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APRESENTAÇÃO

Com certeza, uma obra necessária para aqueles que acreditam 
na P,D&I do nosso país! Atualizado e perspicaz, o livro EM-
PREENDEDORISMO & INOVAÇÃO destaca a nova fase 

de conscientização da ciência brasileira no que tange à pesquisa, tec-
nologia e inovação.

Apesar da nossa franca expansão na pesquisa e pós-graduação, do 
marco em C&T a partir da criação do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (Lei n⁰ 1.310/1951) e da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Decreto 
n⁰ 29.741/1951), e surgimento do Ministério de Ciência e Tecnolo-
gia (MCT) no ano de 1985, só agora começamos a amadurecer uma 
política mais consistente de crescimento econômico, sustentabilida-
de e inclusão social a partir do protagonismo da ciência brasileira.

Cientes da necessidade de mantermos uma boa posição no ranking 
mundial de produção de conhecimento, nosso maior desafio agora 
é transformarmos os resultados das nossas pesquisas em novas tec-
nologias e promovermos inovação. Para isso é necessário que uni-
versidades e institutos de pesquisa estejam cada vez mais próximos 
do setor produtivo, visto que a colaboração entre esses agentes é 
indispensável para a promoção de um ecossistema que permita o 
desenvolvimento de novos produtos, sistemas e serviços capazes de 
promover o crescimento econômico e elevar o país a uma posição de 
maior competitividade no cenário mundial.

Sobre tudo isso, e muito mais, os autores retratam nos diversos artigos 
o estado da arte atual de CT&I, retrata parte da nossa história e pro-
jeta um olhar técnico-científico sobre para onde devemos caminhar

Oportunamente o primeiro artigo traz conceitos e adentra no méri-
to da legislação brasileira sobre ciência, tecnologia e inovação. Dis-
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cute os principais entraves burocráticos enfrentados até então pelos 
pesquisadores, dando destaque para a nova Lei 13.243/2016, que 
dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à 
capacitação científica e tecnológica, e à inovação, que passou a ser 
conhecida como Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Discussões sobre o papel do Estado e a importância da política de 
governo para o desenvolvimento tecnológico e inovação de interes-
se público e relevância social convidam os leitores para um olhar 
crítico-analítico sobre os riscos e ganhos efetivos.

Outro tema relevante encontrado nessa obra destaca a cultura da 
aprendizagem através da prática e da experimentação em ambientes 
que motivam a criatividade, o network e a inovação. Nesse artigo 
os autores apresentam os conceitos e importância dos Fab Labs en-
quanto espaços abertos de estímulo a novas ideias, inclusão social e 
formação empreendedora.

O livro também destaca a importância da cultura do empreendedo-
rismo enquanto premissa para a inovação entre os atores da hélice 
tríplice (triple helix): o Estado enquanto política de desenvolvimen-
to e fomento aos assuntos macro de interesse público, as Instituições 
de Ensino e Pesquisa enquanto formadoras de recursos humanos e 
presença de massa crítica para o desenvolvimento de pesquisas apli-
cadas, e o setor produtivo onde se efetiva a inovação.

O livro ainda destaca exemplos de empreendedorismo e inovação 
bem sucedidos em áreas distintas, criação de softwares e demanda 
de mercado, jogos eletrônicos educacionais e terapêuticos, e o papel 
da impressora 3D Open Source enquanto ferramenta educativa e 
de estímulo à criatividade, com possibilidades variadas no campo 
da pesquisa aplicada e desenvolvimento de novas tecnologias, assim 
como sobre o uso estratégico da propriedade intelectual nas institui-
ções que atuam em P,D&I.

Diversos outros exemplos e artigos são apresentados ao longo da 
obra, e a apresentação prévia dos mesmos poderá reduzir um pouco 
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a surpresa dos leitores desta obra, que como um todo contribui para 
a construção de novos conhecimentos e a difusão dos mesmos.

Parabenizo os organizadores pela excelente produção, multidiscipli-
nar, que enriquece nossa literatura sobre um dos temas mais im-
portantes para o desenvolvimento econômico e social do nosso país 
– Ciência, Tecnologia e Inovação.

Sem dúvida, um livro para ser apreciado por todos inseridos nesse 
processo de amadurecimento de uma nova cultura que começa a 
mudar paradigmas de desenvolvimento da nossa nação: governan-
tes, políticos, empresários, pesquisadores, educadores, estudantes, 
enfim, membros de toda sociedade.

Salvador, 2017

Atson Carlos de Souza Fernandes
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LIVRES REFLEXÕES SOBRE O 
DIREITO, A INOVAÇÃO E O 
MARCO CIVIL DA INOVAÇÃO 

Anibal de Freitas Santos Júnior
José Roberto de Araújo Fontoura 
Marcelo Albano Moret
Ruy Sérgio Deiró 





LIVRES REFLEXÕES SOBRE O DIREITO, A 
INOVAÇÃO E O MARCO CIVIL DA INOVAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A proposta do presente artigo é, a um só tempo, singela e ar-
rojada: apresentação de uma inovação jurídica apta a criar 
ambiente propício a preservação ambiental, apresentando al-

gumas das alterações legislativas que já viabilizam o arrojo proposto 
e promovendo “Livres Reflexões” sobre: O Direito, A Inovação e O 
Marco Civil da Inovação.

Simples e arrojada paradoxalmente pela mesma e central razão: o 
campo jurídico tem sido das áreas mais refratárias à incorporação 
de inovação, enquanto conceito estruturante da Sociedade. Há, por-
tanto, uma cultura conservadora que, de certa forma, impregna o 
chamado ambiente jurídico e seus atores, aspecto que se traduz no 
uso da linguagem, por exemplo, evocativa do passado distante: o 
local de trabalho é o fórum, evocando o Império Romano; os órgãos 
colegiados também buscam aquela referência ao se denominarem 
tribunais. Quando a abandonam, procuram denominação de corte. 
Isso dentre tantos outros exemplos possíveis. 

Também se poderiam buscar exemplos no vestuário, na ritualística, 
na solenidade frequentemente afetada, tudo meio que noticia o ape-
go ao passado e um ethos1 fortemente conservador. 

Esse caráter fortemente conservador consegue me manter, ainda que 
sob influência de inovações trazidas pela própria dinâmica social, a 
informatização, sobretudo. Bem de ver, entretanto, que essas ino-

1  Termo que, neste trabalho, transitará entre os significados de identidade social de um grupo quanto 
de modo de ser, ou caráter.
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vações, destacadamente o chamado processo judicial eletrônico (PJe), 
saudado como revolucionário, são inovações que certamente atuam 
fortemente sobre o campo jurídico, sendo sobremaneira mais tímida 
sua importância dentro do campo jurídico: os valores representados 
e defendidos nos processos inteiramente digitais são, ainda, aqueles 
que se poderiam encontrar em processos impressos, datilografados 
ou, mesmo, manuscritados!

A resistência à inovação é, portanto, parte do ethos, adiante se tentará 
compreender um pouco a razão; mas essa pouca permeabilidade, 
como se disse, conduz à constatação de que há muito a inovar, do 
mesmo modo que é mais fácil incrementar o condicionamento físico 
quando se é sedentário que quando já se está em boa forma!

Esse o desafio: propor inovação viável e aceitável, para que se possa 
responder afirmativamente a uma questão proposta em seminário de 
que participamos: entre Direito e Inovação há alguma relação digna 
de nota?

2. INCENTIVOS JURÍDICOS À INOVAÇÃO

Por clareza conceitual, convém, desde já, deixar estabelecido o signi-
ficado pretendido com algumas palavras e expressões.

Direito – palavra fortemente polissêmica que transita entre vários 
significados. É uma palavra que vem do latim directum, cujo signifi-
cado remete a retidão, adequação, certo, correto. Etimologicamente, 
Direito define-se como a “qualidade daquilo que é regra”. Aqui será 
tomada, fundamentalmente como significando a Ciência que estuda 
as normas jurídicas ou a vigência dessas normas ou ainda as relações 
que essas mesmas normas guardam entre si. 

Menos frequentemente, também este trabalho poderá remeter a ou-
tro de seus significados, no sentido de prerrogativa ou ainda de fa-
culdade de agir.

Feitos esses esclarecimentos e ponderações, é de se escandir que não 
é propósito deste trabalho confrontar se as normas criam-se a si pró-
prias, como afirmam alguns pensadores, ou se são mera articulação do 
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discurso do poder, sendo, então, da Política. Existem várias e, acesas 
discussões acerca do tema, que, entretanto, não serão sequer visitadas. 

Antes, pretende-se, aqui, uma brevíssima retomada da narrativa mí-
tica que procura que Direito e Política foram as ferramentas que os 
deuses gregos cederam aos homens para que pudessem e proteger da 
tirania e da opressão.

Com a Política seria possível conceber a solução do ainda não pensa-
do, cogitar a superação do novo; com o Direito se estabeleceriam os 
preceitos acerca de como proceder, uma vez que a Política houvesse 
apontado a direção. A Política, dessa forma, responderia pelo novo, 
ao passo que o Direito asseguraria estabilidade e previsibilidade.

Em sendo assim, à Política está reservada a modelagem das soluções, 
enquanto que ao Direito estaria posta a missão de assegurar que as 
soluções propostas pela Política fossem efetivamente perseguidas e 
implementadas; ao Direito, como se disse, foi confiada uma tarefa 
intrinsecamente conservadora, palavra aqui tomada, insista-se, sem 
nenhuma carga depreciativa.

Nessa perspectiva, é que se pode compreender a existência de forte 
traço conservador no campo jurídico e, paralelamente, o restrito es-
paço, até aqui, ocupado para discussões verdadeiramente inovadoras 
no âmbito do Direito.

Necessário aqui deixar claro que, modernamente, a Ciência Jurídica 
contempla uma complexidade e amplitude tais que é, praticamente 
impossível, a uma só pessoa o compreender e dominar por inteiro, ha-
vendo, mesmo quem fale em Enciclopédia Jurídica, em alusão à vas-
tidão de conhecimentos demandados para compreensão do Direito.

A Enciclopédia Jurídica, em sentido lato, é a parte conclusiva da Te-
oria Geral do Direito e versa sobre os ramos do Direito objetivando 
proporcionar-nos a visão universal da árvore jurídica, dando um estu-
do introdutório de cada um dos ramos do direito público e privado.

Em face desta distinção entre direito público e direito privado, pode-
mos classificar as numerosas opiniões discordantes sobre o assunto, em 
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dois grandes grupos doutrinários. O primeiro é o dos que aceitam e 
julgam procedente a distinção; chamemo-los distintivistas. O segundo 
é dos que negam procedência à mesma; chamemo-los indistintivistas.

No primeiro grupo, estão inclusos tanto os que aceitam a distin-
ção bipartida tradicional (direito público - direito privado), como os 
que admitem a necessidade de uma terceira categoria intermediária, 
como o direito misto de que Paul Roubier nos fala.

O mais antigo dos critérios distintivos é de evidente teor material 
ou substancial. É o critério de Ulpiano, exposto na famosa passagem 
do Digesto: “Publicum jus est quod ad statum rei Romanae spectat, 
privatum quod ad singulorum utilia, quaedam privatim.”  O interesse 
público ou privado, eis o critério evidentemente material adotado 
por Ulpiano.

Também Savigny, Stahl e, de modo especial, Ahrens, adotaram um 
critério material de distinção. Apenas substituem o interesse pelo 
fim, sendo que Ahrens, colocando sempre o indivíduo como o fim 
último ou mediato, distingue os dois grandes ramos do direito con-
forme tenham por fim imediato a personalidade humana ou indivi-
dual (Direito Privado) ou o Estado (Direito Público).

Outro critério material, adotado por Kant, é o que atribui conteúdo 
patrimonial ao direito privado e não patrimonial ao público.

Registrando-se a existência de autores que propõem outros critérios 
de distinção (Sociológico, por exemplo) ou, mesmo, a indistinção, 
fixemo-nos nessa dualidade muito aceita: Público x Privado.

Partimos de que o direito público é o Direito do Estado. Sendo o Es-
tado uma entidade de duas faces, uma nacional, voltada para o plano 
interno, outra internacional, voltada para o plano externo, dá-se a 
divisão do direito público em interno e externo.

O externo diz respeito, principalmente às relações dos Estados entre 
si e dele só aludiremos a um único ramo: o Direito Internacional.
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Dentre os ramos do Direito Público, dois se colocam, para esta pro-
posta, particularmente relevantes: o Direito Tributário e o Direito 
Ambiental.

O Direito Tributário é definido como o conjunto das leis regula-
doras da arrecadação dos tributos (taxas, impostos e contribuição 
de melhoria), bem como de sua fiscalização, de modo a regular as 
relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e contribuinte no que 
se refere à arrecadação dos tributos.

