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CAPiTULO I 

ASPECTOS GERAIS DO PROJETO 

1.1 TiTULO DO TRABALHO 

0 papel do setor privado no desenvolvimento cientffico e tecnol6gico 

paranaense. 

1.2 INTRODUCAO 

A envolvimento de especialistas de universidades (mestres e doutores) 

nas atividades de pesquisa e desenvolvimento desenvolvidas pela industria e 

vista como elemento essencial de politica industrial. Em julho de 2004, urn 

encontro no Estado do Parana, promovido pela Federa<;ao das lndustrias do 

Estado do Parana (Fiep) reuniu 70 doutores das mais variadas areas do 

conhecimento com a proposta de levar os conhecimentos do meio academico 

para as empresas com o objetivo de transforma-los em riqueza. 

0 IEL - Institute Euvaldo Lodi, no Informative lntera<;ao (2004) 

apresentou urn estudo da Associa<;ao Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento 

e Engenharia das Empresas lnovadoras (ANPEI), mostrando que, entre 1998 e 

2000, apenas urn ter<;o das empresas brasileiras implementou produtos e 

processes novos - para o mercado ou apenas para a empresa, ainda nessa 

publica<;ao o "Informative" afirma que 67% dessas empresas atribuiram pouca 

importancia a inova<;ao ou declaram nao ter feito nenhuma atividade interna de 

P&D. 

As atividades de P&D compreendem o trabalho criativo, realizado em 

bases sistematicas, com a finalidade de ampliar o estoque de conhecimento, 

assim como o uso desse estoque na busca de novas aplica<;6es. De acordo 

com a Associa<;ao Nacional de P, D & E das Empresas lnovadoras (2004), a 

P&D deve ser compreendida como nucleo criativo das atividades cientificas e 

tecnol6gicas, sendo "a presen<;a de elemento apreciavel de novidade e a 

resolu<;ao da incerteza cientffica e/ou tecnol6gica" o criteria basico para 

distinguir a P&D das demais atividades rotineiras, o seu carater e 

necessariamente restrito e diferenciado. lsso explica porque a sua ocorrencia a 
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toma urn fenomeno especial, concentrado em determinadas empresas, setores 

e pafses. 

Para as empresas, a P&D nao constitui a (mica forma de criac;ao de 

conhecimento, nem esta dissociada de outras atividades essenciais rotineiras e 

nao rotineiras da empresas e de suas decisoes de carater estrab3gico e 

mercadol6gico. 

0 conhecimento gerado pela P&D das empresas constitui-se num 

insumo para o processo de inovac;ao tecnol6gica e produc;ao competitiva de 

bens e servic;os. Os efeitos dessas atividades sabre performance competitiva 

dependem da combinac;ao desses esforc;os com varies fatores: visao 

empresarial, competencia gerencial, desenvolvimento de relac;oes de 

cooperac;ao, gestae tecnol6gica e mercadol6gica da empresa e a 

disponibilidade, facilidade e custo de captac;ao de recursos para investimentos 

produtivos. Dessa forma, segundo a ANPEI (2004) o grau de difusao dos 

processes de inovac;ao tecnol6gica nao decorre apenas, da realizac;ao de 

atividades de P&D. 

Para Alencar (1997), a origem da inovac;ao esta nas ideias criativas dos 

indivfduos e depende de outros elementos para que se tome realidade, como: 

recursos materiais, conhecimento e motivac;ao. E urn processo intencional 

voltado a urn beneffcio, tanto de carater individual (crescimento pessoal, 

satistac;ao do trabalho, coesao do grupo, melhoria na comunicac;ao 

interpessoal), quanta de carater economico. 

"A inovac;ao envolve urn ample espectro de mudanc;as, de pequenas 

melhorias a revoluc;oes de Iongo alcance. Denominaremos os p61os deste 

espectro de inovac;ao adaptativa e de inovac;ao transformadora, 

respectivamente, e ambos os tipos sao importantes para praticamente todas as 

func;oes da empresa, nao apenas P&D e novas produtos". (DAUPHINAIS et al., 

2000, p.303). 

Dentro deste contexte, pretendem-se com essa pesquisa, diagnosticar 

quais os vetores do desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico, no Estado do 

Parana, que impulsionam o surgimento de novas produtos e inovac;ao 

tecnol6gica a partir do tomenta aos centres de pesquisa, bern como, identificar 

a importancia do setor privado no desenvolvimento cientffico e tecnol6gico 

paranaense. 
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1.3 FORMULACAO DO PROBLEMA 

Considerando a relevancia da CT&I na promoc;ao do desenvolvimento 

economico e social, cabe ressaltar o papel estrategico do Estado como indutor, 

fomentador e articulador da ciencia e tecnologia. 0 grande desafio atual e como 

o Estado pode conduzir as ac;oes de CT&I, de forma a apoiar ativamente as 

potencialidades e janelas de oportunidades da estrutura produtiva, bern como 

promover o desenvolvimento economico regional equilibrado. 

Com o objetivo de identificar as fontes de financiamento governamentais 

e empresariais do Estado do Parana, visando demonstrar a importancia do 

Setor Privado no desenvolvimento cientffico e tecnol6gico paranaense, gerou

se o problema desta pesquisa, do qual formulou-se a seguinte questao: 

Como aproximar empresas, Centres de Pesquisa, Universidades e 

agentes de fomento, construindo uma relac;ao mais produtiva que possa agilizar 

e estreitar o desenvolvimento da Ciencia e da Tecnologia no estado do Parana, 

de forma que esses agentes possam efetivamente alavancar o processo de 

inovac;ao tecnol6gica local? 

1.4 DEFINICAO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral desta pesquisa e identificar as fontes de financiamento 

governamentais e empresariais no estado do Parana e sua relac;ao no 

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico local. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

• Estudar as politicas publicas de Ciencia e tecnologia das principais 

agencias de fomento paranaenses; 

• Diagnosticar no setor privado o perfil das empresas que investem e 

contribuem do desenvolvimento cientifico e tecnol6gico; 

• ldentificar os principais centres de pesquisa do Parana e a importancia 

das parcerias com o setor privado; 

• ldentificar as oportunidades de fomento em nivel federal e como o 

Estado oportuniza essas perspectivas. 
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Os objetivos desta pesquisa, buscam demonstrar os pnnc1p1os do 

Sistema de Ciencia e Tecnologia do Parana, destacando suas especificidades, 

dada a diversidade e velocidade com que ocorre o processo inovativo. 0 

desafio rebate diretamente sobre as instituigoes responsaveis pela gestao e 

fomento da CT&I, impondo a repensar de suas atuagoes para o cumprimento 

da missao institucional, particularmente no que lange a definigao de prioridades, 

criterios e procedimentos na alocagao dos recursos publicos. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

0 mundo esta passando por transformagoes revolucionarias que estao 

mudando o modo como as organizagoes operam. Empresas, produtos, servigos 

e pessoas que nao estiverem inseridos nessas transformagoes podem se tornar 

obsoletos e talvez nao sirvam mais para as suas antigas fungaes. A tecnologia 

esta funcionando como urn verdadeiro desestabilizador das instituigoes, face ao 

seu forte impacto inovador, desequilibrando as estruturas vigentes, 

solucionando muitos problemas e criando situagoes inteiramente novas que, por 

sua vez, trazem problemas novos e diferentes. 

As dimensoes de espago e tempo estao se transformando rapidamente 

em conceitos de instantaneidade e virtualidade, respectivamente. A informagao 

on-line e em tempo real e o just-in-time sao exemplos da corrida para a 

instantaneidade. A fabrica enxuta e a empresa virtual sao exemplos da corrida 

para a virtualidade. Tudo para satisfazer a necessidade de maior urgencia e de 

menor tamanho, condigoes para aumentar a competitividade. (CHIAVENATO 

Pag. 136 e 137) 

No Estado do Parana, Academia/Industria procuram desenvolver 

parcerias frente a necessidade de avangar em diregao a integragao, em tres 

dimensoes complementares: maior integragao entre as instituigoes de ensino e 

ciencia e tecnologia, entre universidade e empresa e entre a academia e o 

governo. Para o Brasil atingir urn estagio avangado e necessaria uma abertura 

do meio academico, e a industria tern que aprender a se organizar e aproveitar 

melhor o potencial de desenvolvimento que a universidade oferece (LOURES, 

2004). 

