADE 

Tecnologia Ltda., do setor de Software. 

Na elaboração e análise do estudo de múltiplos casos, as informações obtidas nas 

entrevistas foram então confrontadas com as informações obtidas através dos questionários 

aplicados, para que fossem identificados os reais impactos gerados com a participação das 

empresas no Programa. 

De modo geral, as etapas para realização desta pesquisa são apresentadas na Figura 

3.1, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Etapas para a realização da pesquisa. 

Fonte: Esta pesquisa, 2013. 

O resultado esperado, com base nas informações coletadas durante a pesquisa de 

campo, bem como com o aprofundamento da compreensão sobre os projetos financiados, era 

a construção de um quadro que permitisse compreender melhor a relevância e pertinência do 

Programa, a partir dos impactos percebidos, suas adequações necessárias, e o 
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desenvolvimento de ações para seu aperfeiçoamento, visando maior internalização dos seus 

resultados. 

Infere-se, portanto, que a pesquisa bibliográfica realizada, bem como a análise do 

edital do Programa e dos incentivos concebidos, com base nos dados preliminares 

disponibilizados pela FACEPE, foram de grande importância para as análises posteriores 

voltadas para os dados coletados através dos questionários e das entrevistas. 

Desta forma, através dos procedimentos adotados e dos instrumentos utilizados, foi 

possível o alcance do resultado proposto para esta dissertação. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com o acervo de levantamentos realizados na elaboração do referencial teórico, surgiu 

a necessidade de realização de uma pesquisa de campo envolvendo todas as empresas 

participantes do PAPPE Subvenção no estado de Pernambuco, de forma que essa pesquisa 

possibilitasse uma avaliação sistemática do Programa e a identificação dos impactos por ele 

gerados, a partir da utilização e análise dos instrumentos de coleta de dados apresentados.  

 

4.1. Aplicação dos Questionários 

 

A coleta de informações necessárias para a análise dos resultados do Programa teve 

início com a aplicação dos questionários para avaliação do PAPPE Subvenção pelos 

beneficiários, respondidos pelas empresas participantes do Programa no Estado de 

Pernambuco. Os mesmos foram enviados para as empresas por e-mail e respondidos pelos 

representantes dos Projetos aprovados. 

O referido instrumento de coleta de dados foi aplicado em todas as Empresas 

participantes das duas chamadas do edital, o que totalizou em 42 (quarenta e duas) empresas, 

sendo 16 (dezesseis) vinculadas à primeira rodada do Programa e 26 (vinte e seis) vinculadas 

à segunda rodada.  

Do total das 42 (quarenta e duas) aplicações obteve-se resposta de 30 (trinta), o que 

corresponde a um percentual de 71,43% e, portanto considerado uma amostra suficiente para 

a análise pretendida. 

De início, visando um maior conhecimento das Empresas com propostas aprovadas, 

buscou-se analisar o quadro de funcionários que compõem as mesmas e sua formação, já que 

quanto mais forte a base de recursos humanos, maior a probabilidade de acelerar o processo 

de inovação e consequentemente mais forte se tornam os agentes envolvidos na luta pela 

sustentação competitiva (CASSIOLATO & LASTRES, 2000). 

O gráfico 4.1, apresentado a seguir, ilustra os resultados obtidos quanto a  essa  

análise. 
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Gráfico 4.1: Grau de formação dos funcionários das Empresas 

 
Fonte: Esta pesquisa, 2013. 

Verificou-se então, conforme gráfico acima, que o maior índice de formação está no 

nível de graduação, com 36,3% do total, e aproximadamente 55% do quadro funcional 

apresenta grau de instrução entre graduação e pós-graduação, o que reflete a busca por 

melhoria na formação profissional por parte das micro e pequenas empresas. 

Sobre esse aspecto, vale salientar que é importante analisar a estrutura organizacional 

dessas empresas, pois como visto na fundamentação teórica, a estrutura organizacional pode 

facilitar a implementação de inovações à medida que estruturas mais integradas ajudam na 

coordenação, no planejamento e na implementação de estratégias de inovação. 

Além disso, pesquisas realizadas afirmam que a capacidade da empresa para 

identificar, assimilar e explorar conhecimento produzido externamente depende da sua 

capacidade de absorção, isto é, a quantidade de conhecimento acumulados relacionados 

(CARVALHO, 2011). 
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Buscou-se também conhecer quais são os principais mercados consumidores atendidos 

pelas empresas analisadas, conforme apresentado no gráfico 4.2. 

Gráfico 4.2: Principais mercados consumidores das Empresas 

 
Fonte: Esta pesquisa, 2013. 

Os dados acima revelam, quanto aos principais mercados consumidores dessas 

empresas, que apenas 25% delas ainda estão voltadas para o mercado local e 50% delas já 

buscam mercados que vão além da região nordeste, das quais mais de 8% já conseguiram 

expandir seus produtos/serviços até outros países.   

Dessa análise acerca dos mercados consumidores das empresas em estudo, pode-se 

inferir que dadas as grandes mudanças nos sistemas de produção, canais de distribuição e 

mercados financeiros, bem como a proliferação das tecnologias de informação, mesmo as 

micro e pequenas empresas estão cada vez mais se integrando nas cadeias de valor que 

acabam operando nos diferentes países. 

Sob esse aspecto, pesquisas recentes indicam que, com o aumento do grau de 

internacionalização - GRI, as MPEs desenvolvem competências internacionais e, assim, 

apresentam um desempenho superior. A relação de mediação do desenvolvimento de novas 

competências entre o aumento do grau de internacionalização e o desempenho financeiro 

organizacional também explora uma nova abordagem nos negócios internacionais, 

principalmente para as MPEs (FLORIANI & FLEURY, 2012). 
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Outro fator observado foi a postura das empresas em relação à atividade de inovação – 

criação de novas tecnologias, conforme apresentado no gráfico 4.3. 

Gráfico 4.3: Postura das Empresas em relação à atividade de inovação 

 
Fonte: Esta pesquisa, 2013. 

A análise dos dados acima permite observar que 46,2% das empresas em estudo 

demonstram uma postura de caráter estratégico e intencional em que a criação de novas 

tecnologias é ponto estratégico da empresa inclusive contendo planejamento e recursos para 

tal.  

Observa-se ainda que em 23,1% das empresas criam-se algumas inovações de forma 

sistemática para satisfazer alguns clientes ou quando há alguma oportunidade, e 17,9% têm a 

atividade de inovação como sustentável, ou seja, essencial à organização de modo que todos 

os esforços são voltados para criação. Desta forma, apenas 12,8% das empresas ainda 

desenvolvem esse tipo de atividade empiricamente. 

Sob esse aspecto, percebe-se que as organizações que geram inovação têm a atividade 

inovativa como um objetivo fim, ou seja, um dos principais objetivos ou valores fundamentais 

da organização é produzir algo novo. Já para as organizações que apenas adotam inovação, 

esse tipo de atividade é só um meio de facilitar e contribuir para os objetivos principais da 

organização (DAMPOUR; WISCHNEVSKY, 2006; SARTORI, 2011). 
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       A motivação para a atividade de inovação também foi um ponto observado, conforme 

apresentado no gráfico 4.4. 

Gráfico 4.4: Motivação das Empresas para a atividade de inovação 

 
Fonte: Esta pesquisa, 2013. 

A análise dos dados acima remete à percepção de que entre os fatores motivacionais 

apresentados, os de maior destaque foram o crescimento (48%) e a rentabilidade (28%). O 

fator responsabilidade socioambiental teve um destaque consideravelmente inferior e algumas 

empresas destacaram ainda, como outra forma de motivação, o interesse pela criação de um 

diferencial competitivo. 

Nesse contexto, vale salientar a importância das empresas reconhecerem a necessidade 

de criar e manter um ambiente motivacional para a inovação, ambiente esse que se transpõe à 

simples mudança e requer a adoção de uma nova filosofia de trabalho, fazendo com que a 

organização, por meio de seu conhecimento e sua capacidade, sinta-se motivada para inovar. 

Isso contribui para se atingir níveis almejados de competitividade nas empresas e 

progressivamente fazer das inovações procedimentos permanentes. 
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No que tange à trajetória tecnológica das empresas, foram feitas algumas observações 

conforme apresenta o gráfico 4.5. 

Gráfico 4.5: Trajetória Tecnológica das Empresas 

 
Fonte: Esta pesquisa, 2013. 

As empresas apresentaram uma trajetória tecnológica um tanto diversificada, dos quais 

apenas 39,5% das organizações tiveram sua trajetória construída internamente nas empresas, o 

que remete à necessidade em desenvolver capacidade tecnológica nas micro e pequenas 

empresas, uma vez que estas ainda apresentam certa dependência de ajuda externa seja de 

instituições, de especialistas ou de outras fontes. 