Cuida dos princípios e normas relativos à imposição e a arrecadação 
dos tributos, analisando a relação jurídica (tributária), em que são 
partes os entes públicos e os contribuintes, e o fato jurídico (gerador) 
dos tributos. O objeto é a obrigação tributária, que pode consistir 
numa obrigação de dar (levar o dinheiro aos cofres públicos) ou uma 
obrigação de fazer ou não fazer (emitir notas fiscais, etc.)

O Direito Tributário é uma barreira contra o arbítrio, que poderia 
ser demandado pelos governantes, na ânsia de querer usurpar toda 
e qualquer riqueza proveniente do indivíduo e/ou da sociedade de 
forma ditatorial, vingativa, sem critérios, pois, apenas através da lei 
e de nenhuma outra fonte formal é que se pode criar ou aumentar 
impostos de forma racional, porque o Estado tem a obrigação de 
prever os seus gastos e a forma de financiá-los.

Devido a sua intensa atividade financeira envolvendo despesas e a sua 
contrapartida receitas, a conservação dos bens públicos, o patrimônio, 
o controle monetário, o orçamento público, demandam a necessidade 
de arrecadação de tributos, para garantir o seu meio de subsistência, 
para dirigir a economia e direcioná-la para o bem estar social.

O Estado, assim como qualquer indivíduo, necessita de meios eco-
nômicos para satisfazer as suas atividades, sendo que o indivíduo, de 
modo geral, tem entre as suas fontes de arrecadação de recursos, a 
venda da sua mão-de-obra, enquanto que o Estado para o cumpri-
mento das suas obrigações, a obtém através da tributação do patri-
mônio dos particulares, sem, contudo efetuar uma contraprestação 
equivalente ao montante arrecadado.
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O impacto da tributação e do modo como ela se estrutura pode es-
timular ou desestimular fazeres sociais e/ou atividades econômicas, 
sendo certo que essa tem sido, ao lado da provisão de recursos, uma 
das maiores utilizações dadas à faculdade de tributar, haja vista as 
recentes políticas de desoneração tributária, sempre com o viso do 
estabelecimento de movimentos chamados anti-cíclicos em relação à 
crise econômica.

Já o Direito Ambiental é um ramo do direito, constituindo um con-
junto de normas e princípios jurídicos, voltado à proteção jurídica 
da qualidade do ambiente. Para alguns, porém, trata-se de um direi-
to “transversal” ou “horizontal”, que tem por base as teorias geopo-
líticas ou de política ambiental transpostas em leis específicas, pois 
abrange todos os ramos do direito, estando intimamente relacionado 
com o direito constitucional, direito administrativo, direito civil, di-
reito penal, direito processual e direito do trabalho.

Hoje, na mais moderna teoria, conforme afirma Albergaria (2009), 
o Direito Ambiental é considerado como ramo do direito que visa a 
proteção não somente dos bens vistos de uma forma unitária, como 
se fossem microbens isolados, tais como rios, ar, fauna, flora (am-
biente natural), paisagem, urbanismo, edificações (culturais), etc., 
mas como um macrobem, incorpóreo, que englobaria todos os mi-
crobens em conjunto bem como as suas relações e interações.

Dentre os princípios fundantes do Direito Ambiental, isto é, prin-
cípios que o distinguem de outras áreas do Direito, temos, ainda 
segundo Albergaria (2009) o chamado Princípio da Responsabi-
lização pelo Dano Ambiental ou Princípio do Poluidor-Pagador 
(polluter pays principle), que, entretanto, é mais amplamente co-
nhecido como Princípio do Usuário (Poluidor, Caçador, Poluidor, 
Explorador, etc.) Pagador. Rodrigues (2005) discorre que o princí-
pio do usuário-pagador é 

(…) voltado à tutela da qualidade do meio ambiente (bas-
tante aplicado em regiões com abundância de recursos), visa 
proteger a quantidade dos bens ambientais, estabelecendo 
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uma consciência ambiental de uso racional dos mesmos, 
permitindo uma socialização justa e igualitária de seu uso 
(RODRIGUES, 2005, p. 225). 

Acerca dessa função preventiva em relação aos danos ambientais 
desempenhada pelo princípio do usuário-pagador e sua vocação de 
direcionar o aproveitamento dos recursos naturais em benefício da 
coletividade ensinam Garcia e Thomé (2010) em obra conjunta:

A ideia [do princípio do usuário-pagador] é de definição de 
valor econômico ao bem natural com intuito de racionalizar 
o seu uso e evitar o seu desperdício. A apropriação desses 
recursos por parte de um ou de vários indivíduos, públicos 
ou privados, devem proporcionar à coletividade o direito 
a uma compensação financeira pela utilização de recursos 
naturais, bens de uso comum.

Os recursos naturais são bens da coletividade e o seu uso ga-
rante uma compensação financeira para a mesma, não im-
portando se houve ou não dano ao meio ambiente. Aqui, o 
indivíduo estará pagando pela utilização de recursos naturais 
escassos, e não necessariamente pelo dano causado ao meio 
ambiente (reparação) (GARCIA; THOMÉ, 2010, p. 45-46) 

Sobre a diferença entre os princípios do poluidor-pagador e do usu-
ário-pagador, descreve Rodrigues (2005):

Sendo os bens ambientais de natureza difusa e sendo o seu 
titular a coletividade indeterminada, aquele que usa o bem 
em prejuízo dos demais titulares passa a ser devedor des-
se ‘empréstimo’, além de ser responsável pela sua eventual 
degradação. É nesse sentido e alcance que deve ser diferen-
ciado do poluidor-pagador. A expressão é diversa porque 
se todo poluidor é um usuário (direto ou indireto) do bem 
ambiental, nem todo usuário é poluidor. O primeiro tutela 
a qualidade do bem ambiental e o segundo a sua quanti-
dade. Na verdade, o usuário-pagador obriga a arcar com 
os custos do ‘empréstimo’ ambiental, aquele que beneficia 
do ambiente (econômica ou moralmente), mesmo que esse 
uso não cause qualquer degradação. Em havendo degrada-
ção, deve arcar também com a respectiva reparação. Nesta 
última hipótese, diz-se que o usuário foi poluidor (RODRI-
GUES, 2005, p. 227). 
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Importante anotar que os princípios do poluidor-pagador e do 
usuário-pagador orientam, mormente, os instrumentos de comando 
e controle. Em vista das limitações dos atuais instrumentos de tute-
la ambiental, a doutrina e a prática buscam soluções mais efetivas. 
Muitos países estão investindo em instrumentos econômicos para 
promover a melhoria da qualidade ambiental. Podemos citar como 
exemplos os ecosubsídios, os tributos (ou isenções desses) com fina-
lidades ambientais, o acesso facilitado ao crédito e o Pagamento por 
Serviços Ambientais.

A lógica dos instrumentos econômicos de incentivo é o encoraja-
mento às condutas ambientalmente sustentáveis (ao oposto dos 
instrumentos de comando e controle que desencorajam condutas 
danosas ao meio ambiente). O Direito Ambiental, deste modo, as-
sume outra função: de incentivar, de promover condutas. É o que a 
doutrina denomina de a função promocional do direito. Essa função 
promocional, ainda que diametralmente distinta da função tradicio-
nal do direito (i.e., a função repressora) lhe é complementar. 

Para orientar os instrumentos de Direito Ambiental, baseados em in-
centivos às condutas ambientalmente sustentáveis, discute-se a ado-
ção de um novo princípio: o Princípio do Preservador-Recebedor. 
Esse novo princípio tem como ideia central conferir uma retribuição 
àqueles que se empenham na melhoria da qualidade ambiental. 

O princípio do preservador-recebedor fundamenta o sistema de Paga-
mento por Serviços Ambientais. O conceito de serviços ecossistêmicos 
traz uma nova racionalidade à questão ambiental, pois sinaliza que 
a natureza preservada também fornece benefícios ao homem. Assim, 
quem preserva os ecossistemas, garantindo o fluxo de serviços ecos-
sistêmicos, merece uma retribuição de quem se utiliza desses serviços. 

A luz desses conceitos, já amplamente aceitos na doutrina e na juris-
prudência, e de aplicação de dispositivos já existentes na Constitui-
ção Federal, de é que se propõe uma política preservacionista inova-
dora. Certamente, não revolucionária, mas enquadrada na definição 
legal de inovação, tal qual já anteriormente aqui já se estabeleceu.
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É que dentre as inúmeras vertentes tributárias, destacamos o Im-
posto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previs-
to no art. 156, II da Constituição Federal e incide sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. É de 
competência dos Estados e do Distrito Federal, com constitucional 
prevista na Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996 (a 
chamada Lei Kandir), alterada posteriormente pelas Leis Comple-
mentares 92/97, 99/99 e 102/2000.

É de se pedir atenção para o art. 158, IV, da Constituição Federal, 
que estabelece que vinte e cinco por cento (25%) do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à cir-
culação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) deverá ser 
repassando para os municípios. Não se trata de uma possibilidade ou 
uma faculdade, porém de uma imposição.

Do montante repassado aos municípios, setenta e cinco por cento 
(75%) devem ser distribuídos conforme critérios estabelecidos na 
Constituição e vinte e cinco por cento (25%) podem ser distribuídos 
segundo critérios estabelecidos conforme lei estadual.

A inovação proposta é primeiro, a edição de lei estadual pelas unida-
des federadas que ainda não o fizeram, como, por exemplo, a Bahia. 
Segundo que essa lei estabeleça critérios claros, objetivos e factíveis 
de preservação ambiental, com o que se estimularia, enormemen-
te, a que os municípios adotassem políticas públicas de preservação. 
Ações mínimas, não raro impactam de maneira significativa o am-
biente, evitando sua degradação e, até, recompondo danos anterio-
res: implantação de aterros sanitários, por exemplo, gestão de resídu-
os sólidos, tratamento de efluentes, etc., todas ações ao alcance das 
Comunas, notadamente se seus cofres forem reforçados com parcela 
da tributação já existente.

Neste contexto, discutir-se-á através dos conceitos e princípios su-
pracitados, as proposições contidas no Marco Civil da Inovação, en-
fatizando aspectos relacionados ao Direito e a Inovação.  
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3. O MARCO CIVIL, EM SI MESMO CONSIDERADO

Inovação – Por menos que se pretenda abraçar irrefletidamente o 
positivismo jurídico, por vezes é necessário reverenciar a ideia de que 
“Direito é Norma”, tanto mais quando o próprio ordenamento ju-
rídico estabelece um conceito de cumprimento obrigatório, com ex-
clusão dos demais (KELSEN, 1998). Toma-se, portanto, o conceito 
legal, estabelecido pelo art. 2º, IV da Lei 10.973, de 02 de dezembro 
de 2004, com a redação que lhe foi emprestada pela recentíssima Lei 
13.243, de 11 de janeiro de 2016:

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

IV – inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento 
no ambiente produtivo e social que resulte em novos pro-
dutos, serviços ou processos ou que compreenda a agrega-
ção de novas funcionalidades ou características a produto, 
serviço ou processo já existente que possa resultar em me-
lhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;

Conquanto se corra o risco de tornar o texto menos fluido, mas é 
certa a necessidade de que mais extensas sejam as reflexões relati-
vamente a esse texto legal, até para maior familiarização do leitor 
para com seu conteúdo, até porque Ciência, Tecnologia e Inovação 
compõem, individualmente e em conjunto, conceitos que desafiam 
a necessidade de permanente diálogo entre os mais diversos agentes, 
destacadamente o Estado, em suas três esferas (Federal, Estadual e 
Municipal), Universidades públicas e, ainda que em menor grau, 
privadas, Pesquisadores, Empresas, Associações, Academias, órgãos 
representativos de classes, tocando ao Direito mediar os conflitos e 
estabelecer as respectivas áreas de atuação.

Nesse contexto, foi que adveio a publicação da Lei Federal nº 13.243, 
de 11 de janeiro de 2016, diploma normativo que modifica outras 
leis vigentes até então, tendo alterado, em especial, a Lei no 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, que, segundo sua própria ementa “es-
tabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica no ambiente produtivo”.
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Fácil perceber que reflexões são fundamentais para que se prospecte 
o que o legislador pretende para o futuro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação no País. 

A Lei 13.243/2016, também segundo sua própria ementa: 
Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à 
pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação 
e altera a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei 
no 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, a Lei no 12.462, de 4 de agosto de 
2011, a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei no 
8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 8.010, de 29 
de março de 1990, a Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e 
a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da 
Emenda Constitucional no 85, de 26 de fevereiro de 2015 
(BRASIL, 2016). 