0 setor privado e as universidades instaladas no Estado do Parana 

unem-se em busca do aprimoramento tecnico-cientifico da produgao industrial 
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com vistas a uma maior competitividade. Essas iniciativas tendem a diminuir a 

distancia entre empresa e universidade, de modo que os pesquisadores 

passam a usar seus conhecimentos em beneficia da sociedade, aproximando 

seus projetos academicos da realidade do setor produtivo. 
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CAPiTULO II 

FUNDAMENTACAO TEORICO-EMPiRICA 

2.1 INTRODUCAO 

Para viabilizar esta pesquisa sobre a importancia do setor privado no 

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico paranaense, verificou-se a 

necessidade de urn levantamento em bibliografias especializadas na area de 

inovac;ao tecnol6gica na industria, agencias de fomento do estado do Parana e 

agencias de fomento federais, politicas publicas de ciencia e tecnologia do 

governo - especialmente aquelas ligadas a Secretaria de Ciencia e Tecnologia, 

instituic;oes de pesquisa instaladas no Estado, bern como, em outras literaturas 

e sites que abordam esses assuntos. 

2.2 INOVACAO TECNOLOGICA 

De acordo com Associac;ao Nacional de P,D&E das Empresas 

lnovadoras (ANPEI, 2004), o reconhecimento das motivac;oes economicas na 

procura de novos conhecimentos e novas metodologias aplicadas pelas 

empresas, e da natureza complexa do processo de inovac;ao tecnol6gica 

explica, desde a ultima decada, a preocupac;ao dos paises desenvolvidos com o 

estimulo as atividades inovativas. lsso nao significa que a P&D tenha perdido a 

dimensao de insumo critico para a inovac;ao, mesmo quando se consideram os 

seus desdobramentos para a capacitac;ao tecnol6gica e a competitividade das 

empresas que realizam tais atividades, e as oportunidades de Iongo prazo de 

estrategias sustentadas de P&D. Por outro lado, atraves da enfase a inovac;ao, 

desloca-se o foco exclusivo na P&D para uma abordagem mais ampla das 

distintas formas de acesso ao conhecimento e sua aplicac;ao pelas empresas, 

identificando os seus resultados no mercado. 

Em relac;ao aos pafses em desenvolvimento, e fato conhecido que as 

empresas tern acesso a novas tecnologias principalmente atraves dessas e 

outras atividades que nao a de P&D, ou seja, os processos de difusao 

tecnol6gica prevalecem no comportamento inovador da industria. As empresas 

podem ter .acesso a novas tecnologias incorporadas em maquinas e 

equipamentos mais avanc;ados, pela aquisic;ao de conhecimentos externos -
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know how, patentes e licen~as -, pela contrata~ao externa de P&D, e tambem 

pelo treinamento de pessoal empregado. 

Num sentido shumpeteriano, inova~oes abrangem produtos, processes e 

os pr6prios modelos de neg6cio adotados e a constante transforma~ao destas 

caracterfsticas devem ser continuadamente revalidadas em seu poder de 

competitividade, porque as tecnicas, os concorrentes, as condi~oes de mercado 

e as necessidades dos clientes evoluem permanentemente. Na moderniza~ao 

inovativa, nao se supoe que a competitividade de uma empresa se baseie das 

rna is modernas maquinas "inteligentes". Pelo contrario, adota-se o principia de 

que esta competitividade repousa no uso inteligente e inovativo de tais 

maquinas (BASTOS, et. al., 2004). 

Para FINEP (2005) o adequado tratamento de urn conjunto de fatores de 

natureza gerencial, produtiva, comercial, mercadol6gica, tributaria, financeira, 

etc, pode contribuir, a curto e medio prazo, para que paises e empresas 

possam se inserir, de forma mais competitiva, num mercado global. No entanto, 

a sustenta~ao e amplia~ao dessa capacidade de competir a medio e Iongo 

prazo, dependem, cada vez mais, entre outros fatores, da capacita~ao 

tecnol6gica das empresas, tanto no que diz respeito aos investimentos, 

cooperados ou nao, em pesquisa e desenvolvimento tecnol6gico, quanta a 
intensidade do processo de inova~ao propriamente dito. Por outro lado, a 

abertura economica, o processo de privatiza~ao e de internacionaliza~ao de 

empresas exige, num mundo de intensas e rapidas mudan~as tecnol6gicas, 

esfor~os crescentes de capacita~o tecnol6gica, tanto no que diz respeito a 
realiza~ao de atividades de pesquisa e desenvolvimento, quanta a compra e 

absor~ao de tecnologia com vistas ao processo de inovac;ao. 

A empresa inovadora e criadora de conhecimentos, valoriza as ideias 

inovadoras dos trabalhadores, bern como seus ideais, e isso que alimenta a 

inova~ao. lnventar novos conhecimentos sao uma forma de comportamento, urn 

modo de vida e cada funcionario e urn empreendedor dentro da empresa 

(BASTOS, et. al., 2004). 
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2.3. AS FONTES DE FINANCIAMENTO 

2.3.1 AS FONTES DE FINANCIAMENTO FEDERAlS 

2.3.1.1 FINEP- FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 

A FINEP, empresa vincula ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia- MCT, 

concede financiamentos reembolsaveis e nao-reembolsaveis. 0 apoio abrange 

todas as etapas e dimensoes do ciclo de desenvolvimento cientifico e 

tecnol6gico: pesquisa basica, pesquisa aplicada, inovac;oes e desenvolvimento 

de produtos, servic;os e processes. A Empresa ap6ia a incubac;ao de empresas 

de base tecnol6gica, a implantac;ao de parques tecnol6gicos, a estruturac;ao e 

consolidac;ao dos processes de pesquisa, o desenvolvimento e a inovac;ao em 

empresas ja estabelecidas, e o desenvolvimento de mercados. 

Os financiamentos nao-reembolsaveis sao feitos com recursos do 

FNDCT, atualmente formado preponderantemente pelos Fundos Setoriais de 

C, T&l. Esses recursos sao destinados a instituic;aes sem fins lucrativos, em 

programas e areas determinadas pelos comites gestores dos Fundos. As 

propostas de financiamento devem ser apresentadas em resposta a chamadas 

publicas ou encomendas especiais. 

Os financiamentos reembolsaveis sao realizados com recursos pr6prios 

ou provenientes de repasses de outras fontes. As empresas e outras 

organizac;oes interessadas em obter credito podem apresentar suas propostas 

a qualquer tempo. 0 primeiro passo e encaminhar uma consulta previa e, caso 

esta seja enquadrada, a Financiadora recebera a Solicitac;ao de Financiamento. 

Desde o ano 2000 desenvolve o Projeto lnovar, que envolve urn conjunto de 

ac;oes de estimulo a novas empresas, por meio de urn leque de instrumentos, 

incluindo o aporte de capital de risco, diretamente em empresas selecionadas, 

ou indiretamente via fundos de capital de risco. 

2.3.1.2- OS FUNDOS SETORIAIS 

Os Fundos Setoriais de Ciencia e Tecnologia, criados a partir de 1999, 

sao instrumentos de financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

13 



inovac;ao no Brasil. Eles atendem hoje 15 areas, cada uma com recursos 

pr6prios e exclusivos. Esses recursos, oriundos de contribuic;oes incidentes 

sobre o faturamento de empresas e/ou sobre o resultado da explorac;ao de 

recursos naturais pertencentes a Uniao, sao alocados no FNDCT (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico). A FINEP e a agencia 

responsavel pela gestao executiva dos Fundos Setoriais, sob orientac;ao dos 

Comites Gestores, que definem diretrizes e pianos anuais de investimentos 

para os Fundos. Os Comites envolvem representantes do setor produtivo, 

academico e de diversas instancias do Governo. 

0 objetivo dos Fundos Setoriais e garantir a estabilidade de recursos 

para a area e criar urn novo modelo de gestao, com a participac;ao de varios 

segmentos sociais, alem de promover maior sinergia entre as universidades, 

centros de pesquisa e o setor produtivo. Os Fundos atendem a areas 

diversificadas, mas tern caracterfsticas comuns em relac;ao a sua 

operacionalizac;ao: Os recursos nao podem ser transferidos entre os Fundos e 

devem ser aplicados para estimular a cadeia do conhecimento e o processo 

inovativo do setor no qual se originam, em geral, os recursos dos Fundos 

Setoriais, sao aplicados em projetos selecionados por meio de chamadas 

publicas, cujos editais sao publicados nos portais da FINEP e do CNPq. 