Sob esse aspecto, Dosi (2006) destaca que as principais maneiras de acumulação 

tecnológica são: P&D em empresas e laboratórios de pesquisa; processos informais 

relacionados com a difusão de informação e de inovação; externalidades de cooperação entre 

firmas; inovações adotadas de outras empresas; introdução de inovações inseridas em bens de 

capital e bens intermediários. 
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As formas que as empresas adotam para ter acesso à tecnologia também foi um ponto 

de interesse para a pesquisa, conforme apresentado no gráfico 4.6. 

Gráfico 4.6: Formas adotadas para acesso à tecnologia 

 
Fonte: Esta pesquisa, 2013. 

A análise dos dados acima permite verificar que as formas utilizadas pelas empresas 

para acesso à tecnologia são bastante variadas, dentre as quais se destacam: participação em 

feiras tecnológicas; contratação de consultores externos; acesso através de alguns clientes; 

acesso via Instituições de Apoio; aquisição de equipamentos e softwares; entre outros.  

Além das formas de acesso à tecnologia citadas no questionário apresentado às 

empresas, houve destaque ainda para a utilização de parcerias com fabricantes/fornecedores, e 

a participação em Congressos e Seminários Técnicos.  

A importância dessa análise deve-se ao fato de que a tecnologia passou a ter um papel 

estratégico nas organizações e tem sido determinante não apenas nas empresas, mas no nível 

de desenvolvimento social e econômico das nações,  principalmente nos países emergentes, 

como o Brasil (WEISZ, 2009). 

 

 

 

 



Capítulo 4  Análise dos Resultados 

 

36 

Dada a importância das parcerias estratégicas no processo de inovação, buscou-se 

ainda verificar o comportamento das empresas em relação a essa forma de relacionamento, 

conforme apresentado no gráfico 4.7. 

Gráfico 4.7: Parcerias firmadas pelas empresas 

 
Fonte: Esta pesquisa, 2013. 

As empresas analisadas de um modo geral possuem algum tipo de parceria, dentre as 

quais se destacam parcerias com Universidades (30,8%), com Fornecedores (21,5%) e com 

Centros de Pesquisa (18,5%). Contudo, vale ressaltar que a maioria das empresas analisadas 

possui mais de uma parceria, o que retrata a importância e necessidade de processos 

interativos como parte das atividades de inovação nos quais o conhecimento é criado e 

trocado tanto dentro das empresas como entre elas e outras organizações.  

Os dados obtidos sobre as parcerias firmadas pelas empresas em estudo devem ser 

vistos de forma positiva, uma vez que a atuação em arranjos produtivos locais, aglomerações 

industriais, e a formação de relacionamentos interorganizacionais em redes e alianças 

estratégicas têm sido apontadas como fontes de vantagem competitivas que promovem tanto o 

crescimento de empresas como das regiões. 

 

 

 



Capítulo 4  Análise dos Resultados 

 

37 

Foram identificadas ainda as dificuldades encontradas pelas empresas durante o 

desenvolvimento dos projetos, com destaque para as seguintes: 

- Na utilização do sistema online (Ágil) para apresentação/submissão das propostas à 

FACEPE através do envio eletrônico de dados; 

- Na prestação de contas ao programa, tendo em vista a não disponibilização de um manual 

específico; 

- Na contratação de mão de obra especializada; 

- Quanto à carência de fornecedores especializados; 

- Na aquisição de matérias-primas, uma vez que os fornecedores, em sua maioria, estão 

localizados na região sudeste do país, o que gera aumento de preços devido a fretes e 

elevados prazos de entrega; 

- Na inserção do produto no mercado (quebra de paradigmas para aceitação do produto); 

- Alta carga tributária que impacta diretamente na importação de material de consumo. 

 

Em relação ao ambiente interno das empresas, os principais impactos percebidos com 

a participação no Programa foram: 

- Conscientização sobre a importância da inovação na cultura organizacional; 

- Melhoria no nível de motivação dos colaboradores envolvidos nas atividades do projeto, 

proporcionando a eles maior confiança no desenvolvimento de suas atividades; 

- Formação de capital humano qualificado; 

- Amadurecimento administrativo; 

- Aumento da maturidade empresarial no desenvolvimento de projetos; 

- Aquisição de competência, sobretudo tecnológica, no desenvolvimento de produtos/ serviços 

para o mercado nacional e internacional; 

- Melhoria dos processos internos da empresa, com aumento de produtividade; 

- Ampliação de receitas e consequentemente da capacidade de investimento;  

- Melhoria do resultado final da empresa (aumento de lucro operacional). 

 

Quanto ao ambiente externo às empresas, os principais impactos percebidos pelas 

mesmas foram: 

- Ampliação e melhoria do portfólio de produtos/serviços;  

- Aumento da visibilidade, agregando valor à imagem das empresas;  

- Ampliação dos mercados de atuação;  

- Melhoria no nível de satisfação pelos clientes; 
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- Abertura de portas para novos projetos de inovação; 

- Formação de parcerias estratégicas; 

- Aumento da capacidade competitiva das empresas;  

- Maior estabilidade do empreendimento, devido à maior diversificação de produtos e do 

mercado atendido. 

 

4.2. Estudo de Múltiplos Casos 

 

Procurando aprofundar um pouco mais a compreensão dos impactos do Programa nas 

Empresas, foram realizados estudos de caso procurando verificar como estes foram 

implementados. A seleção dos casos foi sugerida pela Coordenação da FACEPE que apontou 

um número de 8 (oito) casos que poderiam ser mais detalhados, onde já se notavam impactos 

nas empresas e, por razões de prazos foram escolhidos 4 (quatro) nos quais se poderia ter mais 

fácil acesso e que representassem os setores que tiveram maior número de propostas 

submetidas e aprovadas.  

Como uma das empresas não concedeu a autorização formal para exibir seu nome, 

embora tenha dado permissão para utilizar os dados do projeto, foi apresentado no texto um 

detalhamento de apenas 03 (três) dessas empresas, embora seja importante utilizar os dados 

da quarta para efeito de comparação, tendo em vista que essa empresa encerrou suas 

atividades ao término do projeto. 

 

4.2.1. Estudo de Caso 1 

 

Empresa: MEKATRONIK – Indústria e Comércio de Automação Ltda. 

Setor de Atividade: Eletroeletrônica/ Metal-Mecânica 

Título do Projeto apoiado pelo PAPPE Subvenção (Edital 04/2008): Desenvolvimento do 

sistema automatizado de preparação da mistura gesso-água para fabricantes de pré-moldados 

do polo gesseiro do Araripe-PE. 

Entrevistado: Denis Leite 

Função na Empresa: Sócio-Diretor 

Função no Projeto: Responsável pelo Desenvolvimento do Projeto 

Realização da entrevista: Maio/2012. 
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A Mekatronik é uma Empresa Especialista no Desenvolvimento de Projetos de 

Automação Industrial que, através de soluções inteligentes, vem ajudando indústrias de 

diversos seguimentos a alcançarem seus objetivos estratégicos e melhorarem seus resultados 

operacionais. 

Fundada em janeiro de 2006 em Recife, Pernambuco, a Mekatronik e seus 

colaboradores vêm construindo sólidos relacionamentos com clientes, fornecedores e 

parceiros. 

A empresa hoje é representada por de 03 (três) unidades, sendo a Mekatronik voltada 

para máquinas especiais, sistemas e painéis elétricos; a M K Engenharia, para projetos de 

automação industrial; e a Zaut Distribuidora, para equipamentos para automação, controle e 

acionamentos.  

Algumas características da empresa: possui uma carteira de clientes diversificada; 

projetos de inovação com recursos de subvenção econômica; atuação no Nordeste e Sudeste; 

apresenta um crescimento exponencial; conta com 20 colaboradores, sendo 19 (dezenove) 

profissionais e 01(um) estagiário; gestão de projetos, gestão de segurança e gestão do 

conhecimento. 

 

Análise do PAPPE Subvenção pela Empresa 

 

I. Quanto à participação no Programa: 

 

Entre as dificuldades encontradas no desenvolvimento do Projeto, a empresa destacou:  

 

1) Recursos humanos qualificados; 

A primeira dificuldade foi na formação da equipe, dada a dificuldade em encontrar 

profissionais que projetassem uma máquina a partir de uma ideia, dificuldade essa associada, 

pela empresa, ao fato de a região não ter tradição em atividades que envolvem projetos de 

desenvolvimento de máquinas.  