Tal Lei, conhecida nos círculos de seus operadores, como Marco Le-
gal de Ciência, Tecnologia e Inovação se propõe, dentre outras modi-
ficações, a provocar mudanças no modo de aquisição de bens, afas-
tando, em grande medida, o critério de menor preço colhido em 
certame licitatório, regra geral estabelecida pela Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, está amplamente conhecida por Lei de Licitações. 

Além disso, o novel diploma legal estabelece questões associadas às 
estruturas orgânicas das universidades, em especial no caso dos pes-
quisadores de dedicação integral e também entre esses e os financia-
dores de pesquisas e/ou empresas. 

Segundo Escobar (2016), a Lei 13.243/2016, permitirá uma maior 
aproximação entre as Universidades públicas e empresas privadas, 
fortalecendo o desenvolvimento de propostas e projetos, o que, sem 
dúvida, promoverá a consolidação das pesquisas em Universidades, 
centros de pesquisa, etc. 

Ademais, esta legislação permite que pesquisadores desenvolvam ati-
vidades de pesquisa dentro de dependências de empresas e, que labo-
ratórios universitários sejam usados pela indústria para o desenvolvi-
mento de novas tecnologias — em ambos os casos, com remuneração. 
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Tais alterações geram a expectativa de otimização na integração en-
tre diversas partes interessadas no processo produtivo de pesquisa 
/ conhecimento / produto, ocasionando um avanço tecnológico e 
científico e impulsionando a relação Universidade-Empresa, em ci-
clo que se retroalimente. 

Faz-se necessária, entretanto, uma ampla discussão acerca de objetos 
de convênios, contratos e outros mecanismos legais que articulem e 
formalizem estas relações, tornando-a previsível, confiável e transpa-
rente, sobretudo para a Sociedade, destinatária final de toda atuação 
do poder Público. 

Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), expressou sua satisfação sobre este novo cenário: “É 
o início de uma nova fase para a pesquisa e inovação tecnológica no 
Brasil”; corroborando, assim, para uma discussão positiva e relevante 
para os novos rumos da Ciência, Tecnologia e Inovação no país.

Há algum tempo os pesquisadores reclamam que o excessivo “con-
trole” e “burocracia” sobre as aquisições de materiais para pesquisa 
pela Lei 8.666/1993, pois além dos entraves temporais causados, 
ela é um dos marcos definidores de atrasos e perdas de resultados 
de pesquisa.  No artigo “Leis que Engessam a Pesquisa no País”, de 
2013, foi elaborado um questionamento interessante acerca da Lei 
de licitações:

Por que o Brasil tem um regime diferenciado de contrata-
ções para obras da Copa do Mundo, mas engessa a pesquisa 
científica? Se o país chegou à conclusão de que a Lei 8.666 
não servia para a realização da Copa do Mundo e das Olim-
píadas, e fez o RDC para estes eventos, por que não para as 
universidades? 

Esse o questionamento da presidente da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), Helena Nader, na audiência pública 
da comissão especial que analisou a proposta do Código, em maio 
deste ano (GOMES, 2013).
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Segundo Gomes (2013), 
havendo mudança na legislação, deve mudar também a 
prestação de contas, pois os Tribunais de Contas, respon-
sáveis pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos, 
realizam mais comumente a auditoria baseada na verifica-
ção de cumprimento de leis (e não nos resultados da gestão)
(GOMES, 2013, p. 06-07).

Materiais para pesquisa e inovação não deveriam ser tratados uni-
camente como uma questão de preço, haja vista que notadamente 
alguns fornecedores de equipamentos podem construir aparelhos se-
melhantes aos melhores modelos e marcas do mercado. Entretanto, 
o seu preço pode ser mais barato em detrimento da sua qualidade e 
reputação no mercado e, o resultado da pesquisa estaria seriamente 
comprometido. Logo, é difícil para quem lida com pesquisa e ino-
vação entender as prioridades do mundo político e os interesses dos 
grupos de pressão (lobby). Mas, difícil ainda é saber que se passaram 
duas décadas entre a Lei 8.666/1993 e a Lei 13.243/2016, ou seja 
para ser sancionado o Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação fo-
ram necessários vinte anos de atrasos e quiçá discussão, ao passo 
que para atender às obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, a 
percepção de urgência foi inteiramente diferente.

As motivações e as prioridades fazem agora parte de um momen-
to no passado. Avanços? Desburocratização? Enfim, o novo marco 
altera a Lei de Licitações 8.666, no que se refere aos sistemas de 
licitação, compra e importação de produtos destinados à pesquisa 
científica e tecnológica. 

Um ponto de destaque se refere sobre importações de bens desti-
nados à pesquisa científica e tecnológica, regida pela Lei no 8.010, 
de 29 de março de 1990. É que a Lei 13.243/2016 esclarece que as 
isenções de impostos previstas para importação de máquinas e equi-
pamentos aplicam-se 

somente às importações realizadas pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por 
cientistas, por pesquisadores e por Instituição Científica, 
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Tecnológica e de Inovação (ICT) ativos no fomento, na co-
ordenação ou na execução de programas de pesquisa cientí-
fica e tecnológica, de inovação ou de ensino e devidamente 
credenciados pelo CNPq 

Ainda, a nova Lei indica que as isenções e reduções do imposto de 
importação se aplicam às importações realizadas por ICTs e por em-
presas “na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e ino-
vação”, ampliando a então Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, que 
estabelecia conceito significativamente mais restrito.

Segundo Escobar (2016), o Marco Legal tem alguns destaques que 
são:

a) Dispensa da obrigatoriedade de licitação para compra ou 
contratação de produtos para fins de pesquisa e desenvol-
vimento;

b) Regras simplificadas e redução de impostos para importa-
ção de material de pesquisa;

c) Permite que professores das universidades públicas em re-
gime de dedicação exclusiva exerçam atividade de pesquisa 
também no setor privado, com remuneração;

d) Aumenta o número de horas que o professor em dedicação 
exclusiva pode dedicar a atividades fora da universidade, 
de 120 horas para 416 horas anuais (8 horas/semana);

e) Permite que universidades e institutos de pesquisa com-
partilhem o uso de seus laboratórios e equipes com empre-
sas, para fins de pesquisa (desde que isso não interfira ou 
conflita com as atividades de pesquisa e ensino da própria 
instituição);

f ) Permite que a União financie, faça encomendas diretas 
e até participe de forma minoritária do capital social de 
empresas com o objetivo de fomentar inovações e resolver 
demandas tecnológicas específicas do País;
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g) Permite que as empresas envolvidas nesses projetos man-
tenham a propriedade intelectual sobre os resultados (pro-
dutos) das pesquisas

A Lei 13.243/2016 tem alguns pontos que suscitam uma mudança 
de foco e possibilidades para as universidades, empresas e pessoas 
físicas, que são:

Art. 4o A Instituição pública de pesquisa científica e tec-
nológica (ICT) poderá, mediante contrapartida financeira 
ou não financeira e por prazo determinado, nos termos de 
contrato ou convênio:

I – compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instru-
mentos, materiais e demais instalações com ICT ou em-
presas em ações voltadas à inovação tecnológica para con-
secução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua 
atividade finalística;

II – permitir a utilização de seus laboratórios, equipamen-
tos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes 
em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pesso-
as físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamen-
te em sua atividade-fim nem com ela conflite;

III – permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Parágrafo único. O compartilhamento e a permissão de que 
tratam os incisos I e II do caput obedecerão às prioridades, 
aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela 
ICT pública, observadas as respectivas disponibilidades e 
assegurada a igualdade de oportunidades a empresas e de-
mais organizações interessadas (NR)

Mais especificamente o inciso II, abre a possibilidade da introdução 
dos laboratórios abertos nas instituições superiores de ensino no âm-
bito público, além de compartilhamento de materiais, pesquisas e 
capital intelectual utilizando contrato e/ou convênio.

Art. 9o É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com 
instituições públicas e privadas para realização de atividades 
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conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvol-
vimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.

§ 1o O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o 
aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação 
envolvidos na execução das atividades previstas no caput 
poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente 
da ICT a que estejam vinculados, de fundação de apoio ou 
de agência de fomento.

§ 2o As partes deverão prever, em instrumento jurídico es-
pecífico, a titularidade da propriedade intelectual e a par-
ticipação nos resultados da exploração das criações resul-
tantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à 
exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnolo-
gia, observado o disposto nos §§ 4o a 7o do art. 6o.

§ 3o A propriedade intelectual e a participação nos resul-
tados referidas no § 2o serão asseguradas às partes contra-
tantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao 
parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade 
intelectual mediante compensação financeira ou não finan-
ceira, desde que economicamente mensurável.

§ 4o A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-
-se como doação, não configura vínculo empregatício, não 
caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o 
doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo 
da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste 
parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art. 
106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Uma mudança na forma jurídica de como as pesquisas podem ser 
operacionalizadas, também foi implementada nessa Lei, tornando 
possível às Universidades, institutos federais assinarem acordos para 
desenvolvimento conjunto de pesquisa sendo que o resultado, reves-
tido das características do direito de propriedade, pode ser cedido ao 
parceiro privado com ou sem compensação financeira.

Os pesquisadores estrangeiros, que tinham sua situação jurídica re-
gulada no Brasil através da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980 
(Estatuto dos Estrangeiros), também foram lembrados na Lei, através 
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do Art. 6o, inciso VIII, que estabelecem que eles passam a poder sem 
contratados por tempo determinado, inclusive com possibilidade de 
recebimento de bolsa de pesquisa vinculada a essa mesma pesquisa. 
Confira-se: 

VIII – admissão de pesquisador, de técnico com formação 
em área tecnológica de nível intermediário ou de tecnólo-
go, nacionais ou estrangeiros, para projeto de pesquisa com 
prazo determinado, em instituição destinada à pesquisa, ao 
desenvolvimento e à inovação

Outro ponto de destaque foi a estruturação do Plano de Carreiras e 
Cargos de Magistério Federal, até então inteiramente regido pela Lei 
no 12.772, de 28 de dezembro de 2012. 

Os dirigentes de fundações de apoio às Instituições de Ensino Superior 
e as Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) poderão, 
doravante, remunerar o seu dirigente máximo que não sejam estatu-
tários e/ou seja estatutário e a sua remuneração não ultrapasse setenta 
por cento da sua remuneração, além de uma alteração na quantidade 
de horas destinadas a atuação do pesquisador em entidades privadas. 

O Marco Legal, ademais, permite que os Núcleos de Inovação Tec-
nológica (NITs) das instituições públicas de pesquisa funcionem 
como fundações, conferindo-lhes mais autonomia. Segundo Ama-
rante (2016), em suas discussões sobre os desafios do Marco Legal, 
destaca a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica nas ICTs, 
como sendo fundamentais para operacionalizar as relações entre a 
Universidade e demais órgãos de fomento. A Figura 01 apresenta as 
interfaces dos NITs e suas relações com o Governo e os ICTs.
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Figura 01. O papel dos NITs e suas interfaces 

(AMARANTE SEGUNDO, 2016, p. 22) 

Segundo Escobar (2016), ainda se destacam, através do Marco Le-
gal, os benefícios do Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC) às licitações e contratos necessários à realização “das ações em 
órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação”. 
Tal regime era regido pela Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, que 
instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, 
entretanto não se estendia à ciência, à tecnologia e à inovação. Neste 
mesmo panorama, passa-se a incluir a admissão de pesquisadores 
e técnicos “para projeto de pesquisa com prazo determinado, em 
instituição destinada à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação”, 
que antes se baseava na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que 
dispunha sobre a contratação por tempo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público.

As perspectivas futuras com relação à relação entre pesquisadores, 
empresas  e Governo podem provocar uma mudança na forma como 
as pesquisas e seus resultados serão determinados, publicados e dis-
tribuídos, contribuindo para o fortalecimento e consolidação da Pes-
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quisa, Pós-graduação e Inovação no Brasil. Algumas das questões 
supracitadas, ao longo deste artigo, necessitam de maiores discussões 
e ampla reflexão sobre as inter-relações entre a Universidade, Gover-
no e outros agentes responsáveis pelo avanço da Ciência, Tecnologia 
e Inovação no país. 
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UM FUTURO PARA O ESTADO 
EMPREENDEDOR?