2.3.1.3 OS OBJETIVOS DOS FUNDOS SETORIAIS 

A. CT -AERO : Pretende-se estimular investimentos em P&D para 

garantir a competitividade nos mercados interno e externo, buscando a 

capacitac;ao cientifica e tecnol6gica na area de engenharia aeronautica, 

eletronica e mecanica, a difusao de novas tecnologias, a atualizac;ao 

tecnol6gica da industria brasileira e a maior atrac;ao de investimentos 

internacionais para o setor. Fonte de Financiamento: 7,5% da Contribuic;ao de 

Jntervenc;ao no Domfnio Economico - CIDE, cuja arrecadac;ao advem da 

incidencia de alfquota de 10% sobre a remessa de recursos ao exterior para 

pagamento de assistencia tecnica, royalties, servic;os tecnicos especializados 

ou profissionais institufda pela Lei n° 10.168, de 29/12/2000. 
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B. CT -AGRO: 0 foco do CT -AGRO e a capacita~ao cientffica e 

tecnol6gica nas areas de agronomia, veterinaria, biotecnologia, economia e 

sociologia agricola, entre outras; atualiza~o tecnol6gica da industria 

agropecuaria; estimulo a amplia~ao de investimentos na area de biotecnologia 

agricola tropical e difusao de novas tecnologias. Fonte de Financiamento: 

17,5% da Contribui~ao de lnterven~ao no Dominic EconOmico - CIDE, cuja 

arrecada~ao advem da incidencia de ali quota de 10% sabre a remessa de 

recursos ao exterior para pagamento de assistencia tecnica, royalties, serviyos 

tecnicos especializados ou profissionais. 

C. CT-AMAZONIA: Fomento de atividades de pesquisa e 

desenvolvimento na regiao amazOnica, conforme projeto elaborado pelas 

empresas brasileiras do setor de informatica instaladas na Zona Franca de 

Manaus. Fonte de financiamento: Minima de 0,5% do faturamento bruto das 

empresas que tenham como finalidade a produ~ao de bens e servi~os de 

informatica industrializados na Zona Franca de Manaus. 

D. CT -BIOTEC: Este Fundo serve para a forma~o e capacita~ao de 

recursos humanos para o setor de biotecnologia, fortalecimento da infra

estrutura nacional de pesquisas e servi~os de suporte, expansao da base de 

conhecimento, estfmulo a forma~ao de empresas de base biotecnol6gica e a 
transferencia de tecnologias para empresas consolidadas, prospecyao e 

monitoramento do avan~o do conhecimento no setor. Fonte de 

Financiamento: 7,5% da Contribui~ao de lnterven~ao de Domfnio EconOmico

CIDE, cuja arrecada~o advem da incidencia de ali quota de 1 0% sabre a 

remessa de recursos ao exterior para pagamento de assistencia tecnica, 

royalties, servi~os tecnicos especializados ou profissionais. 

E. CT -EN ERG: E destinado a financiar programas e projetos na area de 

energia, especialmente na area de eficiencia energetica no usa final. A enfase e 

na articula~ao entre os gastos diretos das empresas em P&D e a defini~ao de 

urn programa abrangente para enfrentar os desafios de Iongo prazo no setor, 

tais como fontes alternativas de energia com menores custos e melhor 

qualidade e redu~o do desperdicio, alem de estimular o aumento da 

competitividade da tecnologia industrial nacional. Fonte de Financiamento: 
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0, 75% a 1% sobre o faturamento liquido de empresas concessionarias de 

gerac;ao, transmissao e distribuic;ao de energia eletrica. 

F. CT-ESPACIAL: Estimular a pesquisa eo desenvolvimento ligados a 

aplicac;ao de tecnologia espacial na gerac;ao de produtos e servic;os, com 

enfase nas areas de elevado conteudo tecnol6gico, como as de comunicac;oes, 

sensoriamento remoto, meteorologia, agricultura, oceanografia e navegac;ao, o 

que trara amplo beneficio a toda a sociedade. Fonte de Financiamento: 25% 

das receitas de utiliza<;ao de posic;oes orbitais; 25% das receitas auferidas pela 

Uniao relativas a lanc;amentos; 25% das receitas auferidas pela Uniao relativas 

a comercializac;ao dos dados e imagens obtidos por meio de rastreamento, 

telemedidas e controle de foguetes e satelites; e o total da receita auferida pela 

Agencia Espacial Brasileira (AEB), decorrente da concessao de licenc;as e 

autorizac;oes. 

G. CT -HIDRO: E destinado a financiar estudos e projetos na area de 

recursos hfdricos, para aperfeic;oar os diversos usos da agua, de modo a 

assegurar a atual e as futuras gerac;oes alto padrao de qualidade e utilizac;ao 

racional e integrada, com vistas ao desenvolvimento sustentavel e a prevenc;ao 

e defesa contra fenomenos hidrol6gicos crfticos ou devido ao uso inadequado 

de recursos naturais. Os recursos sao oriundos da compensac;ao financeira 

atualmente recolhida pelas empresas geradoras de energia eletrica. Fonte de 

Financiamento: 4% da compensac;ao financeira atualmente recolhida pelas 

empresas geradoras de energia eletrica (equivalente a 6% do valor da produc;ao 

de gerac;ao de energia eletrica). 

H. CT -INFO: 0 objetivo deste Fundo e estimular as empresas nacionais 

a desenvolverem e produzirem bens e servic;os de informatica e automac;ao, 

investindo em atividades de pesquisas cientfficas e tecnol6gicas. Fonte de 

Financiamento: as empresas de desenvolvimento ou produc;ao de bens e 

servic;os de informatica e automac;ao que recebem incentives fiscais da Lei de 

Informatica deverao repassar no mfnimo 0,5% de seu faturamento bruto. 
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I. CT-INFRA: Criado para viabilizar a moderniza~o e amplia~o da infra

estrutura e dos servic;os de apoio a pesquisa desenvolvida em instituic;oes 

publicas de ensino superior e de pesquisas brasileiras, por meio de criac;ao e 

reforma de laboratories e compra de equipamentos. Fonte de Financiamento: 

20% dos recursos destinados a cada Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnol6gico. 

J. CT -MINERAL: 0 foco deste Fundo e o desenvolvimento e a difusao 

de tecnologia intermediaria nas pequenas e medias empresas e no estimulo a 
pesquisa tecnico-cientifica de suporte a exporta~o mineral, para atender aos 

desafios impastos pela extensao do territ6rio brasileiro e pelas potencialidades 

do setor na gerac;ao de divisas e no desenvolvimento do Pais. Fonte de 

financiamento: 2% da Compensac;ao Financeira do Setor Mineral (CFEM) 

devida pelas empresas detentoras de direitos minerarios. 

L. CT -PETRO: Seu objetivo e estimular a inovac;ao na cadeia produtiva 

do setor de petr61eo e gas natural, a forma~o e qualifica~o de recursos 

humanos e o desenvolvimento de projetos em parceria entre empresas e 

universidades, instituic;oes de ensino superior ou centres de pesquisa do Pais, 

visando ao aumento da produc;ao e da produtividade, a reduc;ao de custos e 

prec;os e a melhoria da qualidade dos produtos do setor. Fonte de 

Financiamento: 25% da parcela do valor dos royalties que exceder a 5% da 

produ~o de petr61eo e gas natural. 

M. CT -SAUDE: 0 objetivo do Fundo e a capacitac;ao tecnol6gica nas 

areas de interesse do SUS (saude publica, farmacos, biotecnologia, etc.), o 

estimulo ao aumento dos investimentos privados em P&D na area e a 
atualizac;ao tecnol6gica da industria brasileira de equipamentos medicos

hospitalares e a difusao de novas tecnologias que ampliem o acesso da 

populac;ao aos bens e servic;os na area de saude. Fonte de Financiamento: 

17,5% da Contribuic;ao de lntervenc;ao no Dominic Economico - CIDE, cuja 

arrecadac;ao advem da incidencia de ali quota de 10% sobre a remessa de 

recursos ao exterior para pagamento de assistencia tecnica, royalties, servic;os 

tecnicos especializados ou profissionais instituida pela Lei n° 10.168, de 

29/12/2000. 
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2.3.1.4 AS Llt1HAS DE ACAO 

2.3.1.5 APOIO A INOVACAO EM EMPRESAS 

Programas com financiamento reembolsavel e investimentos: 

PROINOVA<;AO: Programa de lncentivo a lnova<;ao nas Empresas 

Brasileiras: financiamento a projetos de P&D, inova<;ao e capacita<;ao 

tecnol6gica. Os encargos financeiros dependem das caracteristicas dos 

projetos. Encargos menores sao destinados a projetos nas areas da Politica 

Industrial, Tecnol6gica e de Comercio Exterior (PITCE), de P&D de produtos 

para exporta<;ao e empresas que contratam pesquisadores p6s-graduados. 0 

financiamento e agil, sem exigencia de garantias reais, burocracia reduzida e 

liberayao imediata, de atividades inovadoras de produ<;ao a comercializa<;ao em 

pequenas empresas atuantes em areas priorizadas pela Politica Industrial, 

Tecnol6gica e de Comercio Exterior (PITCE). 