Além disso, foi feito investimento no desenvolvimento de pessoas e à medida que elas 

foram ganhando experiência, foram deixando a empresa. Para transpor essa barreira, os sócios 

da empresa passaram a se responsabilizar pela parte mais intelectual do desenvolvimento, e 

delegaram aos outros integrantes da equipe atividades mais de implementação e menos de 

desenvolvimento. 
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2) Introdução do produto no mercado. 

A empresa menciona a venda do produto como um desafio devido à resistência que os 

clientes apresentam no momento de aquisição de máquinas, cujo retorno sobre o investimento 

ocorre em longo prazo. Para a empresa, é preciso romper esse paradigma de que o cliente não 

está habituado a comprar máquinas nem a pensar financeiramente analisando o investimento. 

 

Em relação ao apoio/acompanhamento obtido ao longo do Programa, a empresa 

destaca a importância do apoio financeiro que além de permitir desenvolver um projeto que 

dificilmente a organização faria com recursos próprios, permite contratar profissionais de alto 

nível para trabalhar na empresa. A introdução desses novos profissionais acaba resultando em 

novos conhecimentos, novas ideias, identificação de novas oportunidades e retroalimentando 

o processo com novos projetos, que são propostos aos clientes, à FACEPE, e à própria 

empresa. Novas iniciativas são então implementadas com recursos próprios da empresa, em 

parcerias com fornecedores e clientes, com empresas parceiras, com a FACEPE, com o 

SEBRAE etc. 

 

II. Quanto ao ambiente interno da empresa: 

 

Houve iniciativa para conscientização dos funcionários envolvidos acerca da 

importância do projeto para a empresa, pois nem todos os membros do corpo funcional eram 

inovadores, e era necessário envolvê-los no processo. O entendimento da Mekatronik é que 

através da inovação é possível alcançar um desvio substancial nos resultados. E com o 

lançamento no mercado de novos produtos, processos e soluções inovadoras, o faturamento 

deixa de estar relacionado ao esforço direto e passa a estar relacionado com o benefício que as 

soluções da empresa oferecem ao mercado e com a competência de vender essas inovações. 

 

A implantação do projeto resultou em mudanças em relação à cultura organizacional. 

Para a empresa, na medida em que as ideias começam a tomar forma e trazer um benefício 

real para o cliente, na forma de uma solução (máquina ou sistema), as pessoas começam a 

compreender a importância da inovação, e aqueles que se identificam com o processo 

participam das discussões, sugerem, contribuem.  

Além disso, com a experiência adquirida, a empresa passou a envolver o cliente desde 

o início do processo e está muito satisfeita com o resultado, pois com o cliente participando 
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ativamente, quando o produto é lançado ele já está muito próximo das expectativas do 

mercado. 

A presença de novos e bem qualificados profissionais também oxigenou a empresa e 

repercutiu num processo contínuo de troca de conhecimentos. 

 

A participação no Programa também influenciou a motivação para a inovação na 

empresa. As pessoas perceberam que elas também são capazes de identificar necessidades, de 

propor soluções inovadoras e, portanto capazes de inovar. Na proporção em que são inseridas 

nos processos de inovação e que começam a ver suas contribuições se tornando componentes, 

formas, peças, e outros recursos das soluções que estão sendo desenvolvidas, elas se sentem 

parte da própria inovação.  

 

A implantação do projeto também levou à melhoria na produtividade. Na medida em 

que o corpo técnico da empresa aumentou, sentiu-se a necessidade de melhor gerenciar esses 

recursos humanos, e a qualificação das pessoas contribuiu para a identificação dos caminhos 

para o aumento de competitividade. 

Os principais benefícios internos observados pela empresa com a participação no 

programa foram: aumento significativo do número de novas ideias e melhoria da qualidade 

dessas ideias; aumento da capacidade da empresa de gerenciar projetos maiores; e aceleração 

do amadurecimento da empresa no que se refere à inovação e à gestão do próprio negócio. 

 

III.  Quanto ao ambiente externo à empresa: 

 

O principal diferencial para a competitividade trazido pelo projeto de inovação para a 

Mekatronik foi a maturidade na gestão do negócio. Hoje a empresa entende muito mais o que 

é valor para o cliente e foca em valor em tudo o que se propõe.  

 

A participação no programa possibilitou a formação de Parcerias com Universidades, 

Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento e várias empresas de diversos portes e 

seguimentos. A empresa passou a ser vista de maneira diferente pelo mercado, adquirindo 

mais respeito e respaldo. 

 

Em relação aos impactos percebidos em relação à participação no mercado, a empresa 

hoje vive um “crescimento exponencial”.  
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A estratégia econômica e mercadológica da empresa também foi influenciada. 

Segundo o Sócio-Diretor da Organização, a empresa que antes queria crescer como empresa 

de projetos, hoje tem certeza de duas coisas: “os projetos são fundamentais, porque são 

recorrentes, pagam as contas e levam a algum lucro; e a inovação é fundamental, pois é 

através dela que se ganha competitividade e dinheiro”. 

 

Entre os benefícios externos observados com a participação no programa recebe 

destaque o ganho de visibilidade com a agregação de valor à imagem da empresa. Durante o 

programa houve interação com diversas entidades, participações em eventos, palestras e 

feiras. Com o amadurecimento, ficou cada vez mais clara a relação entre inovação e 

competitividade, e isso é refletido no discurso da empresa. 

 

IV. Quanto à visão geral do Programa: 

 

De uma maneira geral, a Mekatronik avalia o PAPPE enquanto política pública de 

incentivo ao desenvolvimento como uma iniciativa fundamental. Destaca que o Programa 

precisa ser retroalimentado com o feedback das empresas e que as visitas técnicas dos 

financiadores e as reuniões de monitoramento são ações fundamentais e que poderiam ocorrer 

até com mais frequência, uma vez que é nesses momentos em que se pode discutir o 

programa, sugerir, propor etc. E expressa seu interesse em participar das discussões sobre o 

amadurecimento do programa, com a certeza de que pode contribuir. 

 

O Programa superou as expectativas da Mekatronik. Para a empresa, quando o projeto 

foi aprovado, não faziam ideia das mudanças que ocorreriam na empresa, e nos funcionários 

mesmos, principalmente na maneira de pensar. 

 

Sugestões de mudanças para aperfeiçoamento do programa, na visão da empresa: 

 

 O programa poderia incluir um mecanismo para apoio à introdução da inovação no 

mercado; 

 Como algumas empresas aprovam seus primeiros projetos sem muita experiência 

sobre como desenvolvê-los, um apoio no gerenciamento desses projetos por 
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profissionais experientes também seria importante para que empresas iniciantes 

alcancem seus objetivos mais rapidamente. 

 

A figura 4.1, a seguir, demonstra a importância das atividades de Inovação no 

desenvolvimento da Mekatronik.  

Momento Principais Fatos/Ações 

2004                                                    

Máquinas especiais para indústrias de 

pequeno porte 

02 estudantes de engenharia;                 

Incubação. 

2005                                                     

Sistemas de visão 

1ª integradora de sistemas de visão do 

Nordeste. 

2006 a 2008                                                        

Projetos de Automação para grandes 

indústrias 

Desbravamento do mercado;             

Conquista de clientes importantes;    

Aquisição de competências. 

2009                                                                

1º PAPPE                                        

Automação e Inovação 

Novo ciclo de inovação. 

2010                                                                

2º PAPPE                                                

Automação e Inovação 

Gestão do conhecimento;                   

Crescimento da cultura de inovação na 

empresa. 

2011                                                                

3º PAPPE                                           

Automação, Inovação e Distribuição. 

20 Profissionais;                                   

Gerenciamento de Projetos;                             

54 ideias para novos projetos identificadas a 

partir de demandas do mercado;                    

02 inovações lançadas. 

2012                                                  

Integração da Manufatura 

Implantação da Gestão da Inovação;             

Soluções para apoio à tomada de decisão e 

aumento da competitividade industrial;       

Depósito de 01 pedido de registro de marca e 

02 de patente. 

Figura 4.1: Importância das atividades de Inovação para a Mekatronik 

Fonte: Adaptado de Mekatronik, 2012. 

 

A análise da figura 4.1, permite verificar o grande crescimento obtido pela Mekatronik 

a partir da introdução de atividades inovativas na empresa. A evolução observada pode ser 

percebida tanto no ambiente interno, com a aquisição de competências quanto no ambiente 

externo com o aumento da competitividade industrial da empresa. 
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4.2.2. Estudo de Caso 2 

 

Empresa: BIOGENE Indústria e Comércio Ltda. 