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente texto dialoga com o livro “O Estado Empreen-
dedor”, de Mariana Mazzucato (2014). Na referida obra, 
a autora faz um diagnóstico abrangente da relação entre 

as empresas e o Estado, no âmbito da inovação. Com base nesse 
diagnóstico, destaca o paradoxo dos discursos e ideias econômicas 
correntes, que desqualificam o Estado, desconsiderando os seu pa-
pel crucial na inovação. Mazzucato argumenta que, contrariando o 
senso comum, boa parte das inovações relevantes procede dos incen-
tivos estatais, e não dos investimentos privados. Na verdade, argu-
menta, é sobre o Estado, geralmente, que recai o risco da inovação, 
devido aos investimentos vultosos e de retorno incerto. Ela também 
aponta algumas dificuldades, como o enfraquecimento financeiro 
do Estado, causado, em larga medida, porque as empresas que se 
beneficiem dos investimentos estatais em inovação não retornam ao 
estado as contrapartidas justas. Cria-se, então, um modelo disfun-
cional, onde o principal agente fomentador das pesquisas de base 
encontra-se descapitalizado, enquanto as grandes corporações, ca-
pitalizadas, são naturalmente conservadoras nos seus investimentos. 
Com base nessas considerações, Mazzucato faz algumas propostas 
visando restaurar o papel “empreendedor” do Estado, visando a um 
círculo virtuoso de inovação capaz de gerar crescimento “inteligen-
te” e “inclusivo”. 

O diálogo aqui desenvolvido nasce de uma inquietação. Em princí-
pio, as propostas de Mariana Mazzucato seriam exequíveis e prova-
velmente eficazes. Porém, considerando o crescente endividamento 
e impotência dos Estados, ante os rentistas cada vez mais ricos e 
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poderosos (STIGLITZ, 2012), a questão se complica sobremaneira. 
Mazzucato, por certo, está ciente desse ponto, mas talvez não radi-
calize o bastante no seu diagnóstico. Por conseguinte, talvez tenha 
apresentado sugestões dificilmente aplicáveis no atual quadro eco-
nômico, político e institucional, do mundo. As reflexões aqui de-
senvolvidas, por certo preliminares, buscam enfatizar a pertinência 
dos argumentos de Mazzucato em torno do papel “empreendedor” 
do Estado, mas também aprofundar a compreensão dos obstáculos 
e vieses que obstruem e desviam a ação do “Estado empreendedor”, 
e que precisam ser superados a fim de os sistemas de inovação sejam 
de fato produtivos e sustentáveis.

2. O QUE ESTÁ EM JOGO

Ao longo dos anos, revistas e livros de negócios, cursos de MBA, co-
mentaristas econômicos e a grande mídia, em geral, têm alimentado 
a ideia de que o Estado é grande demais, oneroso, perdulário, len-
to, ineficiente, burocrático, improdutivo e inevitavelmente assolado 
pela corrupção. A iniciativa privada, por outro lado, é apresentada 
como “enxuta”, eficiente e criadora de valor. Logo, seria preciso mi-
nimizar o Estado para “destravar” a economia, e com isso garantir o 
crescimento econômico e a prosperidade para todos. O Estado teria, 
portanto, a função de prover educação básica, segurança e a me-
diação jurídica essenciais para o funcionamento das estruturas pro-
dutivas. No máximo, deveria funcionar corrigindo, pontualmente, 
desvios da atividade econômica, mas sem intervir amplamente nos 
“mercados”. Às empresas privadas caberia dinamizar a economia, 
buscando a máxima eficiência na produção e distribuição de bens 
e serviços. Simplificando bastante, essas são as linhas definidoras do 
pensamento econômico liberal, cuja aplicação vem se disseminan-
do e intensificando pelo mundo afora, desde o primeiro choque do 
petróleo, em 1973 e, mais ainda, a partir era Thatcher-Reagan, no 
início dos anos 1980.  

Contudo, apesar de todo o entusiasmo com que o liberalismo ra-
dical tem sido defendido, as evidências empíricas apontam que, 
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nos países em que é aplicado, a desigualdade econômica aumen-
ta significativamente, com reflexos perniciosos sobre a estabilidade 
política e sobre vários indicadores de bem-estar (PIKETTY, 2014; 
STIGLITZ, 2012; WILKINSON; PICKETT, 2015; BAUMAN, 
2015). Além disso, é evidente a inconsistência entre o discurso e a 
prática do liberalismo, em especial na história recente. Em tempos 
de bonança, insta-se o Estado a permanecer longe da atividade eco-
nômica. Destarte, a “desregulação” e a “não interferência” – palavras 
de ordem – permitem elevados níveis de acumulação de capital pelos 
agentes privados. Porém, nas inevitáveis crises cíclicas – a iniciada 
em 2007-2008 ainda persiste – o Estado é chamado a socorrer esses 
mesmos agentes privados, em operações fabulosas de resgate com 
dinheiro público. Como ficou mais claro do que nunca, após 2008, 
os poderosos lobbies da indústria e das finanças fazem com que o 
Estado seja muito mais pródigo ao salvar empresas (mesmo as muito 
mal administradas, ou notoriamente fraudulentas) do que ao socor-
rer os cidadãos que perdem casas, empregos e reservas de aposenta-
doria (STIGLITZ, 2012). Esse modus operandi da economia liberal 
se notabiliza por privatizar lucros e socializar prejuízos. 

Com o desenvolvimento tecnológico, a mundialização dos mercados 
e a multiplicação dos ativos financeiros especulativos, os investidores 
buscam ganhos cada vez mais rápidos. Assim, as empresas tornam-se 
reféns dos balanços trimestrais, que devem apresentar sempre cifras 
favoráveis, mesmo que à custa do desinvestimento em inovação. Na 
verdade, é perfeitamente lógico que, se é possível ganhar mais espe-
culando, não faz sentido se correr riscos inovando.

É próprio da empresa capitalista buscar lucros maiores e riscos me-
nores. Como afirma Kuijper (2009, p.17), de modo muito direto, a 
capacidade de uma empresa gerar lucro depende da sua capacidade 
de “extrair valor das atividades de terceiros […] e transferir a terceiros 
os riscos que ela não quer correr”. Ou seja, apropriar-se dos ganhos 
e transferir riscos. Conforme nos mostra Mazzucato, é justamente 
essa lógica a que orienta a relação entre as empresas e o Estado, no 
âmbito da inovação. Mas não é só. É preciso comunicar ao público 
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a ideia oposta, ou seja, a de que a empresa privada, dinâmica, faz o 
grosso dos investimentos de risco na inovação e precisa ser bem re-
munerada por isso. O Estado seria, no máximo, um coadjuvante nos 
projetos e práticas inovadoras, que apenas cumpre com a obrigação 
de fazer retornar às empresas, por meio de incentivos, uma parte dos 
impostos que elas pagam. 

Diante desse quadro, um dos objetivos de Mazzucato no seu livro 
é desmontar o mito de que a inovação decorre, primordialmente, 
do trabalho de empreendedores visionários, financiados por agentes 
privados dispostos a correr riscos. Nesse sentido, seu principal argu-
mento é o de que o Estado tem sido, ao longo de décadas, o grande 
indutor da inovação radical e socialmente relevante, que exige inves-
timentos vultosos, duradouros, ininterruptos e com retorno incerto. 
Especificamente, ela se posiciona contrariamente à ideia de que o 
Estado é sempre um paquiderme burocrático, lento e ineficiente, 
em oposição a uma iniciativa privada supostamente eficiente, ágil e 
dinâmica. 

Antes de prosseguirmos, é necessário considerar que a inovação tem 
vários aspectos. Na verdade, dependendo do ponto de vista, o con-
ceito de inovação pode ser aplicado a situações e objetos qualitativa-
mente muito distintos. Logo, os gastos registrados nas empresas sob 
as rubricas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) frequentemente se 
referem a produtos irrelevantes ou mesmo nocivos, embora comer-
cialmente atraentes, ao passo em que inovações socialmente impor-
tantes e até urgentes podem não interessar às empresas. Seguem-se 
daí duas consequências: primeira, as planilhas de P&D das empresas 
costumam ser infladas por investimentos em inovações mais cos-
méticas do que substanciais; segunda, as forças de mercado nem 
sempre produzirão inovações voltadas ao crescimento “inteligente 
e inclusivo”. Por isso, o papel indutor do Estado é absolutamente 
indispensável.

Sem dúvida, sob um olhar microeconômico, tanto um novo tipo de 
xampu quanto uma nova embalagem que proporciona mais tempo 
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de prateleira para um lanche açucarado, salgado e gorduroso são ino-
vações. Do ponto de vista macroeconômico, podem até mesmo con-
tribuir para o aumento do PIB, levando ao aumento do consumo. 
Contudo, não são de modo algum exemplos da inovação implicada 
no crescimento econômico inteligente e inclusivo. No caso da in-
dústria alimentícia, em particular, boa parte das atividades de P&D 
destina-se a tornar os alimentos mais atraentes – e viciantes –, o que 
geralmente implica em doses elevadas de sal, açúcar e gordura, com 
reflexos perniciosos sobre a saúde pública (MOSS, 2015).

Vejamos mais um exemplo, dentre os muitos disponíveis, de como 
a inovação interessante em termos de acumulação capitalista nem 
sempre é prioritária em termos do interesse social. 

A Alphabet, holding proprietária da Google, está investindo em carros 
autônomos, agora em parceria com a gigante automobilística ítalo-es-
tadunidense Fiat Chrysler (THE WALL STREET JOURNAL, 2016). 
Outras empresas, como a Apple e a Uber, estão no mesmo caminho. 
Sem dúvida, um conceito inovador (embora não seja novo), que in-
corpora avanços tecnológicos na área de sensores, software e servome-
canismos. Avanços decorrentes, em larga medida, das pesquisas fo-
mentadas pela Agência para Projetos Avançados em Defesa dos EUA, 
ou Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA, 2007). 

A motivação da DARPA é clara, criar veículos capazes de se engajar 
em combate sem a presença humana, de modo a minimizar os riscos 
para os combatentes. Mas, e a Alphabet e demais empresas, por que 
investiriam em carros autônomos e não em modalidades inovado-
ras de transporte coletivo? Evidentemente, porque o carro, como 
produto, tem um potencial de lucro muito maior, na sociedade de 
consumo. Não importa que já tenhamos as cidades desfiguradas e 
desumanizadas pelo excesso de carros. A questão de fundo, portanto, 
é o quanto se investe em tecnologias voltadas ao público, em contras-
te com o quanto se investe em tecnologias voltadas aos consumidores. 

Portanto, para discutir o papel do Estado na inovação, é preciso dis-
cutir de que inovação estamos falando, ou melhor, de quais os ca-
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minhos que a inovação percorre desde as descobertas fundamentais, 
passando pela invenção e chegando aos produtos e serviços, prio-
rizando a acumulação de capital em mãos privadas ou o bem-estar 
coletivo. Nesse sentido, o papel do estado como indutor não se dá 
por meio do fomento à inovação pela inovação, mas tendo em vista 
o desenvolvimento humano, de forma sustentável. 

3. À SOMBRA DO ESTADO

Dizer que as empresas, especialmente as empresas de tecnologia, ino-
vam à sombra do Estado não significa que o investimento privado 
e o espírito empreendedor não tenham papel relevante na inovação. 
De fato, eles tem. Não obstante, o espírito empreendedor não chaga 
a lugar algum sem o necessário apoio financeiro e institucional, que 
o investimento privado nem sempre provê, principalmente nas fases 
embrionárias dos projetos. Ademais, parte significativa da inovação 
depende do conhecimento científico construído ao longo de déca-
das, quase sempre por pesquisadores sustentados pelo poder público.

O Estado é um indutor da inovação também pelo lado da demanda, 
tendo em vista a sua capacidade de investimento. Em todos os paí-
ses, é o Estado que constrói, ou construiu, o grosso da infraestrutura 
energética, viária e de saneamento, mesmo que depois ela venha a ser 
operada por agentes privados, em regime de concessão. Na maioria 
dos países de capitalismo avançado, a área militar também desempe-
nha papel relevante na demanda por tecnologia e, por razões estraté-
gicas, tanto quanto possível, tecnologia nacional. 

Nesta seção são brevemente discutidas três áreas emblemáticas, por 
serem estratégicas, dependentes de tecnologia avançada e economi-
camente impactantes, onde o apoio do estado não tem sido apenas 
importante, mas absolutamente decisivo: a supercomputação, a pes-
quisa espacial e a aeronáutica. 

Dentre computadores mais potentes do mundo (TOP500, 2015), 
apenas um punhado está nas mãos de instituições privadas. Os de-
mais – na China, EUA, Rússia, Alemanha, Japão, Coréia, França, 
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Reino Unido, Itália, Suécia, Índia, Arábia Saudita, Brasil etc. – estão 
em universidades e centros de pesquisa financiados pelo Estado, ou 
em empresas estatais. 

Ora, a supercomputação é uma das principais fronteiras para o de-
senvolvimento científico e tecnológico, recurso indispensável para a 
criação de novos materiais e novas drogas, pesquisas em bioengenha-
ria, projeto de estruturas e veículos avançados, pesquisas em energias 
convencionais e renováveis e pesquisa aeroespacial, dentre outras 
áreas. Na verdade, a construção e operação de supercomputadores 
produz um círculo virtuoso de inovação, uma vez que o próprio de-
senvolvimento do hardware e do software de alto desempenho rende 
frutos tecnológicos importantes. 