CRIATEC: Programa de lnvestimentos a Criayao de Empresas de Base 

Tecnol6gica: desenvolvido em parceria com o BNDES. Este programa busca 

constituir fundos de aporte de capital-semente, para investimento em pequenas 

empresas de base tecnol6gica em estagio nascente. 

INOVAR- lncubadora de Fundos lnovar- Apoiar a cria<;ao de fundos de 

capital de risco que apostam em empreendimentos inovadores. A lncubadora 

exerce papel fundamental na forma<;ao das futuras grandes empresas 

brasileiras. 

Programas com apoio financeiro nao-reembolsavel e outras formas de atua<;ao: 

PAPPE: Programa de Apoio a Pesquisa em Empresas- Apoio a projetos 

de pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos, elabora<;ao de pianos 

de neg6cios e estudo de mercado, prioritariamente em empresas de base 

tecnol6gica, sob a responsabilidade de pesquisadores que atuem diretamente 

ou em coopera<;ao com as mesmas. 
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PNI: Prpgrama Nacional de lncubadoras e Parques Tecnol6gicos- Apoio 

ao planejamento, criagao e consolidagao de incubadoras de empresas e 

parques tecnol6gicos. 

2.3.1.8 APOIO AS INSTITUICCES CIENTiFICAS E TECNOLOGICAS 

Programas com apoio financeiro nao-reembolsavel: 

PROINFRA: Programa de Modernizac;ao da lnfra-Estrutura das ICTs: 

apoio a projetos de manutenc;ao, atualizac;ao e modernizac;ao da infraestrutura 

de pesquisa de ICTs. 

MODERNIT: Programa Nacional de Qualificagao e Modernizac;ao dos 

IPTs: reestruturac;ao dos institutos de pesquisa tecnol6gica (IPTs), reorientando 

suas prioridades e recuperando infra-estrutura, equipamentos e quadros 

tecnicos visando a melhoria de servigos tecnol6gicos, e atividades de P&D para 

atender a demanda do setor empresarial. 

APECETEC: Programa de Apoio a Pesquisa Cientrfica e Tecnol6gica: 

apoio a projetos de pesquisa cientrfica e tecnol6gica e desenvolvimento em 

areas e setores do conhecimento considerados estrategicos, executados por 

ICTs individualmente ou organizadas em redes tematicas. Dentre os setores 

estao aqueles abrangidos pelos Fundos Setoriais. 

EVENTOS: Apoio financeiro para a realizac;ao de encontros, seminarios 

e congressos de C,T&I e feiras tecnol6gicas. 

Programas com financiamento reembolsavel para ICTs privadas: 

PIESP: Programa de Apoio a lnstituic;oes de Ensino Superior Privadas: 

promogao da qualidade do ensino e da pesquisa nas lnstituigoes de Ensino 

Superior Privadas com foco na criagao de condigoes para expansao da 
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pesquisa cientffica e tecnol6gica, melhoria da qualidade do ensino e criacao e 

expansao da p6s-graduacao. 

2.3.1.9 APOIO A COOPERACAO EMPRESAS E ICTS 

Financiamento reembolsavel para empresas e apoio financeiro nao

reembolsavel para ICTs: 

PROCOOP: Programa de Cooperacao entre ICTs e Empresas: apoio 

financeiro a projetos cooperatives de P&D e inovacao entre empresas 

brasileiras e ICTs. 

PPI-APLs: Programa de Apoio a Pesquisa e a lnovacao em Arranjos 

Produtivos Locais: apoio financeiro a atividades desenvolvidas por ICTs, 

voltadas para assistencia tecnol6gica, prestacao de services e solucao de 

problemas tecnol6gicos de empresas formando aglomerados caracterfsticos de 

Arranjos Produtivos Locais. 

ASSISTEC: Programa de Apoio a Assistencia Tecnol6gica: assistencia e 

consultoria tecnol6gica (extencionismo) a micro e pequenas empresas para 

solucao de problemas tecnol6gicos variados. 

PROGEX: Programa de Apoio Tecnol6gico a Exportacao: apoio a 
assistencia tecnol6gica por Institutes de Pesquisa Tecnol6gica (IPTs) para 

melhoria do desempenho exportador de pequenas empresas. lnclui elaboracao 

de EVTE e adequacao tecnol6gica de produtos. 

PRUMO: Programa Unidades M6veis: apoio a micro e pequenas 

empresas por meio de unidades m6veis de services tecnol6gicos dotadas de 

equipamentos laboratoriais para assistencia e prestacao de services 

tecnol6gicos. 

RBT: Rede Brasil de Tecnologia: apoio a projetos entre empresas 

fornecedoras e ICTs, para a substituicao competitiva de importacoes em 

setores selecionados (atualmente petr61eo, gas e energia). 
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2.3.2 AS FONTES DE FINANCIAMENTO DO EST ADO DO PARANA: 

2.3.2.1 CARACTERiSTICAS DO SISTEMA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO 

PARANA 

A determinac;ao da Constituic;ao Federal de 1988 para que os Estados 

promovessem e incentivassem o desenvolvimento cientrfico, a pesquisa e a 

capacitac;ao tecnol6gica incentivou a criac;ao de Fundac;oes de Amparo a 
Pesquisa nos diversos estados da Federac;ao. No Parana, o apoio ao 

desenvolvimento de C& T se da por meio de duas agencias de fomento: 

Fundac;ao Araucaria e Parana Tecnologia. 

2.3.2.2 FUNDACAO ARAUCARIA 

Criada nos moldes das Fundac;oes de Amparo a Pesquisa existentes, 

tern sua area de atuac;ao circunscrita ao atendimento de demandas 

espontaneas, oriundas predominantemente na comunidade academica, 

voltadas a pesquisa basica, cujo criteria para a alocac;ao dos recursos orienta

se pelo merito. 

2.3.2.3 PARANA TECNOLOGIA 

Eo 6rgao gestor do Fundo Parana, alem de uma func;ao especifica de 

canalizar recursos para o atendimento das demandas fundamentadas em 

estrategias prioritarias de governo, induzindo programas, projetos e ac;oes de 

forma mais flexivel e dinamica. 

• Como gestor do Fundo Parana, tern a responsabilidade de disponibilizar 

seus recursos, os quais, de acordo com a Lei 12.020/98, sao distribuidos 

da seguinte forma: ate 30% a fundac;So Araucaria, para fomento a 
pesquisa cientifica e para formac;ao de recursos humanos; ate 20% ao 

Institute de Tecnologia do Parana - TECPAR, para a aplicac;So em 

projetos tecnol6gicos que estimulem seu papel de indutor cientifico e 
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tecnol6gico; e ate 50% para aplicac;ao em Programa e Projetos 

Estrategicos de desenvolvimento cientffico e tecnol6gico, de 

responsabilidade do Parana Tecnologia. Para o exercicio desta func;ao, 

percebera ate 3% do montante de recursos recolhidos ao Fundo Parana 

(Art. 25 da Lei 12.020/98); 

• Como responsavel pela aplicac;ao dos recursos destinados aos 

Programas e Projetos Estrategicos, orienta-se pela legisla«;ao e 

instrumentos regulat6rios que lhe sao aplicaveis, e por princfpios, 

objetivos e diretrizes especfficas emanadas do Conselho Paranaense de 

Ciemcia e Tecnologia- CCT PARANA Com a anuencia do Conselho de 

Administrac;ao, podera aplicar ate 4% dos recursos recolhidos a conta do 

Fundo Parana (Art. 20, V da Lei 12.020/98) par promover estudos e 

projetos vinculados ao programa de investimentos do Fundo Parana. 