Setor de Atividade: Biotecnologia 

Título do Projeto apoiado pelo PAPPE Subvenção (Edital 04/2008): Isolamento e 

caracterização de antígenos recombinantes de Brucella para o desenvolvimento de kits 

diagnósticos. 

Entrevistado: Emanoel Sérvio 

Função na Empresa: Sócio 

Função no Projeto: Coordenador 

Realização da entrevista: Setembro/2012. 

 

A Biogene é uma empresa de base tecnológica que nasceu a partir do laboratório de 

genética molecular do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco. 

Na época trabalhando no desenvolvimento de um kit diagnóstico para o calazar canino, surgiu 

a ideia de transformar em produto os excelentes resultados obtidos na pesquisa. 

A empresa foi inaugurada nas dependências da INCUBATEP (Incubadora de 

Empresas do Estado de Pernambuco), e atualmente é residente no Programa de Incubação de 

Empresas de Base Tecnológica da UFPE – POSITIVA desde 2006.  

Está voltada para a busca de soluções inteligentes em biotecnologia nas áreas 

diagnóstica, terapêutica e profilática de doenças veterinárias, com forte vertente no 

desenvolvimento de novos produtos e marcante presença no mercado brasileiro. 

A Biogene é formada por especialistas em diversas áreas, voltados para a produção 

biotecnológica, como Biomédicos, Biólogos, Veterinários e até Físicos, e tem como missão 

suprir o mercado brasileiro e internacional de produtos baseados em biotecnologia de ponta 

para o uso animal, sendo desenvolvedores por excelência de novas soluções voltadas 

prioritariamente para problemas de saúde pública e agronegócios no Brasil. 

 

Análise do PAPPE Subvenção pela Empresa 

 

I. Quanto à participação no Programa: 

 

As principais dificuldades encontradas pela empresa no desenvolvimento do Projeto 

foram: 
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1) A aquisição de matérias-primas, que para o setor é uma dificuldade constante no estado, 

uma vez que os fornecedores estão localizados em São Paulo ou Rio de Janeiro. Isso acarreta 

elevação de preços devido a fretes e outros transtornos logísticos. O custo elevado de 

equipamentos e alguns materiais também podem ser listados com possíveis dificuldades no 

momento de dar início à produção. 

 

2) A empresa teve grande dificuldade na seleção de pessoal.  

Na área da Biotecnologia, como o ciclo de maturação dos produtos é longo, muitas vezes a 

bolsa disponibilizada pelas Instituições de fomento acaba e a empresa não consegue ter 

recursos para manter os profissionais. Além disso, a Universidade Federal de Pernambuco 

abriu um concurso público para professor, no período, e algumas pessoas preferiram a 

Universidade a uma empresa privada.  

 

3) A dependência dos Órgãos de fiscalização para liberar as etapas envolvidas no processo 

produtivo acaba retardando o andamento das atividades. Contudo a empresa reconhece a 

importância e necessidade das fiscalizações pelos órgãos competentes.  

 

Quanto ao apoio/acompanhamento obtido ao longo do Programa, a empresa destacou 

que em relação ao apoio financeiro, os valores máximos para projetos e mínimos para 

contrapartidas foram suficientes para o momento atual das empresas de base tecnológica do 

estado.  

E em relação ao acompanhamento feito pela Instituição de Fomento, na área de 

Biotecnologia a maioria dos profissionais são mestres e doutores que já tem grande 

experiência na área, inclusive alguns são professores de Universidades. Então não há 

dificuldades em trabalhar com projetos de pesquisa na forma como foi exigida. Como já 

conhecem os processos, os trâmites, não é necessário um acompanhamento superior ao que 

foi dado. 

 

II. Quanto ao ambiente interno da empresa: 

 

A empresa destaca que Biotecnologia implica em inovação constante e perpétua. 

Logo, já existia na Biogene uma cultura de inovação, não sendo necessários esforços para 

introduzir a inovação na cultura organizacional da empresa. Além disso, a equipe do projeto é 



Capítulo 4  Análise dos Resultados 

 

46 

formada predominantemente por pesquisadores oriundos do ambiente acadêmico. Esse perfil 

determina a existência de um ambiente constantemente voltado para a inovação tecnológica. 

 

Em relação à produtividade, mesmo sendo necessário realocar pessoas envolvidas em 

outras linhas de produção paralelas, não houve impacto negativo, houve no período uma 

ampliação da produção. 

 

Dentre os principais benefícios internos observados com a participação no programa, 

houve destaque para o aumento de pessoal qualificado com a geração de novos empregos; a 

velocidade na realização das atividades de pesquisa e desenvolvimento (o PAPPE permitiu 

realizar em 3 anos o equivalente a atividades realizadas em 10 anos em um projeto anterior); a 

melhoria da qualidade dos projetos da empresa; fabricação de outros produtos vinculados; e 

contribuição para o crescimento da empresa de forma a permitir sua saída da incubadora. 

 

III.  Quanto ao ambiente externo à empresa: 

 

O projeto implantado gera um diferencial para a competitividade organizacional, uma 

vez que se trata de um produto inovador. Uma vez acabado, o produto será único no mercado 

brasileiro. O produto e a tecnologia empregada determinarão um ganho considerável no custo 

de produção. E do ponto de vista da perspectiva do cliente também, a tecnologia inovadora é 

percebida como um importante diferencial. 

 

No desenvolvimento do projeto houve algumas parcerias como a participação da 

UFCG com o laboratório de biologia molecular do semiárido chefiado pela Dra. Márcia Melo; 

a empresa Biovetech, incubada na POSITIVA chefiada pelo Dr. Roberto Soares; o consultor 

Dr. Rinaldo Aparecido, da Universidade Federal Rural de Pernambuco e o Dr. Daniel Moura, 

da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá. 

 

Com relação à participação da empresa no mercado, o projeto permitirá a entrada em 

novos mercados, aumento do faturamento, crescimento sustentado das vendas, e maior 

penetração no mercado externo. 

 

O projeto apresenta alta relevância para a estratégia da empresa, já que os novos 

produtos determinarão a entrada da Biogene no mercado diagnóstico de grandes animais 
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(animais de criação), e esse mercado é o maior em faturamento e número de clientes no 

Brasil. Quanto à estratégia tecnológica, o domínio da tecnologia, decorrente do conhecimento 

adquirido com pesquisas e desenvolvimento do produto, gerou novas ideias que levaram ao 

lançamento de novas propostas de projetos. 

 

Entre os principais benefícios externos observados com a participação no programa, 

destacam-se o aumento do diferencial competitivo da empresa; a entrada em novos mercados, 

e maior penetração no mercado externo. 

 

IV. Quanto à visão geral do Programa: 

 

De uma maneira geral, a empresa avalia o PAPPE enquanto política pública de 

incentivo ao desenvolvimento, como fundamental para desenvolver atividades de inovação e 

para alavancar a economia. Para a Biogene, o PAPPE se mostra uma forma de Política 

Pública que influencia tanto as micro e pequenas empresas, a partir do subsídio, como as 

grandes empresas através do estímulo para continuar competindo.  

Além disso, a distribuição das áreas de interesse para o Estado foi muito bem feita, 

permitindo um bom enquadramento das empresas e de seus projetos. E o sistema de chamadas 

múltiplas é bom, pois permite um melhor planejamento dos projetos e sua submissão em 

prazos mais elásticos. 

Desta forma, o Programa atendeu perfeitamente as expectativas da empresa. 

 

Alguns pontos a serem observados para aperfeiçoamento do programa, na visão da 

empresa: 

 O impedimento de gastos com capital é bem compreendido. Entretanto, as amarrações 

das demais rubricas são desnecessárias, uma vez que as amarrações em rubricas 

específicas acarretam dificuldades operacionais levando a atrasos e problemas 

técnicos. Uma simples prestação de contas no meio e no final do projeto poderia 

esclarecer as rotinas de gastos com maior clareza e menos burocracia;  

 A divulgação para acesso ao Programa ainda é muito centrada no meio acadêmico. 

Para os próximos editais poderia haver uma melhor concentração da propaganda nos 

meios empresariais, tais como: FIEPE, sindicatos e entidade de classe, incubadoras e 

parques tecnológicos, jornais de circulação em geral etc., sem, contudo abandonar o 

meio acadêmico como via de acesso ao empresariado; 
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 A exigência de inclusão das empresas no portal de inovação foi ruim e dificultou 

muito o trabalho; 

 É interessante a ampliação do prazo para execução do projeto, pois o prazo de dois 

anos é curto. Principalmente, considerando setores como biotecnologia que possuem 

ciclos mais longos de maturação para produtos e serviços. Também temos que 

considerar a demora na obtenção de licenças e registros, muitos dos quais obrigatórios 

por lei ainda na fase de projeto; 

 Como já foi citado, o sistema de chamadas múltiplas é bom, uma vez que permite um 

melhor planejamento dos projetos e sua submissão em prazos mais elásticos. Poderia 

ser estudada a possibilidade de publicação de mais chamadas. 