Porém, o custo de aquisição e operação de um supercomputador é 
muito elevado, porque envolve instalações climatizadas, dispositivos 
de segurança sofisticados, energia elétrica abundante, manutenção 
permanente e mão-de-obra altamente qualificada. Porém, o tipo de 
pesquisa que normalmente se faz com o auxílio dos supercomputa-
dores geralmente não tem resultados comerciais de curto prazo. Por 
isso, as empresas privadas, mesmo as muito grandes, não costumam 
investir em centros de supercomputação. É o Estado que investe, e 
faz parcerias com as empresas, a fim de que elas realizem as pesquisas 
do seu interesse. Em alguns casos, há empresas que investem junto 
com o governo, em troca de uma “fatia” especial no tempo (escasso 
e caro!) dos processadores de alto desempenho. Mas, dificilmente, 
uma empresa assume, sozinha, a implantação de um computador 
custando 10, 20 ou 30 milhões de dólares, mais os custos de opera-
ção e manutenção ao longo da sua vida útil.

Nas considerações a seguir, sobre o papel do Estado na pesquisa es-
pacial e no desenvolvimento da aeronáutica, tomaremos os EUA 
como caso exemplar. Primeiro, porque dentre os países economica-
mente avançados, os EUA são o que tem a economia mais liberal. 
Isso nos permitirá ver como, mesmo em um ambiente francamente 
favorável à ação dos agentes econômicos privados, o Estado tem pa-
pel de destaque na inovação. Segundo, porque inegavelmente, ao 
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longo do século XX, grande parte das inovações que mudaram o mun-
do originaram-se nos EUA. Certamente, já desde antes da II Guer-
ra Mundial, mas com maior ênfase depois dela, seja porque os EUA 
emergiram do conflito como potência hegemônica ostentando 50% 
do PIB mundial, seja porque inúmeros engenheiros e cientistas, fugi-
dos da Europa, lá encontraram refúgio e condições de trabalho privi-
legiadas. Esses fatores, somados à tradição empresarial estadunidense 
e a um ambiente favorável aos negócios proporcionaram um campo 
único para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Estima-se que o programa Apollo, único a colocar seres humanos em 
outro corpo celeste, custou, ao governo dos EUA, pelo menos 200 
bilhões de dólares em valores atuais (NASA, 2014; WIKIPEDIA, 
2016; THE SPACE REVIEW, 2010). Como se sabe, o esforço para 
levar homens à Lua não foi apenas um capricho ou um ato de co-
ragem do presidente Kennedy e dos seus sucessores. Foi uma forma 
de promover a indústria dos Estados Unidos e incentivar pesquisas 
em inúmeras áreas, como física, química, metalurgia, computação, 
fisiologia, comunicações e até mesmo nutrição e engenharia de ali-
mentos. Daí surgiram inúmeras inovações posteriormente aplicadas 
ao mercado, com a criação e aperfeiçoamento de bens de produção 
e bens de consumo. 

Pelo menos outros 200 bilhões de dólares foram investidos no pro-
grama dos ônibus espaciais, que operaram entre as décadas de 1980 
e 2010, mas começaram a ser desenvolvidos na década de 1970. 
Ou seja, apenas nesses dois programas de voos tripulados somam-se 
gastos estatais de 400 bilhões de dólares. Uma parte desse montan-
te considerável destinou-se diretamente à pesquisa, outra parte, ao 
pagamento dos fornecedores privados da NASA. Isso significa que 
esses fornecedores tiveram que desenvolver soluções inovadoras para 
problemas então nunca resolvidos; ou sequer enfrentados anterior-
mente. Mas, para fazê-lo, tiveram a segurança de contratos de longo 
prazo e valores elevados. Então, esses fornecedores lançaram nas suas 
planilhas de P&D montantes que, na verdade, eram injetados pelo 
Estado, por intermédio da agência espacial. 



Um futuro para o estado empreendedor?  45

Analogamente, os contratos militares trilionários dos EUA propor-
cionam aos fornecedores do Departamento de Defesa o fôlego fi-
nanceiro e a segurança de que necessitam para investir em P&D, 
embora esse dinheiro acabe sendo contabilizado como investimento 
privado. Contabilmente, sim, são investimentos das empresas, mas 
na prática, o que ocorre é uma terceirização da inovação pelo Estado; 
portanto, o dinheiro é público. Por exemplo, é amplamente sabido 
que apenas o programa do caça F-35 tem custo estimado superior a 
1 trilhão de dólares, incluindo o preço de aquisição, operação e ma-
nutenção das aeronaves ao longo dos seus cinquenta e poucos anos 
de vida útil estimada.

A história de apoio do Estado à indústria aeronáutica e aeroespacial 
é antiga. Ao longo de décadas, o desenvolvimento da indústria ae-
ronáutica nos EUA beneficiou-se de subsídios vultosos do governo, 
por três vias: encomendas militares, socorro financeiro direto e sub-
sídios à pesquisa, por meio das agências governamentais – primeiro 
a NACA, e depois a NASA. (ROSENBERG, 2006 [1982], p.245-
266). Hoje, as viagens em aviões a jato são corriqueiras, tanto que 
nos esquecemos de que apenas a Boeing, empresa estadunidense e 
a Airbus, consórcio europeu, competem no mercado mundial de 
aviões civis de grande porte. Mas foi apenas depois da II Guerra 
que os aviões a jato começaram, lentamente, a substituir os aviões a 
hélice nas rotas longas. Mas isso não se deu por força das demandas 
do mercado. 

Segundo Rosenberg (2006 [1982], p.257), “O desenvolvimento do 
primeiro motor a jato nos Estados Unidos […] foi integralmente fi-
nanciado pelas Forças Armadas” (grifo nosso). E ainda, o apoio mi-
litar ao desenvolvimento de novas aeronaves proporcionou impor-
tantes habilidades técnicas, conhecimentos e inovações que puderam 
ser utilizadas pelos fabricantes na aeronáutica comercial. […] A ga-
rantia de mercados para aeronaves militares bem-sucedidas propor-
cionou aos fabricantes um poderoso incentivo para buscar e utilizar 
rapidamente o conhecimento técnico e científico desenvolvido às 
expensas federais. […] No mercado de aeronaves militares, que deu 
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origem a muitas vertentes comerciais, a incerteza sobre a demanda 
era mínima (p.261-262).  

Os gastos com P&D da indústria aeronáutica dos EUA cresceu 
700% entre 1945 e 1969; o crescimento mais rápido tendo se dado 
entre 1950 e 1954, refletindo as grandes subvenções militares du-
rante a Guerra da Coreia Esses gastos cresceram de quase US$ 600 
milhões, em 1950, para mais de US$ 2 bilhões, em 1954; 78% desse 
aumento decorreu dos aumentos da P&D patrocinados pelas Forças 
Armadas. Ao longo desse período, e mesmo durante os anos 1960, 
a participação do Departamento de Defesa nos gastos totais com 
P&D nunca foi inferior a 65% (p.257).

Portanto, a absoluta supremacia das empresas estadunidenses na 
aviação civil, durante décadas, assim como a sua posição compe-
titiva atual, resultam, em larga medida, dos incentivos estatais ao 
desenvolvimento tecnológico. Pelo lado da demanda, é sabido que o 
governo dos EUA, assim como outros governos, promovem no ex-
terior os interesses das suas empresas. No caso, os EUA têm sempre 
usado a sua influência comercial e geopolítica para convencer os seus 
aliados a comprarem aviões civis e militares made in USA. 

Os casos discutidos até aqui mostram o incentivo do Estado à inova-
ção nas empresas, de forma bastante visível. Porém, a há uma forma 
muito sutil – quase imperceptível – pela qual o estado banca parte da 
inovação nas grandes empresas. Hoje em dia, as maiores empresas de 
tecnologia, a exemplo do Google, Microsoft, Apple, Facebook, IBM 
e Oracle, costumam comprar empresas pequenas, que detém tec-
nologias que lhes parecem interessantes. Dessa forma, a inovação se 
desloca, das empresas maiores, com estrutura pesada e cara, para as 
empresas menores, com estrutura muito ágil e barata. Ocorre que es-
sas empresas pequenas de base tecnológica, altamente especializadas, 
comumente foram ajudadas pelo Estado em algum momento, por 
meio de financiamento direto, incubação em instituições públicas 
ou outras modalidades de subvenção. Ora, quando uma dessas em-
presas é compradas por um gigante empresarial, a transação embute 
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de uma forma ou de outra as subvenções recebidas, que contribu-
íram para que a empresa comprada atingisse determinado valor de 
mercado. Provavelmente, porém, o Estado não terá qualquer com-
pensação e o valor agregado pelas subvenções será dividido entre os 
velhos e novos acionistas. 

Cabe notar que, quando uma startup tecnológica não vinga, o Esta-
do, sócio de risco no empreendimento, perde, mas as grande empre-
sas que ficam na plateia, não. Porém, quando a startup tem sucesso, 
o Estado não ganha, mas a grande empresa que compra a startup, 
sim. Pode-se sempre alegar que uma nova tecnologia trará novos 
mercados, movimentará a economia e por fim remunerará através 
dos impostos. Mas, como veremos mais adiante, essa expectativa é 
quase sempre frustrada, porque as grandes empresas são hábeis em 
pagar muito menos impostos do que o Estado esperaria receber.

4. O ENGODO

Mazzucato traduz de forma sintética, no contexto estadunidense, o 
que aqui chamamos de engodo, no discurso e na prática da inova-
ção: Os contribuintes americanos desconhecem que seus impostos 
fomentam as inovações e o crescimento econômico do País; eles não 
percebem que as corporações estão ganhando dinheiro com inova-
ção que foi financiada com seus impostos. E essas corporações não 
estão devolvendo uma parte dos lucros para o governo nem investin-
do em inovação (2014, p.225).

A indústria farmacêutica é especialmente hábil em justificar os seus 
elevadíssimos lucros apelando para os supostos investimentos em 
inovação. Evidentemente, não se trata de negar por completo esses 
custos, de fato bastante elevados. Contudo, as relações públicas das 
empresas contam apenas uma parte da história, concernente às pes-
quisas realmente inovadoras, feitas com recursos próprios. A parte 
não contada diz respeito, primeiramente, ao quanto o desenvolvi-
mento de novas drogas se beneficia das subvenções estatais, tanto 
por meio do financiamento direto quanto por meio dos acordos de 
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cooperação com universidades e institutos de pesquisa custeados 
pelo dinheiro público. Além disso, quando as empresas divulgam 
seus custos com inovação, não discriminam o quanto gastam com a 
busca por novos agentes terapêuticos e o quanto gastam com novas 
apresentações para substâncias já testadas e consagradas, a fim de 
lhes dar novo fôlego mercadológico ou fazer face à concorrência. Por 
fim, as empresas não dizem que, o preço dos remédios é onerado 
porque, frequentemente, elas gastam muito mais com marketing do 
que com pesquisa (cf. STIGLITZ, 2012, p.97). Mazzucato aborda a 
questão de forma eloquente: […] ¾ das novas entidades molecula-
res biofarmacêuticas devem a sua criação a laboratórios financiados 
com dinheiro público. Ainda assim, nos últimos dez anos, as dez 
principais empresas [farmacêuticas] tiveram mais lucro do que todas 
as outras da Fortune 500 somadas. […] Depois de assumir a maior 
parte da conta de P&D, o Estado muitas vezes entrega a produção 
a taxas baixíssimas. O Taxol, por exemplo, medicamento contra o 
câncer descoberto pelo National Institute of Health (NIH), é vendido 
pela Bristol-Myers Squibb por 20 mil dólares a dose anual, vinte ve-
zes o custo de produção. Mas a empresa paga ao NIH apenas 0,5% 
de royalties. Na maioria dos casos não se paga nada em royalties. 

Acrescente-se que os custos de P&D, assim como seus custos com 
comercialização dos medicamentos são dedutíveis para efeito de tri-
butação. Cabe lembrar, a propósito, que a comercialização de medi-
camentos custa muito caro, devido aos diversos artifícios usados para 
convencer os médicos a prescrevê-los e os pacientes a usá-los. A res-
peito do dinheiro gasto com a readaptação mercadológica de subs-
tâncias antigas e com o marketing agressivo, Stiglitz (2012, p.97) 
conjectura sobre quantos postos de trabalho poderiam ser criados se 
esse dinheiro fosse investido em “pesquisa de verdade”. 