2.3.2.4 AREAS DE ATUACAO 

2.3.2.4.1 TECNOLOGIAS PARA 0 AGRONEGQCIO 

0 agroneg6cio (conjunto de operac;oes de produc;ao e distribuic;ao de 

suprimentos agropecuarios; operac;oes de produgao nas unidades agricolas; e o 

armazenamento, processamento/industrialziac;ao e distribuic;ao de produtos 

agropecuarios e dos servic;os a ele acoplados) brasileiro representa 

aproximadamente 20% do PIB, 37% do emprego e 40% das exportac;oes. No 

Parana, o agroneg6cio assume importancia relevante, constituindo-se no 

principal vetor de desenvolvimento da economia paranaense. Dessa forma, de 

acordo com as Polfticas do Estado, cabe assegurar a participac;ao do setor 

produtivo paranaense nessa nova tendencia que requer que as ac;oes 

institucionais de CT&I para o agroneg6cio interajam com a base produtiva, 

identificando as demandas que: 

• lnternalizem os efeitos multiplicadores dos segmentos dinamicos, 

explorando as potencialidades da estrutura produtiva; 
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• Ap6iem a politica de desconcentrac;ao, visando ao alcance do 

desenvolvimento economico equilibrado com efeito positive sabre os 

espac;os regionais; 

• Ap6iem iniciativas que visem ampliar o nivel de integrac;ao produtiva do 

segmento agroindustrial; 

• Ap6iem e estimulem empresas locais para suprir a complementac;ao 

interindustrial; 

• Ap6iem ac;oes da estrutura agroindustrial instalada, objetivando a 

diversificac;ao de produtos e mercados; 

• Ap6iem ac;oes que avancem na direc;ao da agregac;ao de valor da 

produc;ao agroindustrial; 

• Ap6iem o desenvolvimento de novas modelos tecnol6gicos adequados 

para os diferentes segmentos de produtores, tanto do ponte de vista 

socioeconomico como ambiental, tendo como objetivo o aproveitamento 

das capacidades produtivas particulares de acordo com a escala de 

produc;ao, a prevenc;ao e mitigac;ao dos impactos ambientais negatives e 

o aumento e/ou a manutenc;ao do grau de competitividade. 

Desta forma, sao passiveis de aprovac;ao, projetos de pesquisa que 

estejam buscando tecnologias para agregac;ao de valor e diferenciac;ao de 

produtos, apoio a qualificac;ao de recursos humanos para pesquisa e gestae, 

alem de estimulo a execuc;ao de projetos cooperatives, ou seja, desenvolvidos 

em parceria entre instituic;oes publicas e privadas. 

2.3.2.4.6 APOIO As PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS - PMEs 

A aproximac;ao da pesquisa cientifica e tecnol6gica as necessidades do 

setor produtivo pede se constituir em ferramenta importante para superar 

estrangulamentos produtivos e tecnol6gicos existentes, alem de apoiar e/ou 

alavancar os arranjos produtivos locais, irradiando seus efeitos com vistas ao 

desenvolvimento sustentavel das regioes do Estado. Dessa forma, 0 Parana 

Tecnologia ap6ia as PMEs, como forma de garantir a competitividade desses 
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agentes para a gerac;ao de renda e emprego. A seguir sao relacionados 

exemplos de iniciativas passlveis de serem contempladas: 

• Apoiar e estimular a criac;ao e o fortalecimento de arranjos produtivos 

locais onde haja predominancia de PMEs; 

• Estimular o crescimento e fortalecimento das PMEs, elos de cadeias 

produtivas, em regioes estrategicas do Estado, como forma de 

oportunizar a superac;ao de gargalos tecnol6gicos; 

• Articular a implementac;ao de programas de empreendedorismo e de 

gestao no segmento das PMEs, em parceria com outras instituic;oes, 

principalmente com as universidades estaduais, de forma a obter 

maiores ganhos sinergicos; 

• Apoiar ac;oes voltadas a implantac;ao de novas modelos de gestao e 

processes nas PMEs; 

• Promover ac;oes destinadas ao desenvolvimento de programas voltados 

a capacitac;ao, certificac;ao e iniciac;ao empresarial; 

• lncentivar ac;oes de apoid as PMEs para fins de exportac;ao; 

• Disseminar novas tecnordgias de apoio as PMEs; 
! 

• Apoiar a constituic;ao de redes de cooperac;ao entres as PMEs, que 

favorec;am a aprendi~~gem coletiva, a difusao das inovac;oes 

tecnol6gicas, mediantes parcerias, inclusive por meio de lncubadoras 

Tecnol6gicas, para implantac;ao de "usinas pilotoD compartilhadas e de 

infra-estrutura laboratorial de P&D; 

• Melhorar o design dos produtos das PMEs, estimulando a criac;ao de 

mecanismos adequados. 

2.3.2.4.7 TECNOLOGIAS SOCIAlS 

De acordo como Parana Tecnologia, implica-se- pelo fato de ser uma 

proposta nova - a necessidade de ac;oes previas para o conhecimento e 

definic;ao mais precisa de quais projetos deverao ser apoiados, dentre os quais, 

podem ser citados alguns exemplos: 
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• lniciativas que contribuam para a seguranc;a alimentar, inclusive aquelas 

vinculadas ao Programa Federal "Feme Zero"; 

• Incentive ao desenvolvimento de novas tecnologias para a area de 

saude, incluindo a produc;ao de medicamentos basicos e nutraceuticos; 

• Incentive ao desenvolvimento de modelos tecnologicos eficientes 

baseados no uso intensive de forc;a de trabalho; 

• Incentive ao desenvolvimento de modelos tecnologicos que usem de 

maneira racional sustentavel os recursos naturais; 

• P&D em novas materiais e/ou resgatando materiais e tecnologias 

tradicionalmente apropriadas pela populac;ao para sistemas construtivos; 

• P&D de sistemas alternatives de saneamento basico; 

• Laboratories para alfabetizac;ao digital de comunidades paranaenses, 

incluindo conhecimento de computadores e Internet; 

• P&D para aumentar a empregabilidade de profissionais; 

• P&D de novas metodos e tecnologias de ensino, priorizando a instalac;ao 

de laboratories para o ensino medic; 

• Tecnologias voltadas as Cooperativas Populares, formadas pela 

populac;ao de baixa renda, exclufdos do mercado formal de trabalho e 

desempregadas; 

• P&D voltados a facilitar a mobilidade e o acesso de portadores de 

necessidades especiais; 

• Desenvolvimento de transportes alternatives; 

• Tecnologias de Seguranc;a Publica; 

• Apoio ao surgimento de lncubadoras de Tecnologias Sociais. 

2.3.2.4.8 TECNOLOGIAS DE PONT A 

A. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -TIC 

Entende-se por TIC, o conjunto de areas que abrange principalmente a 

ciencia da computac;ao, informatica industrial, software, telecomunicac;ao, 

Internet, eletronica e eletroeletronica. As TIC sao a base de urn dos setores 
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mais dinamicos da economia mundial, incluindo empresas de desenvolvimento, 

prodU<;ao, comercializac;ao e as servic;os associados a computadores e seus 

perifericos; equipamentos de telecomunicac;oes; equipamentos eletroeletronicos 

digitais; componentes eletronicos; microeletronicos e opto-eletronicos; e 

software, como produto e servic;o. 

B. BIOTECNOLOGIA 

Biotecnologia consiste na aplicac;ao e transferencia dos avanc;os 

cientificos e tecnol6gicos, resultantes de pesquisas em ciencias biol6gicas e da 

manipula«;ao de organismos vivos, au pela ac;ao de substrates organicos e 

minerais, fermentac;oes, cultura de tecidos, melhoramento vegetal, associac;oes 

biol6gicas, controle biol6gico, genetica animal, saude animal, tecnologia de 

alimentos e fontes altemativas de energia, para a criac;ao de produtos e 

processes. Os setores que mais se beneficiam desta tecnologia sao a 

agricultura e a industria farmaceutica. A biotecnologia possui uma forte sinergia 

com o setor de quimica fina, principalmente no desenvolvimento de produtos 

formulados. Dessa forma, existem cinco grandes categorias de classificac;ao de 

biotecnologia: 

• Saude Humana, Animal e Vegetal: Diagn6sticos, farmacos, fiofarmacos, 

vacinas, soros, biodiversidade, genetica, analise de transgenicos, 

reproduc;ao animal, biomedicina; 

• Agroneg6cio: melhoramento de plantas, transgenicos, produtos 

florestais, plantas omamentais e medicinais, bioinseticidas, 

biofertilizantes inoculantes, flares; 

• Meio Ambiente: biorremediac;ao; tratamento de resfduos; analises; 

• Novas Materiais: biomateriais 

• lnstrumentais complementares a biotecnologia: software, Internet, 

bioinformatica, e-commerce, P&D. 

Alguns exemplos de projetos que podem ser fomentados incluem: Rede 

de Laboratories de Referencia em Equivalencia e Bioequivalencia de 

Medicamentos, que visa ampliar o numero de laboratories paranaenses 

produtores de medicamentos; Transplantes de Medula 6ssea, que busca criar 
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melhores condigoes de ensino, pesquisa e servigos prestados; e o de Biodiesel 

que preve, alem de pesquisas nessa area, a instalagao do Centro de Referencia 

nacional de Biocombustiveis - o Centro, tambem abrigara outros projetos de 

biocombustiveis, como gas natural (meta no) e o hidrogenio. 