 

4.2.3. Estudo de Caso 3 

 

Empresa: MOBILICIDADE Tecnologia Ltda. 

Setor de Atividade: Software 

Título do Projeto apoiado pelo PAPPE Subvenção (Edital 04/2008): Sistema de pagamento 

eletrônico para uso de vagas em estacionamentos públicos ou privados e pagamento 

automático de pedágios. 

Entrevistado: Alberto Drunen 

Função na Empresa: Diretor de Tecnologia 

Função no Projeto: Coordenador. 

Realização da entrevista: Novembro/2012. 

  

A Mobilicidade é uma Empresa do setor de Software com atuação através de um 

portal que disponibiliza produtos e serviços que proporcionam comodidade e mobilidade às 

pessoas nos ambientes urbanos, utilizando-se de tecnologia da informação, inovação e 

criatividade, gerando melhor qualidade de vida e preservação ambiental. Também produz 

aplicativos para Smartphones, com download gratuito que facilitam ainda mais o seu uso de 

uma forma prática e rápida. 

Entre os principais serviços específicos de mobilidade urbana, produzidos hoje pela 

Empresa, destacam-se: pagamento automático de pedágios; pagamento eletrônico de 

estacionamentos públicos; aluguel de bicicletas públicas; e rastreamento de veículos e 

pessoas, a partir de mecanismos tecnológicos específicos. O mecanismo ocorre através de 
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uma plataforma informatizada em que o usuário faz uma adesão, pela internet, e adquire 

créditos que podem ser usados para pagamento desses serviços ou, no caso de pedágios, 

possibilita pagamento por meio de cartão de crédito. 

 

Análise do PAPPE Subvenção pela Empresa 

 

I. Quanto à participação no Programa: 

 

Entre as dificuldades encontradas no desenvolvimento do Projeto, a empresa destacou:  

 

1) A impossibilidade de utilizar apenas pessoal contratado antes da assinatura do convênio 

para o uso da verba destinada a pessoal. Isso dificultou um pouco a implantação e utilização 

deste recurso por requerer novas contratações; 

 

2) A dificuldade em buscar atingir um ganho de escala para a solução de pagamentos 

automatizados, pois a conquista de mercado foi inicialmente lenta em Pernambuco, em razão 

de o Estado estar iniciando suas operações com rodovia com sistema de pedágio, no período 

da implantação do projeto; 

 

3) As operações com sistemas de pagamento eletrônicos exigiram bastante atenção e 

aprendizado em relação ao gerenciamento das atividades financeiras da Empresa, além do 

desenvolvimento e uso de novas ferramentas de sistemas gerenciais; 

 

4) Dificuldade de introdução do produto no mercado devido ao pioneirismo. A Empresa 

precisou disponibilizar para o mercado projetos piloto sem custo para a empresa usuária do 

produto a ser experimentado, de forma a permitir o conhecimento e aceitação do produto. 

 

Em relação ao apoio/acompanhamento obtido ao longo do Programa, a Empresa 

destacou que o fato de a FACEPE ser a gestora dos recursos e possuir estrutura local de 

atendimento facilita bastante a comunicação, orientação e os esclarecimentos quanto a 

utilização dos recursos do projeto. 

 

II. Quanto ao ambiente interno da empresa: 
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Até pelo setor ao qual a Empresa está inserida, já existia na Mobilicidade uma 

conscientização acerca da importância da inovação, não sendo necessários esforços para 

introduzir a inovação na cultura organizacional da empresa, nem realização de iniciativas 

visando motivar os funcionários para esse tipo de atividade. 

 

A implantação do projeto refletiu de forma bastante positiva na produtividade da 

empresa. Isso contribuiu para a mudança de foco em sua atividade comercial, em que a 

empresa passou a atuar intensamente em atividades de desenvolvimento de soluções em 

mobilidade urbana, distanciando-se das atividades anteriores voltadas mais para consultoria. 

 

Os principais benefícios internos observados pela empresa com a participação no 

programa foram: o conhecimento adquirido com o desenvolvimento do Projeto, tanto em 

relação às tecnologias desenvolvidas quanto em relação ao gerenciamento financeiro de 

atividades de comércio eletrônico; as ideias surgidas ao longo do processo, que permitiram a 

implantação de novos projetos em paralelo; aumento da produtividade; crescimento. 

 

III.  Quanto ao ambiente externo à empresa: 

 

O projeto implantado trouxe diferencial para a competitividade organizacional, uma 

vez que viabilizou a ampliação do mercado da empresa em termos de desenvolvimento de 

novo segmento de atuação, inserindo a empresa no mercado de meios de pagamento 

automatizados, e com isso potencializando sua competitividade.  

 

As principais parcerias firmadas pela Empresa para o desenvolvimento do projeto 

foram:  

- a Empresa Serttel Ltda. que desenvolve tecnologias para gestão de estacionamento, 

bicicletas compartilhadas, gestão de trânsito etc., nos quais a Empresa está aplicando a 

tecnologia de meios de pagamento automatizado para estacionamento público, bicicletas 

compartilhadas, e também para o pagamento de pedágio da praia do Paiva onde a Serttel faz a 

automação do posto de pedágio; 

- o Núcleo de Gestão do Porto Digital e a CTTU – Companhia de Transporte e Trânsito 

Urbano da cidade do Recife, para os quais a Empresa promove a tecnologia de meio de 

pagamento automatizado para a Zona Azul do Bairro do Recife Antigo. 
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Em relação à participação da empresa no mercado, o Sr. Alberto Drunen destacou que 

a partir da implantação do Projeto em Recife-PE, houve a implantação do sistema de 

pagamento eletrônico para uso de vagas em estacionamento em mais 07 (sete) cidades, sendo 

02 (duas) no estado de Pernambuco, 03 (três) em São Paulo, 01 (uma) no Paraná e 01 (uma) 

em Minas Gerais. Além disso, a empresa se tornou microcompetidora de uma grande empresa 

de pedágio que atua nas regiões Sul e Sudeste. 

 

A estratégia econômica e mercadológica da organização também foi influenciada. Para 

a inserção do produto no mercado a empresa desenvolveu projetos experimentais ou Piloto 

para clientes, com custo diferenciado ou sem ônus, visando a aplicação prática no ambiente 

real do cliente (produto focado nas necessidades reais do mercado). Ou seja, a empresa hoje 

tem foco nos problemas reais da sociedade, dentro de sua área de atuação, e desenvolve 

tecnologias inovadoras com aplicação prática em projetos piloto, buscamos interação com 

centros de pesquisa e clientes de forma a gerar negócios sustentáveis. 

 

Os principais benefícios externos observados pela empresa com a participação no 

programa foram: expansão para novos mercados; aumento do potencial competitivo da 

empresa; ampliação e melhoria do portfólio de produtos/serviços no mercado. 

 

IV. Quanto à visão geral do Programa: 

 

De uma maneira geral, a Empresa avalia o PAPPE enquanto política pública de 

incentivo ao desenvolvimento como fundamental para alavancar empresas voltadas para a 

inovação e destaca que a baixa contrapartida exigida é essencial para viabilizar o 

desenvolvimento do projeto. 

O Diretor de Tecnologia da Empresa destacou ainda que a alavancagem proporcionada 

pelos recursos do PAPPE foi fundamental para fazer com que a empresa pudesse concluir o 

desenvolvimento do produto e concentrar suas ações neste segmento, e afirmou seguramente 

que o Programa atendeu as expectativas da empresa. 

 

Como sugestões de mudanças para aperfeiçoamento do programa, na visão da 

empresa, foram citadas:  
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 Permitir que os membros da equipe executora descrita quando da apresentação da 

proposta, possam estar cobertos pela verba de pessoal alocada para o projeto; 

 Ampliação das áreas de alocação de recurso cobertas pelo projeto, visando não apenas 

as atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas também permita a alocação de parte 

dos recursos em ações ligadas à estratégia comercial e de marketing, ampliando assim 

as possibilidades de sucesso na inserção comercial dos resultados do projeto no 

mercado; 

 Promover seminários de fechamento do Projeto, com oportunidade de exposição dos 

resultados alcançados para o público, em feiras de inovação – por exemplo. 