Portanto, o engodo, do qual a indústria farmacêutica é um caso no-
tório, consiste em as empresas convencerem o público de que são 
elas as grandes responsáveis pela inovação, de modo a justificar os 
seus lucros, por mais exorbitantes. Claro, o lucro é essencial para 
a saúde financeira das empresas e para o aperfeiçoamento dos seus 
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produtos e serviços. Porém, lucros anômalos, conseguidos à custa 
da subvenção estatal disfarçada, constituem, de fato, em um assalto 
aos cofres públicos. Lucros exorbitantes e pagamento de dividendos 
demasiado generosos refletem o desvio de recursos privados, da pes-
quisa para os rentistas, trazendo de quebra, como efeito colateral, a 
redução relativa da demanda por pesquisadores profissionais e o au-
mento das desigualdades. O caso da Apple é emblemático, e por isso 
Mazzucato (2014) dedica a ela um capítulo inteiro, curiosamente 
intitulado “O Estado por trás do iPhone”.

A razão P&D / Faturamento da Apple, que em 2001 foi de 8,0%, 
caiu para 2,2% em 2011 e voltou a subir um pouco, para 3,5%, em 
2015 (MAZZUCATO, 2014, p.128-129; BLOOMBERG, 2015). 
Esses valores fazem da Apple uma das empresas de tecnologia que 
menos investem em P&D como percentual do faturamento; muito 
atrás do Facebook (20%), Intel (20%), Google (15%), Microsoft 
(10%) e IBM (6%). Uma das explicações para essa discrepância é 
a presumível eficiência da Apple, de modo a extrair mais valor para 
cada dólar investido em P&D. Outra, é o fato de a Apple confiar 
na inovação realizada por fornecedores atuais e prospectivos: como 
a empresa tem enorme reserva de caixa, em torno de US$ 200 
bilhões, ela transfere o risco da inovação para seus fornecedores 
e adquire deles o de que precisa para construir os seus próprios 
produtos inovadores. A terceira explicação é a de que (surpreen-
dentemente?) a Apple não seja tão inovadora assim, na comparação 
com outras empresas de tecnologia. Conforme mostra Mazzucato 
(2014), “[...] a genialidade e o ‘espírito louco’ de Steve Jobs só 
produziram sucesso e lucros maciços porque a Apple conseguiu 
surfar na onda de investimentos enormes feitos pelo Estado em 
tecnologias ‘revolucionárias’ (p.127)”.

A parte não contada da história da Apple, analogamente ao que 
ocorre com outras empresas, revela que [a empresa] recebeu enorme 
apoio direto e/ou indireto do governo proveniente de três áreas prin-
cipais: 1.Investimento direto […]. 2.Acesso a tecnologias resultantes 
de programas de pesquisa governamentais, iniciativas militares ou 
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contratos públicos […]. 3.Criação de políticas fiscais, comerciais ou 
de tecnologia que apoiavam empresas americanas […] (p.134).

Uma história, portanto, que vai muito além da narrativa parcial so-
bre dois jovens que revolucionaram o mundo a partir de uma ga-
ragem e construíram, quase sem apoio, uma empresa formada por 
nerds livres para criar. Isso não significa, porém, que a Apple não 
tenha seus méritos, que seja apenas um mito (ou engodo). Como 
lembra Mazzucato (2014), “O sucesso organizacional da empresa na 
integração de tecnologias complexas em dispositivos atraentes e de 
fácil manuseio complementadas por softwares potentes não deve ser 
minimizado” (p.156).  Por outro lado, é incontestável que a maio-
ria das melhores tecnologias da Apple (GPS, tela sensível a toque, 
acionador por comandos de voz, microprocessadores, discos rígidos 
etc.) existe devido aos esforços coletivos e cumulativos conduzidos 
anteriormente pelo Estado, mesmo em face da incerteza e muitas 
vezes em nome, se não da segurança nacional, da competitividade 
econômica (p.156-157).

A apropriação das inovações a que Mazzucato se refere, no caso da 
Apple, destinam-se a criar produtos para uma parcela de mercado 
restrita, em conformidade com os imperativos de segmentação na 
sociedade de consumo. Em outras palavras, a Apple se apropria de 
tecnologia criada com dinheiro público e se fecha em uma política 
de patentes rigorosa a fim de atender a uma estreita gama de clien-
tes, sem qualquer possibilidade ou intenção real de levar produtos 
inovadores ao grande público. Evidentemente, sendo uma empresa 
como outra qualquer, a Apple busca a maximização do retorno sobre 
o investimento, o que no seu modelo de negócio implica em limitar 
o acesso aos seus produtos, por meio de preços elevados. 

Parte significativa dos lucros da Apple, aliás, não procede de inova-
ções substanciais, mas de duas outras fontes: (1) um marketing ex-
tremamente bem-sucedido, que proporciona aos produtos da Apple 
um valor simbólico pelo menos tão grande quanto o seu valor de 
uso, mas possivelmente, maior e (2) a exploração pura e simples da 
mais-valia, por meio da subcontratação da Foxcomm, empresa que 
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monta quase todos os produtos da Apple, na China, com trabalha-
dores maltratados e parcamente remunerados (PHYS.ORG, 2015). 
Ou seja, a Apple consegue, com enorme sucesso, vender produtos 
acessíveis apenas aos estratos sociais de maior renda, usando tecno-
logia desenvolvida com o dinheiro público e explorando, disfarçada-
mente, mão-de-obra precária em redor do mundo. E, como tantas 
outras empresas, consegue, em larga medida, fugir dos impostos de-
vidos, por meio de manobras fiscais controversas (FORBES, 2015; 
INTERNATONAL BUSSINESS TIMES, 2015). Com isso, faz um 
caixa enorme que não se reverte em benefícios sociais. Nesse sentido, 
existe, sim, por trás do mito, um elemento de engodo.

Cabe considerar, apesar de tudo, que a Apple e as indústrias farma-
cêuticas não são vilãs, e seus dirigentes e acionistas não são pessoas 
imorais ou perversas. São apenas empresas e empresários capitalis-
tas que agem conforme as regras do jogo, usando o seu poder para 
concentrar ainda mais poder, seduzindo o público e manipulando 
as agências e agentes estatais. Business as usual, em um momento 
histórico em que o mundo precisa tanto de novos métodos, novas 
regras, novas práticas, na busca por dias melhores. Um revés para a 
inovação e uma tragédia do nosso tempo. Trataremos disso a seguir.

5. A TRAGÉDIA

Considerando os casos expostos até aqui, é fácil perceber o quanto 
a inovação relevante, socialmente inclusiva, precisa de um Estado 
próspero e funcional, que possa orientar políticas e financiar em-
preendimentos científicos e tecnológicos ambiciosos. Na bibliografia 
especializada há muitos casos mais. O livro de Mazzucato é ampla-
mente documentado, e a historia da técnica é rica em evidências 
adicionais, nos mais diversos campos. O papel do Estado é central, 
crítico, indispensável e, frequentemente, preponderante para o de-
senvolvimento científico e tecnológico. E não apenas nos EUA, 
evidentemente. Na verdade, é difícil pensar em qualquer avanço 
substancial da técnica que não tenha origem em subvenções ou de-
mandas estatais.
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Ocorre que, com o passar dos anos, o Estado assumiu responsabili-
dades crescentes pelo bem-estar de seus cidadãos, requerendo estru-
turas gerenciais e operacionais muito mais dispendiosas do que no 
passado. No caso dos EUA, as despesas federais totais não passavam 
de 4% do PIB até o início dos anos 1930. Devido aos investimentos 
realizados para tirar o país da Grande Recessão, esse percentual já era 
de 10% em 1934-35. Chegou a 45% durante a II Guerra, para se es-
tabilizar, no pós-guerra, em torno de 18 a 20% (PIKETTY), 2015, 
p.166). Portanto, o Estado estadunidense é hoje cerca de quatro ve-
zes maior do que há 90 anos, comparativamente ao PIB, mesmo sem 
nunca ter aderido às políticas de bem-estar social (wellfare state) que 
se difundiram pela Europa, na segunda metade do Século XX. 

O Estado não pode ser considerado “grande” ou “pequeno”, senão 
no contexto das políticas vigentes, do ambiente econômico e do 
modo de vida pactuado pela sociedade. A ideia de Estado mínimo, 
levada a extremos, pode ser passaporte para o Estado inoperante, in-
capaz de ocupar os espaços que a iniciativa privada, por sua própria 
natureza, não quer ocupar. Pode significar, também, que o Estado 
se torna incapaz de financiar as pesquisas e fomentar as demandas 
indispensáveis para que a inovação floresça. 

A relação conturbada e ambivalente entre as elites econômicas e o 
Estado não é nova. “Por mais que acusem o Estado”, diz Varoufakis 
(2015, p.88), “os poderosos precisam dele, assim como dependem do 
fígado ou dos rins para viver”. Constatação que fica clara cada vez que 
o dinheiro público flui, abundante, no resgate aos bancos e outras 
empresas insolventes, ainda que fraudulentas. O refrão too big to fail 
(“grande demais para quebrar”) tornou-se senha de acesso das grande 
corporações ao socorro Estatal. Na prática, é uma forma de os agentes 
privados no topo do poder econômico chantagearem o poder público, 
sempre que os negócios desmoronam. De fato, a máquina econômica 
mundial tem sido arquitetada, nas últimas décadas, de modo que os 
agentes públicos não tenham como escapar da chantagem sem conse-
quências desastrosas para a população em geral. Essa capacidade das 
empresas dobrarem o Estado aos seus interesses levou Chang (2015, 
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p.175) a dizer que Jim Hightower, comentarista político americano, 
exagerou, “mas não muito”, quando disse que “as empresas não preci-
sam mais pressionar o governo. Elas são o governo”. 

As grandes corporações sabem que o apoio do Estado é indispen-
sável à inovação, investindo nos projetos em que o capital privado 
não quer se arriscar. Sabem que, nas recessões econômicas agudas, 
é o Estado que as socorrerá, se necessário. Ainda assim, precisam 
manter o Estado sob controle. A equação é simples: em qualquer 
país, em dado momento, circula um quantitativo de riqueza. Ora, 
se boa parte dessa riqueza estiver sob tutela estatal, não estará dispo-
nível para as corporações (grandes investidores) disporem dela como 
lhes aprouver. Mas, se o Estado encolher, haverá, em princípio, mais 
capital disponível para a reproduzir-se e acumular-se no âmbito pri-
vado. É isso que está por trás da retórica do Estado paquiderme, 
lento, incompetente e corrupto: esvaziá-lo, a fim de manter em mãos 
privadas o máximo de capital. 

As inovações patrocinadas pelo dinheiro privado destinam-se a sa-
tisfazer demandas de mercado, mas não só satisfazer, como criar de-
mandas, frequentemente divergentes dos interesses sociais de longo 
prazo. São incontáveis os produtos repletos de conteúdo inovador, 
sedutores, desejados, porque inflados de valor simbólico no jogo da 
estratificação social. Mas, como a máquina consumista A identifica-
ção entre sociedade e mercado, entre cidadania e consumo é também 
causa de distorções nos sistemas de inovação. Da mesma forma que 
as empresas criam mercados para atender aos seus interesses parti-
culares, o Estado também deveria criar mercados para atender às 
necessidades coletivas de longo prazo, em prol dos cidadãos que ele 
supostamente representa. 

Para agravar a situação, o mundo vive hoje sob a carga de um “sis-
tema de dívida” míope, enviesado em favor dos rentistas, legiti-
mado por discursos de carência e de austeridade, que desvia e des-
mobiliza talentos e sucateia as estruturas inovadoras (Cf. Stiglitz, 
2012, BLYTH, 2013; VAROUFAKIS, 2015; FATORELLI, 2015; 
BELLUZZO, 2015). Um sistema que demanda do Estado sempre 
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maior “austeridade”, contenção de despesas, redução de programas 
sociais e supressão de políticas redistributivas. Esse é um padrão re-
corrente, presente em países muito distintos: Reino Unido, Grécia, 
França, Brasil, Portugal, Argentina, Espanha, EUA, Itália... a lista 
é bem grande. O pretexto é sempre o mesmo: o povo viveu acima 
dos meios, o governo gastou demais e agora a conta precisa ser paga. 
Quem paga são os trabalhadores e aposentados, como é sabido. O 
que normalmente não se questiona é quem recebe o pagamento, 
visto que, em boa contabilidade, qualquer débito corresponde a um 
crédito de igual valor. Stiglitz (2012, p.32) nos dá uma pista, ao dizer 
que “os que estão no topo [da sociedade] aprenderam a sugar dinhei-
ro dos outros por meios que os outros dificilmente imaginam”, e que 
– no contexto do resgate do Tesouro dos EUA aos bancos quebrados 
após 2008 – “nunca na história do planeta tantos deram tanto a tão 
poucos que já eram tão ricos, sem obter nada em troca” (p.168). 
Vindas de um Prêmio Nobel, ex economista-chefe do Banco Mun-
dial, essas palavras dizem muito sobre quem ganha e quem perde no 
mundo de hoje.  