C. NOVOS MATERIAlS & NANOTECNOLOGIA 

No segmento de Novas Materiais, a Nanotecnologia emerge como uma 

aposta estrategica de governos e paises, constituindo-se na mais recente 

revolugao tecnol6gica, com efeitos sabre todos os aspectos da vida. Com a 

produgao de novas materiais, controle e exploragao de suas propriedades em 

escala atomica e molecular, a Nanotecnologia abre novas possibilidades de 

aplicagoes em eletronica, microeletronica, tecnologias da informagao, 

fabricagao de componentes metalicos e nao-metalicos, medicina, biotecnologia, 

meio ambiente e energia. De acordo com o Parana Tecnologia, o 

desenvolvimento de materiais ainda mais sofisticados e especializados, a urn 

custo mais acessivel e dentro de uma politica de preservagao do meio 

ambiente, desde a mineragao, o processamento, a utilizagao e o descarte de 

urn componente, demanda de uma maier integragao interdisciplinar entre os 

cientistas e uma comunicagao efetiva entre governantes, cientistas e 

empresarios, visando a definigao e implantagao de uma politica de 

desenvolvimento tecnol6gico sustentavel. 

2.3.2.4.9 REEQUIPAMENTO DAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 

0 Parana Tecnologia insere o auxilio ao reequipamento das 

universidades publicas estaduais como uma de suas linhas estrategicas, 

objetivando a recuperagao da infra-estrutura laboratorial em nivel de 

equipamentos, adequagao de espago fisico e aquisigao de material cientifico e 

acervo bibliografico. Dessa forma, com aporte de recursos direcionados para o 

apoio de P&D, os recursos pr6prios gerados por essas instituigoes poderao ser 

direcionados para a solugao de carencias na area de ensino e para projetos de 
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extensao a comunidade que visem a melhoria das condic;oes de vida das 

populac;oes regionais e a disseminac;ao do conhecimento. 
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3.1 INTRODUCAO 

CAPiTULO Ill 

METODOLOGIA 

Neste capitulo apresenta-se o metoda de pesquisa que sera seguido 

para o atendimento dos objetivos propostos, o esquema no qual foram 

desenvolvidas as hip6teses deste Estudo, como serao coletados os dados e a 

forma com que estes dados serao tratados para resolu«;ao do problema da 

pesquisa. 

3.2 VISAO GERAL DO METODO DE PESQUISA 
Para atingir os objetivos propostos para a realizac;ao desta pesquisa, 

serao seguidos os passos que foram previamente definidos dentro de urn 

esquema metodol6gico, conforme demonstrado na figura 01: 

Projeto de Pesquisa -
ldentifica~o da area e objetivos 

/ 
ldentifica~o do 
fenomeno, problema e 
hip6teses. a Revislio Bibliografica - Condusoese 

pesquisa te6rico- considera¢es 
em pi rica finais 

I I 
Desenvolvimento do Coleta e analise dos Recomenda~oes 
Metodo de Pesquisa r- dados r-- te6rico-empiricas 
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Os passos descritos na Estrutura Geral da Pesquisa - Figura 01 serao os 

seguintes: 

A PROJETO DE PESQUISA 

Elabora<;ao do projeto na forma de pesquisa explorat6ria que visa obter 

entendimento em rela<;ao ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico no 

Estado do Parana e sua rela<;ao com o setor produtivo, o que ha de 

informa<;oes a respeito do assunto e novas fontes de informa<;oes. 

B. IDENTIFICA<;AO DO FENOMENO, PROBLEMA E HIPOTESES. 

A necessidade do desenvolvimento deste projeto partiu da identifica<;ao 

do fenomeno que ocorre no Estado do Parana, cada vez mais, Empresas e 

Agentes de Fomento em conjunto com Centres de Pesquisas e Universidades, 

buscam realizar parcerias para atingirem os seus objetivos institucionais: 

lnova<;ao de Processes e Produtos, desenvolvimento de novas pesquisas, 

melhoria da produtividade, coopera<;ao, melhoria da qualidade de vida da 

popula<;ao entre outros que temas que sao abordados neste Projeto. 

Dentro deste universe, identificou-se o problema desta pesquisa que visa 

identificar qual a importancia que o Setor Produtivo tern no desenvolvimento 

cientffico e tecnol6gico paranaense, para tanto, levantou-se as seguintes 

hip6teses: 

HIPOTESES DA PESQUISA 

a. As fontes de financiamento governamentais do Estado do Parana 

podem nao ser suficientes para demanda de pesquisas nas Universidades e 

Centres de Pesquisa; 

b. A contrata<;ao dos Centres de Pesquisa/ Universidades por empresas 

visando o desenvolvimento de pesquisas e melhorias em seus produtos e 

processes nao estao ocorrendo na agilidade que o Setor Produtivo necessita; 

c. As empresas tern pouco conhecimento de fontes de financiamento que 

poderiam auxilia-las no desenvolvimento de melhorias e inova<;ao tecnol6gica; 
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d. A Secretaria de Ciencia e Tecnologia Estado do Parana juntamente 

com as Empresas poderiam oportunizar mais os recursos dos Fundos Setoriais 

da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 

C. REVISAO BIBLIOGRAFICA- PESQUISA TE6RICO-EMPfRICA 

Para a realizac;ao deste projeto, houve a necessidade de identificar em 

bibliografias contemporaneas e outros meios de obtenc;ao de informac;oes, 

assuntos que tratassem do tema relacionado ao Setor Privado, lnovac;ao 

Tecnol6gica, Politicas de Fomento dos Estado do Parana e da Uniao. Portanto, 

houve a necessidade de uma revisao bibliografica com a finalidade de conhecer 

as abordagens tratadas por alguns autores e tambem para conhecer em que 

estagios encontram-se as pesquisas relacionadas ao tema deste projeto, 

fundamentais para alcanc;ar os objetivos propostos. 

D. DESENVOLVIMENTO DO METODO DE PESQUISA 

Esta pesquisa utilizara o metoda de pesquisa te6rico-empirica 

(bibliografica), bern como em principios gerais existentes, e essa sera a base da 

analise - 0 metoda de abordagem sera 0 dedutivo - objetivando, desta forma, 

identificar quais os vetores do desenvolvimento cientifico e tecnol6gico no 

Parana e a importancia do Setor Privado nesse desenvolvimento em conjunto 

com os interesses do Estado. 

E. COLETA E ANALISE DOS DADOS 

A coleta de dados sera atraves de coleta de documentos (Leis e politicas 

publicas de tomenta nos ambitos federal e estadual}, que serao analisados para 

confrontar com as informac;oes obtidas nas entrevistas que serao realizadas 

com professores doutores de universidades, profissionais de empresas 

gestoras de projetos de P&D (funda«;ao), Empresas e demais agentes do 

universo desta pesquisa. 

F. RECOMENDA<;OES TE6RICO-EMPfRICAS 

Ap6s a conclusao das etapas anteriores, espera-se atingir os objetivos 

desta pesquisa atraves de analises e comparac;oes obtidas na revisao de 

literatura e na coleta de dados, apontando soluc;oes para o problema que 
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originou esta pesquisa, ou seja, como aproximar empresas, Centros de 

Pesquisa, Universidades e agentes de fomento, construindo uma relac;ao mais 

produtiva que possa agilizar e estreitar o desenvolvimento da Ciencia e da 

Tecnologia no estado do Parana, de forma que esses agentes possam 

efetivamente alavancar o processo de inovac;ao tecnol6gica local. 

G. CONCLUSOES E CONSIDERA<;OES FINAlS 

Ultima fase do projeto onde serao apresentados os resultados obtidos 

durante a investigac;ao cientffica. 

3.2 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

A tabela 01, apresenta o Cronograma de atividades que sera seguido na 

execuc;ao deste projeto em conjunto com o esquema apresentado na figura 01 

- na visao geral do metoda da pesquisa. 

Tabela 1- Planejamento de atividades 

Atividades Set out Nov Dez Jan fev mar Abr 
Planejamento do trabalho X 
Levantamentos bibliograficos X 
Diagn6sticos na empresa X X 
Elabora<;ao das propostas X X 

Editora<;ao e entrega X X 
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CAPiTULO IV 

ANALISE E RESUL TADO DA COLETA DOS DADOS 

4.1 INTRODUCAO 

Com o objetivo de entender qual a importancia do Setor Privado no 

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico do Parana, buscou-se na coleta de 

dados, informa<;oes diretamente ligadas ao grupo de interesse desta pesquisa, 

ou seja, as principais fontes e politicas de fomento do Estado do Parana e da 

Uniao, amplamente citadas na revisao de literatura, juntamente com entrevistas 

realizadas com especialistas das areas contempladas nesse projeto, sendo: 

1. Politicas de fomento da FINEP e da Secretaria de Ciencia e Tecnologia 

do Parana e suas rela<;oes com Universidades e Empresas; 

2. Entrevista com profissionais das seguintes areas: Universidade, 

Empresas e Terceiro Setor. 