 

4.3. À Guisa de Conclusão 

 

Com a explanação do presente capítulo, é possível afirmar que os dados levantados a 

partir da aplicação dos questionários, possibilitam não só um melhor conhecimento acerca do 

perfil das empresas participantes do PAPPE Subvenção em Pernambuco, como também uma 

visualização de suas relações com fatores que influenciam no resultado da participação delas 

no Programa. 

As empresas analisadas, em sua maioria, apresentam o maior índice de grau de 

formação dos funcionários em nível de graduação, e 17,7% do total possui um nível de 

formação mais elevado.  

Percebe-se que são, em geral, empresas que buscam expansão quanto ao mercado 

consumidor, pois apenas 25% delas ainda estão limitadas ao mercado local e já há entre as 

micro e pequenas empresas analisadas um percentual de mais de 8% que atuam no exterior. 

Mais de 64% das empresas apresentam uma postura em relação à inovação com 

caráter sustentável ou estratégico, ou seja, entendem a inovação como essencial à organização 

e fazem dela um ponto estratégico da empresa. E mais de 75% das empresas analisadas 

encontram sua motivação para a inovação em fatores como crescimento ou rentabilidade. 

É possível verificar também que menos de 40% dessas empresas tiveram sua trajetória 

tecnológica construída dentro da própria organização, o que demonstra certa dificuldade 

quanto ao desenvolvimento tecnológico em boa parte das micro e pequenas empresas e, 

consequentemente, a necessidade de apoio nessa área, uma vez que todas demonstraram 

interesse na busca por tecnologia.  
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Além disso, são empresas que já apresentam algum tipo de parceria estratégica, dentre 

as quais receberam destaque as parcerias com Universidades e com Fornecedores. A maioria 

das empresas analisadas possui mais de tipo de parceria. 

As organizações em análise apresentaram ainda algumas dificuldades encontradas 

durante o desenvolvimento dos projetos, com destaque para a contratação de recursos 

humanos qualificados, a inserção dos novos produtos/serviços no mercado e a carência de 

fornecedores especializados na região.  

A Tabela 4.1, a seguir, apresenta as principais dificuldades encontradas pelas empresas 

durante o processo de desenvolvimento dos projetos. 

Tabela 4.1 – Principais dificuldades encontradas pelas empresas durante o desenvolvimento 

dos projetos 

 

 

 

 

 

 

      

Fonte: Esta pesquisa, 2013. 

Contudo, as empresas destacaram importantes benefícios percebidos pelas mesmas 

tanto no que se refere ao ambiente interno das instituições quanto ao ambiente externo.  

A Tabela 4.2, a seguir, apresenta os principais impactos percebidos com a participação 

das empresas no Programa. 

 

 

 

Principais dificuldades encontradas pelas empresas 

Contratação de recursos humanos qualificados 

Inserção dos novos produtos/serviços no mercado  

Carência de fornecedores especializados na região  

Aquisição de matérias-primas, devido ao alto custo com logística e com carga tributária 

Dependência de Órgãos de fiscalização para liberar as etapas envolvidas no processo 

Prestação de contas ao Programa – necessidade de um manual específico 

Utilização do sistema online (Ágil) para apresentação e submissão das propostas 
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Tabela 4.2 – Principais Impactos percebidos com a participação das empresas no PAPPE 

Subvenção 

 

Principais impactos percebidos  

Ambiente interno Ambiente externo 

Impacto 

Econômico / 

Financeiro  

- Aumento da produtividade; 

- Ampliação de receitas e da 

capacidade de investimento; 

- Aumento do lucro operacional. 

- Ampliação das oportunidades de 

negócio nacionais e internacionais; 

- Maior estabilidade do empreendimento, 

devido à maior diversificação de produtos 

e do mercado atendido. 

Impacto 

Científico / 

Tecnológico 

- Criação de novas linhas de 

pesquisa na empresa; 

- Aquisição / fortalecimento da 

competência tecnológica. 

- Integração e desenvolvimento científico-

tecnológico com outras instituições 

regionais e nacionais. 

Impacto 

Organizacional / 

Estratégico 

- Aprendizado institucional e 

operacional; 

- Melhoria no nível de motivação 

dos colaboradores; 

- Formação de capital humano 

qualificado; 

- Maturidade no desenvolvimento 

de Projetos. 

- Ampliação e melhoria do portfólio de 

produtos / serviços oferecidos; 

- Valorização da imagem da empresa; 

- Ampliação dos mercados de atuação;  

- Melhoria no nível de satisfação dos 

clientes; 

- Aumento do diferencial competitivo das 

empresas; 

- Formação de parcerias estratégicas. 

Impacto    

Social / Cultural 

- Valorização da inovação na 

cultura organizacional. 

- Geração de empregos. 

Fonte: Esta pesquisa, 2013. 

Com relação aos estudos de caso realizados, percebe-se que a contratação de mão de 

obra especializada para execução do projeto foi uma dificuldade destacada por todas as 

empresas selecionadas. Esse, sem dúvida, é um dado preocupante e que requer bastante 

atenção uma vez que se trata de uma dificuldade também apresentada por muitas outras 

empresas participantes do programa. Tal informação confirma a necessidade de envidar 

esforços no que tange à capacitação profissional na região, já que muitas atividades 

inovadoras dependem de mão de obra altamente qualificada, além de uma estrutura 

empresarial que facilite o aprendizado e a utilização do conhecimento. 
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É possível observar também que antes da participação dessas empresas no Programa, a 

visão apresentada por elas em relação à importância da inovação para o desenvolvimento 

econômico era diferente em função do setor de atividade no qual estão inseridas.  Enquanto 

nas empresas dos setores de Biotecnologia e de Software a inovação já era tida como foco, até 

mesmo devido à natureza de suas atividades, na empresa do setor de Eletrônica/Metal-

mecânica foi necessário realizar iniciativas para a conscientização dos funcionários a cerca da 

importância da inovação. 

Essas iniciativas apresentadas pela Mekatronik Indústria e Comércio de Automação 

Ltda., visando melhorar a motivação dos membros da empresa para atividades inovativas, por 

meio de grupos de discussão, por exemplo, levaram também a mudanças na cultura 

organizacional da empresa. Tal iniciativa pode ser relacionada com os estudos de Ahmed 

(1998), no qual o autor destaca que simplesmente decidir que a organização deve ser 

inovadora não é suficiente, uma vez que essa decisão deve ser apoiada por ações que criam 

um ambiente no qual as pessoas estejam confortáveis com a inovação. 

No que tange ao apoio/acompanhamento obtido ao longo do Programa, as empresas se 

mostram bastante satisfeitas em relação ao apoio financeiro recebido. Quanto ao 

acompanhamento, a empresa de Biotecnologia destacou que devido ao nível de formação e à 

grande experiência, sobretudo acadêmica, apresentada pelos profissionais da área, não foi 

necessário um acompanhamento superior ao que foi dado, pois a mesma não tem dificuldades 

em trabalhar com propostas de projetos dessa natureza. A empresa do setor de Software 

também avaliou o nível de acompanhamento obtido como suficiente. Por outro lado, a 

empresa de Eletrônica/Metal-mecânica sugeriu um maior apoio, por profissionais experientes, 

no gerenciamento de projetos iniciais de empresas com pouca experiência, como uma forma 

de contribuir para o alcance mais rápido de seus objetivos. 

Da análise quanto às mudanças percebidas no ambiente interno das organizações, foi 

possível destacar benefícios em comum como: aumento de pessoal qualificado; melhoria na 

qualidade e capacidade da empresa seja do ponto de vista de geração de ideias, de novos 

projetos e/ou da velocidade em suas evoluções; aumento da produtividade e grande 

contribuição para o crescimento da empresa. 

Já da análise acerca do ambiente externo às organizações, alguns dos benefícios 

observados foram: ganho de visibilidade com a agregação de valor à imagem da organização; 

aumento do diferencial competitivo da empresa e a entrada em novos mercados. 

É importante destacar ainda que o ganho em conhecimento adquirido com o 

desenvolvimento dos projetos foi um ponto de destaque apresentado por todas as empresas 
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analisadas, o que permite visualizar o objeto de algumas pesquisas que defendem ser o 

processo inovativo um excelente meio de intercâmbio de conhecimento, bem como um espaço 

para a sua criação. Sob esse contexto, Sartori (2011) destaca ainda que as informações sobre 

um processo de inovação em si e o resultado da sua execução constituem um conhecimento 

valioso que pode e deve ser reunido e formalizado com o objetivo de melhorar o desempenho 

da organização. 