O discurso de austeridade, porém, falha ao mirar apenas o Esta-
do. Nada se diz sobre os desperdícios inomináveis da sociedade de 
consumo, estimulados ao extremo pelas tantas “inovações” que tor-
nam os produtos obsoletos com incrível rapidez. Como diz Bauman 
(2008, p.65), “o caminho da loja à lata de lixo deve ser encurta-
do”. Em nome da liberdade e da eficiência dos mercados, aos ricos 
são franqueadas todas as extravagâncias e das classes médias pede-se 
um padrão de consumo perdulário e ambientalmente destrutivo. 
A obsolescência programada, a moda, a propaganda, as mudanças 
cosméticas dos produtos cujas funcionalidades permanecem essen-
cialmente inalteradas (quando não regridem): tudo concorre para o 
desperdício na esfera privada, enquanto na esfera pública devemos 
suportar a penúria, dada a relativa insolvência do Estado. As empre-
sas que lucram com o consumismo e com as inovações de fachada 
enriquecem ao passo em que o poder do Estado para fomentar as 
inovações fundamentais declina.
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Em síntese, a tragédia da inovação se processa assim: (1) a inovação 
substancial acontece a partir do conhecimento científico, know-how 
e protótipos criados com apoio do Estado, ou pelo próprio Estado, 
por meio dos seus institutos de pesquisa, universidades e agências 
financiadoras; (2) as empresas privadas se beneficiam dessas inova-
ções, mas seu único compromisso legal com o Estado é pagar os 
impostos e, eventualmente, minguados royalties pelo conhecimento 
compartilhado; (3) as empresas, como entidades maximizadoras de 
lucros no curto prazo, minimizam os impostos pagos, por meio dos 
artifícios contábeis nas margens da lei, e eventualmente à margem 
da lei,  para satisfazer os investidores; (4) o Estado se empobrece e 
se endivida porque (4.a) as empresas evitam os impostos e (4.b) faz 
investimentos de risco sem contrapartida suficiente; (5) empobreci-
do e endividado, o Estado gasta mais pagando juros da dívida aos 
rentistas; (6) preocupado em cortar gastos para atender os rentistas, 
o Estado limita os seus investimentos em inovação; (7) o capital 
concentra-se em mãos privadas e então (7.a) vai para a especulação 
ou (7.b) é investido em inovação apenas quando há perspectivas de 
mercado promissoras, com baixo risco. No fim das contas, as empre-
sas limitam os investimentos em inovação porque precisam atender 
às demandas de curto prazo, e o Estado limita os investimentos em 
inovação para atender os rentistas e porque não obtém das empresas 
retorno pelos investimentos antes realizados. 

De fato, chegamos a um impasse, uma tragédia do nosso tempo tão 
exuberante de tecnologia e dependente dela: mais do que nunca, 
precisamos do Estado no apoio à inovação, mas, por outro lado, o 
ordenamento econômico da atualidade, empobrece o Estado e mi-
nimiza a sua capacidade de investimento, transferindo a responsa-
bilidade pela inovação aos grupos econômicos privados, com a suas 
agendas voltadas (obviamente) à lógica de mercado, nem sempre 
compatível com a inovação socialmente inclusiva.
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6. HÁ LUZ NO FIM DO TÚNEL?

“Qual é o futuro desse sistema de risco socializado e recompensa pri-
vada?”, pergunta Mazzucato (2014, p.245), referindo-se aos modos 
como o financiamento da inovação vem se processando, no âmbito 
das suas pesquisas. Existe uma luz no fim no fim do túnel?, pergun-
taríamos nós. Sim, existe! Mas, para vê-la, precisamos primeiro nos 
convencer de que não se pode confiar à iniciativa privada o papel de 
motor da inovação, sob uma perspectiva estratégica – ou seja, ino-
vação como elemento estruturante da sociedade. Não se trata de um 
problema moral, de uma acusação aos empresários, empreendedores 
e investidores privados. Trata-se de entender que, no quadro de re-
ferência capitalista, o lucro é a finalidade última da atividade econô-
mica, que transforma dinheiro em mercadoria, e depois transforma 
a mercadoria em mais dinheiro – a velha em bem conhecida fórmu-
la marxiana (cf. BENSAÏD, 2013, p.109). As empresas que fazem 
isso com mais eficiência prosperam, as outras, seguem penando, às 
margens do sistema, são absorvidas ou fecham as portas. Por isso a 
concentração sempre crescente de capital é inexorável, se não houver 
regulação por parte do poder público. E é por isso que as empresas 
líderes mantém reservas de caixa em lugar de investir. Só investirão 
quando as condições lhes parecerem as mais favoráveis, quando ino-
var e produzir for mais conveniente do que deixar o dinheiro parado 
ou rendendo juros.

Ocorre que o lucro como fim da atividade empresarial tem sido bom 
para produzir riqueza, mas não para orientar a produção de riqueza de 
forma socialmente responsável e ecologicamente sustentável. Precisa-
mos inverter a equação: não é o lucro dos agentes privados primeiro, 
e de acordo as conveniências deles, o interesse público fica com o que 
sobra. É o interesse público primeiro, e os atores privados ficam com 
o que for legítimo, em função da sua disposição em correr riscos, do 
know-how que ajudam a produzir e da sua mobilização para colocar 
esse know-how em movimento. Hoje, as corporações são como um 
condutor com um chicote no lombo do burro, que é o Estado. Mas 
o Estado, como condutor das necessidades coletivas, poderia estar no 
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lombo do burro, que seriam as corporações, com uma cenoura na 
ponta da vara, fazendo o burro caminhar. A cenoura seria o lucro. 

O Estado tem que atrair os melhores quadros técnicos e científicos, 
para que trabalhem bem remunerados, contentes, orientados a re-
sultados. Agências, institutos, universidades e centros de pesquisa 
estatais precisam ser polos inovadores por excelência. Em redor do 
mundo já existem ótimos exemplos nesse sentido, que podem ser 
aperfeiçoados e multiplicados. 

Os servidores públicos, nas áreas científica e tecnológica, como nas 
demais, precisam ser doutrinados para compreender a si mesmos 
como servidores do público, e não trabalhadores em causa própria, 
a apropriar-se da máquina estatal em defesa dos seus interesses pes-
soais. Mas também é preciso desfazer dois estereótipos igualmente 
nocivos: o do burocrata preguiçoso e desinteressado dos seus afazeres 
e o do herói ou heroína que se sacrifica para cumprir o dever em 
situação de penúria. Não existe razão para penúria estatal em países 
ricos como o Brasil, EUA, França, Reino Unido, Itália, Canadá, Ale-
manha ou Japão. Por isso, os servidores públicos não têm que aceitar 
a penúria como norma, porque proceder assim é jogar o jogo dos 
rentistas parasitas, que não inovam e nem produzem.  

Para que o Estado seja um indutor de inovação eficaz, ele deve ser 
fortalecido, não enfraquecido, como vem acontecendo ao longo das 
últimas décadas. 

Vivemos em uma época em que os Estado está sendo podado. Os 
serviços públicos estão sendo terceirizados, os orçamentos estatais 
cortados e o medo, em vez da coragem, está determinado muitas 
estratégias nacionais. Boa parte dessa mudança está sendo feita em 
nome de mercados mais competitivos, mais dinâmicos” (MAZZU-
CATO, 2014, p.263).

Podado, sim, enfraquecido na sua capacidade de formular políticas, 
investir e zelar pela sua execução, em nome da coisa pública. Mas, 
paralelamente, fortalecido como entidade opressora. Não existe nisso 
paradoxo algum, pois em um sistema socioeconômico iníquo, o Esta-
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do policial e o estado de exceção são respostas óbvias ao entrechoque 
entre a crescente concentração de riqueza (improdutiva) e as necessi-
dades sociais urgentes e não atendidas. No caso das grandes potências 
militares, notadamente Estados Unidos, China e Rússia, os governos 
também aprimoram a sua capacidade intervencionista, em nome dos 
interesses geopolíticos das suas elites financistas e industriais. 

Na contramão da concentração de riqueza e poder, Mazzucato 
(2014, p.227) argumenta que “as políticas industriais e de inovação 
devem incluir instrumentos de redistribuição”. Ela quer dizer com 
isso que os investimentos do Estado no fomento à inovação devem 
retornar em parte ao Estado, a fim de que ele prosa dar prossegui-
mento ao círculo virtuoso de aparelhamento dos centros de pesquisa, 
financiamento, criação de demanda por novos produtos e serviços, 
e demais formas de incentivo. A “redistribuição” tem a ver também 
com um aspecto econômico importantíssimo da inovação, mas fre-
quentemente negligenciado, que é a criação de postos de trabalho 
qualificados e, por isso, estáveis e bem-remunerados. Nesse sentido, 
incentivar o trabalho inovador é uma maneira de ampliar as “classes 
médias”, movimentar a economia e reduzir tensões sociais. 

Esse é o quadro complexo em que a questão da inovação se coloca; 
o campo de teorização e práticas, de negociações e lutas que preci-
sam ser conduzidas a fim de que não paremos de inovar. Precisamos 
do Estado, essa invenção recente e historicamente tão significativa. 
Com um Estado funcional e “audacioso”, organizador da esfera po-
lítica e institucional, temos chance de inovar com base nos interesses 
comuns, devidamente debatidos e equacionados. Com um estado 
disfuncional e “tímido”, as corporações ditarão as regras, os investi-
mentos de longo prazo minguarão e a inovação se resumirá à trans-
formação de dispositivos pré-existentes, para gerar novas fontes de 
receita, ou ainda, criação de tecnologias poupadoras de mão-de-obra 
(afinal, a quem interessa um avião sem piloto?). O Estado, ao con-
trário, agindo com vistas ao longo prazo, pode priorizar as inovações 
poupadoras de recursos naturais, mesmo que não sejam de início 
lucrativas (Cf. STIGLITZ, 2012, p.283).
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Um Estado visionário, por que não? Afinal, quando se fala em em-
presa visionária, ninguém se espanta. Mas as empresas, tais como os 
Estados, são organizações formadas por pessoas trabalhando em tor-
no de objetivos individuais e coletivos. Não há, portanto, diferença 
fundamental que impeça o Estado de ser visionário, ágil, eficiente 
e inovador. “Não há nada no DNA do setor público que o torne 
menos inovador do que o setor privado” (MAZZUCATO, 2014, 
p.261). Claro, nas empresas as decisões não passam pelo “inconve-
niente” das discussões públicas, a respeito da coisa pública. Deliberar 
demora mais em fóruns democráticos. Por outro lado, as disputas 
políticas e os dramas pessoais que permeiam a atividade empresarial 
também dão margem a muitas ineficiência e desvios, escamoteados 
pelo discurso que alardeia uma racionalidade pura, inexistente. 

Quase no final do seu livro, Mazzucato (2014, p.258) nos oferece 
uma visão, ainda que tênue, da luz no fim do túnel: Em vez de con-
fiar no sonho falso de que os “mercados” irão administrar o mundo 
para nós “se os deixamos em paz”, os formulados de políticas deve-
riam aprender a usar os meios e instrumentos para formar e criar 
mercados – fazendo acontecer coisas que não aconteceriam de outra 
forma. E certificando-se de que essas coisas são necessárias. Para isso, 
o crescimento precisa ser não apenas inteligente”, mas também “in-
clusivo” e “sustentável”. 

Estaremos à altura da tarefa, dada a força dos monopólios e oligo-
pólios privados, o enfraquecimento crônico dos Estados, a ideolo-
gia da austeridade e as crises de representatividade democrática? As 
demandas sociais pela disseminação dos melhores frutos da ciência 
e da tecnologia preponderarão sobre os interesses privados? A ino-
vação substancial, orientada por uma visão de longo prazo do bem 
comum, prevalecerá sobre a inovação cosmética, orientada a ganhos 
particulares imediatos? O ímpeto inovador, o amor ao conhecimen-
to, à criatividade despojada, florescerão, afinal, na mente dos agentes 
públicos, empreendedores, técnicos e cientistas? A busca pelo bem-
-estar de todos se sobreporá, enfim, à obsessão pelo dinheiro? 
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Para inovar de verdade, na tecnologia, precisamos antes de ideias e 
práticas inovadoras, na política, nas organizações e na vida. O desa-
fio está lançado. 
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FAB LAB UNEB DE INOVAÇÃO: 
LABORATÓRIO ABERTO PARA ESTIMULAR O 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CRIATIVOS

1. INTRODUÇÃO

A propagação da cultura da aprendizagem através da prática e 
da experimentação em ambientes que motivam a criativida-
de e a inovação é uma tendência mundial. A velocidade do 

ciclo de inovação de produtos e processos mudou radicalmente nos 
últimos anos. No passado, os produtos passavam em média de 15 
a 20 anos para serem desenvolvidos. O processo, muitas vezes, se 
iniciava com a pesquisa básica de tecnologias a serem adotadas no 
produto dentro das Universidades até serem incorporadas nos mes-
mos e comercializados por empresas. 