4.2 COLETA DE DADOS: ENTREVISTAS 

0 objetivo desta entrevista e obter dados relacionados ao tema deste 

projeto junto aos profissionais que estao diretamente ligados com o problema 

que motiva este estudo, conforme o perfil a seguir: 

1. Universidade: Professores Doutores da area de Biotecnologia e 

Design de uma renomada Universidade local - esses professores prestam 

consultoria para empresas de Curitiba e Regiao; 

2. Terceiro Setor: Profissional do Terceiro Setor que atua como 

proponente/gestor de projetos financiados por empresas e por 6rgaos oficiais 

de fomento; 

3. Empresas: Empresarios do setor de alimentos e madeira. 

Apresenta-se a seguir o roteiro da entrevista realizada junto aos 

profissionais contemplados neste Estudo: 

UNIVERSIDADE: 

a. 0 senhor ou o seu grupo de pesquisa colaborou com outras 

institui<;oes de POl durante os ultimos 2 (dois) anos? 
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b. De que forma as cooperac;oes impactaram nas atividades de PDI do 

seu Grupe de Pesquisa? 

c. Como o Sr. avalia a dotac;ao financeira para o cumprimento eficaz das 

atividades de PDI? 

d. Quais sao as fontes de financiamento para as pesquisas? 

e. Qual o potencial de pesquisa e servic;os para a inovac;ao em 

empresas ou lnstituic;oes de Pesquisa? 

EMPRESA: 

a. Nesta empresa foram introduzidas melhorias nos produtos e 

processes? 

b. Os processes e/ ou produtos novas foram introduzidos atraves de 

desenvolvimento interne? 

c. Qual a necessidade de informac;oes/conhecimentos adicionais para 

proceder a introduc;ao de novidades ou melhorias? 

d. Qual a necessidade de cooperac;ao entre a sua empresa e agentes 

externos (universidades, centres de pesquisa e outras empresas)? 

e. Qual a disposic;ao da sua empresa em introduzir novidades ou 

melhorias com financiamento publico? 

TERCEIRO SETOR: 

a. Como a lnstituic;ao (Fundac;ao de Apoio a Universidade) oportuniza as 

fontes de financiamento disponiveis no ambito federal e estadual? 

b. Qual o perfil das empresas que financiam e/ ou desenvolvem projetos 

em parceria com a universidade apoiada por esta Fundac;ao? 

c. Quais sao os principais resultados dessas parcerias: Estado, 

Universidade e Empresa? 

d. Quais sao os principais entraves dessas parcerias: Estado, 

Universidade e Empresa? 
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4.3 RESULT ADO DA COLETA DOS DADOS 

4.3.1 INTRODUCAO 

Apresenta-se a seguir urn resumo do resultado das entrevistas realizadas 

com os profissionais entrevistados no perfodo de 2004/2005, para o presente 

projeto, cujo objetivo geral e identificar as fontes de financiamento 

governamentais e empresariais no estado do Parana e sua rela9ao no 

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico local. 

4.3.2 RESULTADOS 

De acordo com os professores consultados, ambas as areas 

(Biotecnologia e Design) colaboraram com outras institui96es e empresas nos 

ultimos quatro anos. Essas coopera96es tiveram urn impacto positivo e 

significativo para pesquisa. Questionados sob a dota9ao or9amentaria, na area 

de biotecnologia a dota9ao e entendida como satisfat6ria, sendo que 20% dos 

recursos para o financiamento da pesquisa sao oriundos de empresas. 

Na area de design o financiamento para projetos aumentou a partir de 

2002/2003 com apoio das empresas na forma de consultoria. Quanto ao 

potencial de pesquisa e servi9os para empresas e outras universidades, as 

duas areas pretendem aumentar ainda mais as coopera96es. 

Nas entrevistas realizadas nas empresas, observou-se que foram 

introduzidas novidades e melhorias nos seus produtos e processos; 

especificamente na empresa de alimentos as novidades foram realizadas 

atraves de desenvolvimento interno. As duas empresas tern interesse e 

necessidade em cooperar com Universidades e Centros de Pesquisa para 

introdu98o de melhorias e desenvolvimento de processos e produtos. 

As empresas se mostraram interessadas em obter financiamento com as 

fontes governamentais disponfveis para o desenvolvimento de projetos em 

parceria com universidades e Centros de Pesquisa. 

Com rela9ao ao terceiro setor, a funda9ao e uma institui9ao de apoio a 
institui9ao federal de ensino superior e centros de pesquisa. Nao possui pessoal 

tecnico-cientffico no quadro funcional e conta com a iniciativa dos 

pesquisadores da universidade e centros de pesquisa para a participa9ao em 

editais de financiamento de pesquisa. Por ser uma institui9ao privada, sem fins 

lucrativos e a rela9ao entre a IES e centros de pesquisa estar regulada por 
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legislac;ao especifica, ja ha urn entendimento das agencias de fomento sobre o 

papel desempenhado pelas fundac;oes de apoio quando da submissao de uma 

proposta. 

As fundac;oes sao indicadas como o agente proponente da pesquisa, 

cabendo a elas a coordenac;ao da apresentac;ao da proposta e em caso de 

aprova9ao a proponente assume a figura de convenente, responsabilizando-se 

pela execuc;ao gerencial, tecnica e financeira do projeto. 

Ja a institui9ao de pesquisa figurara como executora e sera responsavel 

pela execu~o do objeto do projeto, ou seja, responde diretamente pela parte 

tecnica-cientifica da proposta. 

Esta defini~o do papel de cada instituic;ao toma a relac;ao mais clara e 

viabiliza a execuc;ao do projeto com maior agilidade, uma vez que as 

fundac;oes, por serem privadas, possuem maior autonomia e rapidez para a 

execu9ao financeira dos recursos captados, ao contrario do ente publico. 

A Fundac;ao disponibiliza aos pesquisadores uma equipe de apoio a 

elabora9ao do projeto e busca divulgar as oportunidades de financiamento. 

Como no Brasil estas fontes de financiamento sao limitadas, geralmente os 

pesquisadores tern o acesso a informac;ao sobre editais e chamadas publicas 

disponiveis e buscam junto a fundac;ao os dados e o apoio para a elaborac;ao 

da proposta. 

Ap6s a aprova~o do projeto a fundac;ao realiza todas as operac;oes 

financeiras, desde compras ate a presta9ao de contas, em estreita rela9ao com 

o pesquisador e o agente financiador. 

Com rela9ao ao perfil das empresas que financiam e/ ou desenvolvem 

projetos em parceria, a fundac;ao tern clientes dos diversos setores da 

economia e de diferentes partes. E procurada por aquela empresa multinacional 

que deseja uma parceria com a Universidade, tendo a fundac;ao como 

interveniente, para o desenvolvimento conjunto de processes ou produtos e por 

pequenas empresas que desejam urn parecer ou consultoria para alguma 

especificidade de seu produto e para isso gostariam de contar com a expertise 

dos pesquisadores da universidade. Estas rela96es podem envolver recursos 

de grande monta e longos periodos de parceria ou uma pequena participa9ao. 

E crescente a procura das empresas por este tipo de parceria com a 

universidade e a funda9ao. Acredita-se que este crescimento seja impulsionado 
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pelo aumento de oportunidades de financiamento em nivel federal junto as 

agencias de fomento e pelas diretrizes governamentais que estimulam as 

relac;oes empresa-universidades fazendo com que o saber academico passe a 

ser disseminado e melhor aproveitado tendo como objetivo macro o 

desenvolvimento do pais. 

Sob os principais entraves das parcerias, quando ha uma relac;ao estado 

I universidade com a interveniencia da fundac;ao, geralmente nesta relac;ao a 

fundac;ao nao obtem vantagem em participar, pois ha limitantes legais que 

impossibilitam sequer o ressarcimento das despesas operacionais (pessoal, 

agua, luz, telefone ... ) que a fundac;ao tern com a execuc;ao do projeto sobre sua 

responsabilidade. Estes projetos apoiados pelo governo, em qualquer de suas 

esferas, requerem urn controle financeiro que demanda muita dedicac;ao e 

controle por parte da fundac;ao ate a aprovac;ao da prestac;ao de contas pelo 

agente financiador e/ou pelo tribunal de contas competente, o que pode 

demorar ate 5 anos ap6s o encerramento do projeto. lsso cria uma obrigac;ao e 

responsabilidade da fundac;ao para com o agente financiador que tern uma 

durac;ao superior a execuc;ao do projeto, ou seja, o projeto acaba, o 

pesquisador responsavel conclui sua parte tecnica e a fundac;ao continua com a 

obrigatoriedade de responder pelo projeto, mesmo sem ser ressarcida de seus 

custos. Neste tipo de relac;ao costuma-se dizer que muitas vezes pagam para 

apoiar a execuc;ao de urn projeto. 