Com a pesquisa de campo realizada, mais precisamente com a análise dos estudos de 

casos, foi possível verificar também diferentes resultados do Programa nas empresas 

analisadas, o que é natural no processo de inovação. Essa naturalidade pode ser entendida 

com base em pesquisas realizadas sobre o processo inovativo, no qual destacam que a 

capacidade das empresas de produzirem inovações é diferente de empresa para empresa e é 

influenciada pelo contexto onde elas estão inseridas, de forma que esse contexto pode 

estimular ou dificultar sua capacidade de inovação (CARVALHO, 2011). 

A exemplo desses diferentes resultados, as análises permitem fazer as seguintes 

observações: enquanto na empresa do setor de Eletrônica/Metal-mecânica houve um grande 

destaque para impactos no amadurecimento da empresa no que se refere à inovação, e no 

ganho de visibilidade com a agregação de valor à imagem da organização; na empresa do 

setor de Biotecnologia, entre os impactos percebidos receberam destaque o aumento da 

produtividade com o ganho de velocidade na realização das atividades e a expansão para 

novos mercados. Já na empresa do setor de Software, foram percebidos grandes impactos em 

torno dos conhecimentos técnicos e administrativos adquiridos com o desenvolvimento do 

projeto, e da melhoria do portfólio de seus produtos. 

De um modo geral, esses tantos impactos positivos obtidos com a participação das 

empresas analisadas no Programa em estudo evidenciam a grandiosa importância da inovação 

como ferramenta de desenvolvimento econômico e de ampliação das vantagens competitivas 

para as micro e pequenas empresas, conforme destaca Carvalho (2009). 

Convém destacar ainda que na etapa de seleção das empresas a serem analisadas para 

elaboração dos estudos de caso foram identificados alguns casos em que, diferentemente dos 

três estudos apresentados, a empresa desenvolveu o projeto apoiado pelo PAPPE, mas não 

teve continuidade com a comercialização do produto/serviço resultante. Essa situação impede 

a finalização do processo inovativo uma vez que a inovação no sentido econômico é 

consumada apenas com a transação comercial envolvendo o novo produto, processo ou 

serviço (FREEMAN & SOETE, 1997). 



Capítulo 4  Análise dos Resultados 

 

57 

Outra situação encontrada foi caso em que a empresa, por alguma razão, encerrou suas 

atividades mesmo depois de ter desenvolvido projetos apoiados pelo Programa. Nessa 

situação é possível destacar o caso de uma empresa do setor de Software, que teve mais de um 

projeto apoiado pelo PAPPE Subvenção (Edital 04/2008). Na visão do Coordenador de um 

desses projetos, que na época era Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento da Empresa, a 

participação no Programa proporcionou à empresa a oportunidade de inovar não só em 

relação à tecnologia adotada, mas também em relação a seus processos de desenvolvimento, 

além de outros benefícios observados. Apesar da inexperiência administrativa da empresa 

com projetos dessa natureza, com o desenvolvimento das atividades dos projetos, a empresa 

criou produtos, sites e alguns serviços diferenciados, de modo a permitir afirmar que do ponto 

de vista técnico os projetos foram bem sucedidos, mesmo não sendo suficientes para garantir 

a manutenção da empresa no mercado. Sob esse aspecto, o Coordenador do Projeto destaca 

que a perspectiva de falha pode ser associada à dificuldade da organização de tornar o projeto 

sustentável, rentável e/ou comercializável, ou à dificuldade de apenas manter o projeto até que 

a empresa atingisse um amadurecimento comercial. Assim, o mesmo classifica o PAPPE 

como uma ferramenta excelente e necessária, destacando que mesmo que vários projetos não 

consigam se manter após o término do programa, certamente ele é uma forma viável para 

incentivar a inovação. 

Com os estudos de caso realizados é possível afirmar então que a visão geral do 

PAPPE Subvenção pelas empresas entrevistadas é semelhante a das demais empresas 

participantes do Programa e, de uma maneira geral, o Programa é avaliado por seus 

beneficiários, enquanto política pública de incentivo ao desenvolvimento, como uma 

iniciativa fundamental para desenvolver atividades de inovação.  

Além disso, as análises refletem a significativa importância do Programa para o 

desenvolvimento do estado de Pernambuco, no que tange a uma efetiva ação para uma maior 

inserção das micro e pequenas empresas pernambucanas no processo de busca por inovações 

e por aumento de sua competitividade.  

Desta forma, com base nos dados levantados, é possível compreender melhor a 

relevância e pertinência do Programa, a partir dos impactos percebidos, das adequações 

necessárias e de sua forte relação com a fundamentação teórica apresentada sobre a 

importância da inovação e sua influência no desenvolvimento econômico e na 

competitividade organizacional. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos realizados sobre o impacto de Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e 

Inovação no desenvolvimento do estado de Pernambuco, a partir da análise do PAPPE 

Subvenção, possibilitam destacar que o Programa permitiu iniciar um processo de mudança 

que se traduz em base para um crescimento sustentado no desenvolvimento de 

produtos/serviços direcionados em nichos identificados.  

A alavancagem proporcionada pelos recursos do programa tem sido fundamental para 

fazer com que as empresas possam desenvolver produtos/serviços e concentrar suas ações 

neste segmento. Além disso, o Programa também incentiva a integração das empresas com a 

academia, a interiorização da cultura e atividade inovativa, e leva a um consequente 

lançamento de inovações no mercado. 

Apesar de algumas dificuldades encontradas pelas empresas durante o 

desenvolvimento dos projetos, os benefícios percebidos pelas mesmas foram grandiosos e 

podem ser vistos tanto no ambiente interno das organizações quanto no ambiente externo.  

Assim, de um modo geral, o Programa apresenta impactos bastante significativos para 

a consolidação da competitividade empresarial, sobretudo regional, uma vez que acarreta em 

impactos econômicos, sociais, científicos, tecnológicos e organizacionais. 

Por isso tudo, o PAPPE Subvenção, enquanto forma de Política Pública, é sem dúvida 

uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do estado de Pernambuco, sobretudo 

pelo apoio e incentivo dado as Micro e Pequenas Empresas, tendo em vista que quanto mais 

empresas qualificadas: melhor a distribuição de renda, mais empregos são criados, mais 

salários são gerados e maior o consumo, recomeçando o ciclo econômico que rege o 

desenvolvimento.  

 

5.1. Sugestões para Aperfeiçoamento do Programa 

 

Apesar de o PAPPE Subvenção ter sido avaliado de forma bastante positiva pelas 

empresas participantes, a análise dos dados coletados durante a realização da pesquisa permite 

identificar alguns pontos que podem ser observados visando um aperfeiçoamento do 

Programa. 
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Assim, são feitas algumas sugestões como melhorias ao programa, conforme a seguir:  

 

 Realização de ações que promovam um maior incentivo às empresas situadas no 

interior do estado, como, por exemplo, reserva de um percentual dos recursos do 

Programa para essas empresas; 

 Implementação de ações de incentivo à integração entre empresas e o setor acadêmico, 

pois ainda é pequena a interação entre as Instituições de Ensino e o setor produtivo;  

 Aperfeiçoamento do sistema online (Ágil) utilizado para apresentação/submissão das 

propostas através do envio eletrônico, uma vez que várias empresas apresentaram 

dificuldade em sua utilização; 

 Maior ênfase na análise da viabilidade mercadológica, por ocasião da apresentação das 

propostas, já que uma grande dificuldade é lançar o produto no mercado;  

 Poderia ser verificada também a possibilidade de lançamento de algum programa que 

apoie as empresas no momento da comercialização desses produtos inovativos; 

 Ampliação das áreas de alocação de recursos cobertas pelo projeto, visando não 

apenas as atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas também permita a alocação 

de parte dos recursos em ações ligadas à estratégia comercial e de marketing, 

ampliando assim as possibilidades de sucesso na inserção comercial dos resultados do 

projeto no mercado; 

 Redução do tempo de espera entre a divulgação do resultado e a contratação dos 

projetos, de forma a agilizar o andamento das atividades; 

 Elaboração de um manual específico para a prestação de contas ao programa, tendo 

em vista a dificuldade apresentada por boa parte das empresas; 

 Análise quanto à possibilidade de aquisição (compra) de equipamentos, não apenas o 

aluguel; 

 Análise quanto à possibilidade de contratação de serviços de consultoria; 

 Realização de seminários de fechamento do Projeto, com oportunidade de exposição 

dos resultados alcançados para o público através, por exemplo, de feiras de inovação. 

 

5.2. Dificuldades e Limitações do Estudo 

 

Como dificuldades e limitações encontradas no desenvolvimento do trabalho, convém 

destacar a indisponibilidade de algumas empresas para realização das entrevistas necessárias à 
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elaboração dos estudos de caso. Algumas entrevistas precisaram ser adiadas e/ou até 

canceladas, pelos profissionais a serem entrevistados, e entre os motivos apresentados é 

possível citar: viagens a negócios; viagem por interesse pessoal; tratamentos de saúde; 

participação em Congressos; participação em treinamentos especializados etc. 

Houve também situações em que os Coordenadores dos Projetos apoiados pelo 

PAPPE já não faziam parte das empresas, assim como também outros integrantes da equipe 

responsável por seu desenvolvimento, o que acarretou na substituição dessas empresas por 

outras, mesmo em se tratando de produtos já à venda no mercado. 

Além disso, embora algumas empresas tenham concluído seus projetos logo no 

primeiro ano de desenvolvimento, houve empresas que, por razões que incluem atrasos por 

parte de órgãos específicos de fiscalização ou licenciamento, precisaram recorrer junto à 

Instituição de fomento para solicitar prorrogação do prazo para conclusão do projeto, cuja 

duração conforme edital 04/2008 era de 24 meses. Isso acabou retardando a colocação do 

produto/serviço no mercado e consequentemente impossibilitando a análise quanto a sua 

aceitação. 

Em relação às limitações do estudo, convém destacar que, embora os questionários 

tenham sido aplicados em todas as empresas participantes das duas primeiras rodadas do 

Programa no estado de Pernambuco, não foi possível obter resposta de todas, de forma que as 

análises não podem ser generalizadas.  

Do mesmo modo, os estudos de caso apresentados nesta dissertação também são 

considerados apenas uma amostra devido à quantidade de empresas selecionadas tendo em 

vista o curto prazo para realização das análises, associado à indisponibilidade de algumas 

empresas.  

Outra limitação está relacionada ao fato de que não foram realizados estudos de caso 

com empresas localizadas no interior de Pernambuco, para verificar se houve impacto 

semelhante aos ocorridos nas empresas localizadas na região metropolitana do estado.  

Também não foi possível abranger no presente estudo, empresas de todos os setores de 

atividade das áreas prioritárias destacadas no edital do Programa. 

 

5.3. Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Dado o resultado positivo dos impactos gerados com a implantação do PAPPE 

Subvenção no estado de Pernambuco, seria interessante realizar comparações acerca dos 
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resultados obtidos no estado em análise, com outros estados da Federação em que houve 

implantação do Programa, de modo a aproveitar as melhores práticas utilizadas na condução 

do PAPPE para obtenção de melhores resultados. 

Outra proposta seria avaliar também outros Programas Governamentais provenientes 

de Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, voltadas para o desenvolvimento 

regional, como forma de aperfeiçoar programas futuros a partir de implementações realizadas 

com base na análise e avaliação de iniciativas anteriores. 

Além disso, seria válido analisar os mecanismos utilizados em outros países que 

investem em inovação, não apenas avaliando como o processo inovativo é conduzido em sua 

etapa de Pesquisa e Desenvolvimento, mas também como são definidas suas estratégias de 

inserção dos novos produtos/serviços no mercado. 
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APÊNDICE 1: Questionário para avaliação do PAPPE pelos beneficiários, aplicado 

junto às empresas participantes do Programa 

 

I. Características do Entrevistado 

 

Empresa: 

Data: 

Entrevistado: 

Função: 

 

II. A Empresa e a Inovação 
 

1. Quais os principais produtos produzidos pela empresa? 

 

2. Quantos funcionários a empresa possui e em que nível de formação? 

 

3. Quais os principais mercados consumidores de sua empresa? 

 

(  )        Local        ________% da produção 

(  )        Estado        ________% da produção 

(  )        Região nordeste        ________% da produção 

(  )        Outras regiões        ________% da produção 

(  )        Exterior        ________% da produção 

 

4. Qual a postura de sua organização com relação à atividade de inovação – criação de novas 

tecnologias? 

 

(  )     Intuitiva:        As inovações são feitas empiricamente, por conta do acaso 

(  )      Sistemática:        Sistematicamente criam-se algumas inovações para satisfazer alguns 

clientes ou quando há alguma oportunidade 

(  )    Estratégica e Intencional:        Criação de novas tecnologias é ponto estratégico da 

empresa inclusive contendo planejamento e recursos para tal 

(  )      Sustentável:        Essencial à organização de modo que todos os esforços são voltados 

para criação. 

(  )     Outro        ____________________________________________________ 

 

5. Qual a motivação para a atividade de inovação em sua empresa? 

 

(  )        Rentabilidade         

(  )        Crescimento        

(  )        Responsabilidade Social e Ambiental         

(  )        Outro        ____________________________________________________ 

 

6. Trajetória Tecnológica da empresa. 

Historicamente, desde a criação de sua empresa, como ocorreu a trajetória tecnológica? 

 

(  )        A tecnologia foi comprada 

(  )        Ajuda externa de especialistas ou de instituições 

(  )        Foi tudo construído internamente 

(  )        Outra 
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7. Como a empresa faz para ter acesso às tecnologias (múltipla escolha)? 

 

(  )        Participando em feiras 

(  )        Contratando Consultores externos 

(  )        Por meio de seus Clientes 

(  )        Via instituições de apoio (SEBRAE, Universidades, Centros de Tecnologia) 

(  )        Comprando equipamentos e softwares 

(  )        Prospecção tecnológica 

(  )        Projetos de pesquisa individuais 

(  )        Projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento 

(  )        Outros 

 

8. A empresa possui alguma parceria? Se positivo, com quem? 

 

(  )        Fornecedores 

(  )        Centro de tecnologia 

(  )        Centro de pesquisas 

(  )        Universidades 

(  )        Outros 

 

9. Descreva sucintamente as experiências pregressas em inovação da empresa e seus 

participantes. 

 

10. Quais os mecanismos de Financiamentos na área de C,T&I já utilizados pela 

Empresa? Quando? 

 

III. O Projeto Apresentado: a visão da empresa 

 

11. Qual o diferencial para a competitividade da empresa que vocês vêem no projeto 

aprovado? 

 

12. Caracterize seu perfil inovador. 

 

13. A empresa espera quais impactos com a implementação do projeto? 

 

14. Qual a relevância do projeto para a estratégia de médio e longo prazo da empresa? 

 

15. No mercado, quais os principais concorrentes da empresa e do produto apresentado? 

 

16. Que dificuldades são previstas para a produção do produto em Pernambuco? 

 

17. Cite as principais Parcerias Estratégicas, da empresa e para execução do Projeto. 

 

18. O produto está sendo desenvolvido, visando principalmente os mercados: 

 

(  )        Local       

(  )        Estado         

(  )        Região nordeste         

(  )        Outras regiões         

(  )        Exterior         
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IV. O PAPPE e o Projeto 

 

19. Como teve conhecimento e acesso ao PAPPE?  

 

20. Quais as dificuldades encontradas: 

 No acesso ao Programa 

 Na apresentação da proposta 

 Na contratação do projeto 

 Na implementação das ações 

 

21. Para a empresa, quais os diferenciais do PAPPE em relação a outros programas já 

utilizados? 

 

22. Vocês teriam sugestões para aperfeiçoamento do Programa? 
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APÊNDICE 2: Roteiro para entrevista com as Empresas selecionadas 

 

I. Quanto à participação no Programa: 

1. Quais as dificuldades encontradas no desenvolvimento do Projeto? 

2. Como vocês avaliam o apoio/acompanhamento obtido ao longo do Programa? 

 

 

II. Quanto ao ambiente interno da empresa: 

1. Houve alguma iniciativa para conscientização dos funcionários envolvidos acerca da 

importância do projeto para a empresa? 

2. Alguma mudança percebida em relação à cultura organizacional, a partir da 

implantação do projeto? 

3. Foi possível verificar alguma influência do programa na motivação para a inovação na 

empresa? 

4. A implantação do projeto refletiu na produtividade da empresa? 

5. Quais os benefícios internos observados com a participação no programa? 

 

III.  Quanto ao ambiente externo a empresa: 

1. O projeto implantado trouxe algum diferencial para a competitividade organizacional? 

2. A participação no programa possibilitou a formação de alguma parceria? 

3. Algum impacto percebido em relação à participação da empresa no mercado? 

4. O programa refletiu na estratégia econômica e mercadológica da empresa? 

5. Quais os benefícios externos observados com a participação no programa? 

 

IV.  Quanto à visão geral do Programa: 

1. De maneira geral, como vocês avaliam o PAPPE enquanto política pública de 

incentivo ao desenvolvimento? 

2. O Programa atendeu as expectativas da empresa? 

3. Na visão da empresa, o que poderia ser mudado para aperfeiçoamento do programa? 

 

 