Durante a execuc;ao do projeto ha uma serie de procedimentos exigidos 

pela agencia de fomento que necessitam ser cumpridos sob pena do projeto ser 

cancelado, despesas ,glosadas, prestac;ao de contas recusada etc. Tudo isso 

demanda pessoal qualificado, dedicac;ao e constante atuac;ao junto ao 

pesquisador. 

Quando ha relac;ao empresa/ universidade com a interveniencia da 

fundac;ao, segundo a entrevistada, atualmente o principal entrave tern sido a 

burocracia na formalizac;ao dos contratos. A empresa, por sua caracteristica 

privada, possui procedimentos geralmente mais ageis para a contratac;ao de 

servic;os demandados. Muitas empresas possuem modelos de contratos 

padrao, aprovados por suas sedes e utilizados em todas suas transac;oes 

comerciais. A empresa quer uma resposta rapida para uma demanda. Este 

tempo pode significar uma serie de novos neg6cios e oportunidades para a 
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empresa. Ela busca na universidade a parceria para a resolucao de seus 

problemas, pois alem do profissional tecnico qualificado, ela encontra na 

universidade o "selo de qualidade" ou a chancela que o nome da universidade 

agrega a qualidade do servico prestado. Por outro lado a universidade nao esta 

preparada para esta agilidade exigida pelo setor privado. A observancia as 

normas internas, as analises e pareceres jurfdicos, o tramite interno, 

inflexibilidade para determinados t6picos contratuais faz do processo de 

estabelecimento de relacao com a empresa, urn processo moroso e 

desestimulante. Com isso observa-se que de urn lado o pesquisador da 

universidade acaba buscando alternativas mais rapidas para se relacionar com 

a empresa, mesmo que essa via nao seja a mais correta considerando o 

vinculo do profissional com a universidade; por outro lado a empresa fica 

desestimulada a realizar novas parcerias, pois se o processo foi desgastante 

uma vez a melhor alternativa e buscar urn novo parceiro. 
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4.4 ANALISE DA COLETA DOS DADOS 

4.4.1 INTRODU<;AO 

Com a realiza9ao de entrevistas com alguns dos principais agentes que 

atuam no desenvolvimento cientffico e tecnol6gico do Estado do Parana, foram 

possfveis de identificar varies fenOmenos apontados por autores consultados na 

revisao de literatura, bern como no levantamento de informa9oes das agencias 

de fomento. 

4.4.2 ANALISE 

De acordo com a analise da coleta de dados de ambas as fontes, os 

pesquisadores passam a usar seus conhecimentos em beneffcio da propria 

sociedade, aproximando seus estudos da realidade do setor produtivo. Para as 

empresas essa coopera9ao e fundamental - no entanto - etas estao dispostas 

a introduzir melhorias em seus processes e produtos, ainda que nao haja 

interven9ao direta do Estado, mesmo que o objetivo dessas atividades seja a 

adequa~o de produtos as condi9oes locais de produ9ao e de mercado. Etas 

sugerem que os recursos das fontes publicas de fomento nao sao suficientes e 

que o processo de negocia~o ainda e Iento quando se trata com o setor 

publico. 

A empresa quer uma resposta rapida para uma demanda, porque a 

demora pode significar uma serie de novos neg6cios e oportunidades. Busca na 

universidade a parceria para a resolu~o de seus problemas, pois encontra o 

profissional tecnico qualificado, o "selo de qualidade" ou a chancela que o nome 

da academia agrega a qualidade do servi9o prestado. A universidade nao esta 

preparada para esta agilidade exigida pelo setor privado porque as normas 

intemas, as analises e pareceres jurfdicos e inflexibilidade para determinados 

t6picos contratuais contribuem para o processo se tomar morose e 

desestimulante. 0 pesquisador busca attemativas mais rapidas para se 

retacionar com a empresa, mesmo que essa via nao seja a mais correta. 

0 setor produtivo e carente de informa9oes sobre os financiamentos 

disponfveis, inclusive aqueles ligados aos incentives fiscais, de forma que e 

necessaria melhorar a intera9ao entre agentes que operam sistemas de 

inova9ao. 
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As fundac;oes sao indicadas como o agente proponente da pesquisa, 

cabendo a elas a coordenac;ao da apresentac;ao da proposta e em caso de 

aprovac;ao a proponente assume a figura de convenente, responsabilizando-se 

pela execuc;ao gerencial, tecnica e financeira do projeto. Disponibilizando aos 

pesquisadores uma equipe de apoio a elaborac;ao do projeto, a fundac;ao 

divulga as oportunidades de financiamento, e se o projeto e aprovado, realiza 

todas as operac;oes financeiras, desde compras ate a prestac;ao de contas, em 

estreita relac;ao com o pesquisador e o agente financiador. 

As empresas que desenvolvem projetos em parceria com a fundac;ao e a 

universidade sao dos diversos setores da economia e de diferentes partes. 

Essas empresas procuram as instituic;oes para o desenvolvimento conjunto de 

processes ou produtos, parecer ou consultoria. Pode-se dizer que o 

crescimento da procura das empresas por este tipo de parceria com a 

universidade e a fundac;ao, seja impulsionado pelo aumento de oportunidades 

de financiamento em nivel federal junto as agencias de fomento e pelas 

diretrizes governamentais que estimulam as relac;oes empresa-universidades 

fazendo com que o saber academico passe a ser disseminado e melhor 

aproveitado tendo como objetivo macro o desenvolvimento do pais. 

Os principais entraves das parcerias, sao o nao ressarcimento das 

despesas operacionais (pessoal, agua, luz, telefone ... ) que a fundac;ao tern com 

a execuc;ao do projeto sabre sua responsabilidade, bern como a burocracia na 

formalizac;ao dos contratos, tendo em vista que a empresa, por sua 

caracteristica privada, possui procedimentos mais ageis para a contratac;ao. 

lnveste-se, por parte da fundac;ao, na estruturac;ao de modelos e procedimentos 

entre a universidade e a fundac;ao, mas nem sempre o parceiro empresa esta 

1 00% de acordo com o model a sugerido o que requer negociac;ao. E toda 

negociac;ao significa ceder em alguma coisa e para isso as partes devem estar 

abertas e suscetiveis 
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CAPiTULOV 

5.1 CONCLUSAO 

Durante a execugao deste projeto, procurou-se entender a inovac;ao 

tecnol6gica em empresas, o quanta ela e importante para o desenvolvimento de 

urn Estado, a importancia que as parcerias entre as universidades, centros de 

pesquisa e empresas tern para contribuic;ao de melhorias em processes e 

produtos, como o Governo atraves de suas agencias de tomenta contribui no 

processo de interac;ao desses agentes financiando e/ au apoiando projetos de 

pesquisa. 

A partir deste entendimento foi passive! observar que as empresas 

privadas tern grande importancia no desenvolvimento cientifico e tecnol6gico do 

estado do Parana, pais elas ap6iam e financiam as projetos de pesquisa e 

desenvolvimento dentro das universidades e centros de pesquisa, alem de 

desenvolver ciencia e tecnologia dentro de suas pr6prias instalac;oes 

incentivando a inovagao tecnol6gica. 

Acredita-se que o crescimento nas parcerias entre empresas, 6rgaos 

oficiais de tomenta e universidades seja impulsionado pelo aumento de 

oportunidades de financiamento em nivel federal junto as agencias de tomenta 

e pelas diretrizes governamentais que estimulam as relac;oes empresa

universidades, fazendo com que o saber academico passe a ser disseminado e 

melhor. aproveitado, tendo como objetivo macro o desenvolvimento do pais 

possibilitando a melhoria de infra-estrutura e equipamentos junto as instituic;oes 

de pesquisa; no desenvolvimento de produtos, processes, metodologias e 

outros de origem nacional; na diminuic;ao da dependencia de tecnologia 

estrangeira; no aumento da base cientffica e tecnol6gica nacional; na formac;ao 

de centros de referencia nacional; na formagao de recursos humanos 

especializados e ainda no aumento na produgao cientifica nacional. 
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