Na atualidade os ciclos são muito curtos, principalmente, no con-
texto da popularização das startups e da fabricação digital. Técnicas 
de inventividade e prototipação florescem neste ambiente e reduzem 
a complexidade do processo de fabricação digital, tais como: Design 
Thinking, uso de Impressoras 3D, hardwares CNC (Computer Nu-
meric Control), frameworks utilizados no desenvolvimento de apli-
cações embarcadas para celulares, dispositivos e sensores de baixo 
custo, etc.

O conceito de fabricação digital integrado a espaços de criatividade 
foi apresentado primeiramente na comunidade científica por Neil 
Gershenfeld. Segundo Eychenne et al (2013, p.10) o pesquisador 
Gershenfeld do Massachusetts Institute of Technology (MIT), no seu 
laboratório interdisciplinar chamado Center for Bits and Atoms fun-
dado em 2001 pela National Science Foundation foi quem inicial-
mente pensou e nomeou estes locais de Fab Lab. 
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Segundo Gershenfeld (2007) a plataforma Fab Lab será o futuro da 
fabricação digital pessoal, permitindo que se personalize soluções di-
gitais para problemas sociais específicos de cada localidade, o que difi-
cilmente é conquistado pelo processo de fabricação em escala. Assim, 
surge uma questão fundamental neste panorama: Como a Universida-
de se insere neste contexto? A Universidade é um local propício para a 
experimentação e para a realização de pesquisa pura e aplicada, porém 
para isso é imperativo motivar e oferecer os elementos estruturantes 
necessários para o surgimento de projetos criativos. Além disso, obser-
va-se uma lacuna do paradigma educacional tradicional que pauta-se 
na teoria desconectada da aplicação prática dos conceitos. Acredita-se 
que para a teoria ter uma maior relevância e ser compreendida e reti-
da, a mesma deve ser apresentada e correlacionada em uma dinâmica 
orientada a problemas, simulando situações menos abstratas. 

Uma dificuldade neste paradigma em discussão é que normalmente 
as Universidades estruturam seus cursos através de disciplinas inde-
pendentes e pouco flexíveis, inibindo interações interdisciplinares. 
Esta abordagem é fundamental, pois problemas aplicados dificil-
mente são resolvidos sem a integração de várias áreas do conhe-
cimento. A reprodução deste modelo é tão forte que os cursos de 
Ensino à Distância (EAD) que foram pensados mais recentemente, 
continuam reproduzindo este mesmo modelo tradicional. 

Nesse contexto, a proposta do presente artigo é um aprofundamento 
do conceito de espaços de inovação, mais especificamente Fab Lab, 
associando as características da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB) que é uma Universidade complexa e rica com seus diversos 
campi e cursos que possuem uma diversidade intrigante de áreas 
do conhecimento. O contexto dessa iniciativa está inserida na ne-
cessidade de entender como a UNEB pode atuar em destaque e se 
transformar em um centro de referência na Economia Criativa que 
segundo Madeira (2014):

Economia criativa é um conceito novo, ajustado ao delicado 
equilíbrio entre imperativos econômicos e o patrimônio de 
uma nação; capta as mudanças radicais advindas da revolu-
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ção digital e dirige seu foco para outro modo de capitaliza-
ção da criatividade e do conhecimento. Considerando que 
nada escapa ao estatuto de mercadoria, torna-se cada vez mais 
necessário qualificar e mensurar aqueles bens intangíveis. O 
conceito pode também ser pensado como correlato e ligado 
ao de desenvolvimento sustentável. Ambos têm como base 
e alvo patrimônios preciosos – a cultura e o meio ambiente 
– recursos de importância estratégica para o desenvolvimen-
to, sobretudo para os países emergentes que os possuem em 
ricas reservas e em larga escala. Diversidade cultural, inclusão 
social, sustentabilidade e inovação, os princípios norteadores 
dos planos de ação dos diferentes setores abarcados pela eco-
nomia criativa, são valores que se agregam aos bens e serviços, 
garantindo-lhes maior competitividade.

Tabela 1. Grupos de Pesquisa da UNEB por Área.

Área do Conhecimento Quantidade
Ciências Agrárias 12

Ciências Biológicas 9

Ciências da Saúde 20

Ciências Exatas e da Terra 8

Ciências Humanas 99

Ciências Sociais Aplicadas 22

Engenharias 5

Linguística, Letras e Artes 27

TOTAL 202

Fonte: Autor adaptado UNEB, 2013, Página 4.

As Tabelas 2 e 3 são estratificações dos 457 projetos registrados no 
anuário de 2013, separando por área e por origem.



68  Empreendedorismo & Inovação

Tabela 2. Quantidade de Resumos de Trabalhos da UNEB por Área. 

Resumos Área
19 Ciências Exatas e da Terra

60 Ciências Biológicas

5 Engenharias

34 Ciências da Saúde

72 Ciências Agrárias

160  Ciências Humanas

29 Ciências Sociais Aplicadas

78  Linguística, Letras e Artes

Fonte: Autor adaptado UNEB, 2013, Página 2.

Visa-se, portanto, pensar como esses espaços podem estimular a pes-
quisa aplicada e a preparação da UNEB para atuar com relevância 
na Economia Criativa. Com este objetivo, um grupo de pesquisa-
dores e professores resolveram se debruçar sobre a temática e iniciar 
as discussões de um futuro projeto para criar um modelo replicável 
denominado de Fab Lab UNEB de Inovação.

Tabela 3. Quantidade de Resumos de Trabalhosda UNEB por Origem.

Resumos Origem
127  Iniciação Científica

75  Programa de Pós-Graduação

174 Grupo de Pesquisa

81 Departamento

Fonte: Autor adaptado UNEB, 2013, Página 3.
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Figura 1. Mapa de Localização dos CAMPI. 

Fonte: UNEB, 2013, Página 1.

Como a UNEB tem atuação em 24 cidades da Bahia (Figura 1), 
objetiva-se que o modelo possa ser reproduzido em vários locais da 
mesma, atendendo a sua característica multicampi e por consequên-
cia as suas especificidades e especialidades. Uma questão importante, 
também abordada, é como esses espaços se integram aos cursos de 
graduação, considerando os componentes curriculares que aproxi-
mam o estudante do seu campo de atuação, e pós-graduação, com 
as atividades de pesquisa na Iniciação Cientifica e nos grupos ou 
centros de pesquisa existentes no nível da pós-graduação da UNEB.
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2. O FAB LAB NA SUA ESSÊNCIA 

O Fab Lab é uma abreviação do termo em inglês Fabrication Labora-
tory. Na sua essência é um espaço para a viabilização de ferramentas 
tecnológicas para a fabricação digital. Os Fab Labs são o componente 
educacional de sensibilização à fabricação digital e pessoal, democra-
tizando a concepção das tecnologias e das técnicas e não somente o 
consumo. Nesse tipo de espaço os participantes têm acesso a técnicas 
de prototipação rápida, técnicas de inventividade, desenvolvimento 
de projetos hands-on (mão na massa), etc. Os Fab Labs buscam ser 
pontos catalisadores para o desenvolvimento de uma cultura para o 
empreendedorismo através da materialização, do teste de ideias e da 
colocação rápida de um produto no mercado.

Nos Fab Labs encontram-se as máquinas, softwares, ferramentas e 
recursos humanos disponíveis a quem quiser fazer parte da democra-
tização da tecnologia, exercitando a experimentação e criatividade, 
facultando a inovação a todos. As capacidades técnicas e um am-
biente social favorável caminham de mãos dadas com a criatividade 
individual. Contudo, para que seus utilizadores consigam efetivar as 
suas criações é fundamental o “know how”, o que torna os laborató-
rios, também, espaços de aquisição de conhecimento e formação. A 
partir desse entendimento, nestes locais são produzidos workshops, 
principalmente, voltados na capacitação quanto ao uso dos equipa-
mentos, estimulando a criatividade, elevando a autoestima e contri-
buindo na formação de novos inventores. Ainda para Eychenne et al 
(2013, p.11) neste contexto, os Fab Labs foram concebidos seguindo 
um modelo que provém da Internet, mais especificamente da web 
colaborativa 2.0, que auxiliou na democratização das ferramentas de 
compartilhamento, de edição, criação e deu a permissão ao usuário 
de se transformar em “ator” do processo.

O Fab Lab está inserido em uma rede de laboratórios locais de fabri-
cação digital. Ele se destina de forma interdisciplinar, aos estudan-
tes, professores, pesquisadores e empreendedores que querem passar 
mais rapidamente da fase do conceito de uma ideia ao protótipo ou 
modelo. O Fab Lab é considerado mais do que um espaço de inova-
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ção, é entendido como uma plataforma de modelagem ágil de pro-
cessos, projetos e objetos físicos e está inserido em uma rede mundial 
capitaneada pelo MIT de mais de 450 laboratórios em mais de 60 
países. É um laboratório aberto à invenção e inovação. A Figura 2 
ilustra o mapa atual da rede mundial de Fab Labs. 

Já no Brasil a rede ainda está em formação e segundo Heloisa Ne-
ves, diretora executiva do Fab Lab Brasil Network, há atualmente 
11 Fab Labs associados à Fab Lab Brasil Network – um em Brasília, 
um em Belém, um em Cuiabá, um em Porto Alegre, um em Reci-
fe, um em Florianópolis, um em Curitiba, um no Rio de Janeiro e 
três em São Paulo. 

Figura 2. Mapa atual da rede mundial de Fab Labs.  

Fonte: FAB LAB, 2015,  Página 1.
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2.1 Objetivos do Fab Lab

Dentre os propósitos que os Fab Labs almejam alcançar, integrando 
a comunidade local com educadores e pesquisadores, encontram-se 
a gerando respostas positivas para problemas da comunidade, gera-
ção de inovação e educação para a criatividade e empreendedorismo. 

O Fab Lab enseja a partir do compartilhamento e aprendizagem das 
práticas inovadoras, a invenção através da utilização de ferramentas de 
fabricação digital e concede a oportunidade de relacionamento entre 
diversos usuários, assessoria operacional, educacional, técnica, finan-
ceira e logística, além da possibilidade do uso dos equipamentos. 

Os protótipos, produtos e processos produzidos nos Fab Labs po-
dem ser protegidos e comercializados. Esta é uma decisão do inven-
tor. Porém, a documentação do projeto deve continuar disponível 
para a comunidade, para que ela possa usar para fins pessoais ou 
aprender com ela. Esta é uma tendência da “cultura open”, com pers-
pectivas centradas na liberdade criativa e na possibilidade de com-
partilhamento de conhecimentos. Esse comportamento do “quase 
tudo open” é definitivo para o sucesso dos Fab Labs, e outros dois 
conceitos se fazem pertinentes: o “open source” e o “open design”.

O “open source” é um conceito que nasceu na década de 80 e defendia 
o software livre, no sentido de livre utilização, possibilitando cons-
tantes aperfeiçoamentos e simplificando o seu compartilhamento. O 
que se aplica perfeitamente aos Fab Labs no sentido de favorecer o 
processo de inovação, certificando o sucesso daqueles que praticarem 
a descentralização, partilhando informações, ideias, materiais, técni-
cas de fabricação, tudo num sistema de “open source”.

Descendendo do “open source” está o conceito de “open design”, um 
design acessível a todos e que se encontra num crescente avanço ofere-
cendo os instrumentos necessários a qualquer pessoa que tenha o seu 
interesse despertado. O “open design” utiliza as tecnologias da informa-
ção e comunicação, para proporcionar ao cidadão, em qualquer parte 
do mundo, a possibilidade de criar, inovar, modificar, implementar e 
desenvolver projetos e ideias, resultando numa criação colaborativa.
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 A Figura 3 ilustra alguns equipamentos que podem ser encontrados 
e compartilhados dentro dos Fab Labs a depender das suas especifi-
cidades. É comum que todo Fab Lab possua cinco máquinas especí-
ficas: uma impressora 3D, uma cortadora a laser, uma cortadora de 
vinil, duas fresadoras (de pequeno e grande formato).

Um destes equipamentos citados é a impressora 3D. Nos Fab Labs 
que possuem impressoras do tipo profissionais, estas são utilizadas 
para geração de moldes ou protótipos finais, justamente pela pre-
cisão e qualidade na confecção de projetos. Exemplo disto são as 
próteses humanas que são utilizadas em conjunto com sensores e 
adaptadas a funções fundamentais do corpo humano. 

Assim como as impressoras 3D, as fresadoras tem o seu papel im-
portante nos Fab Labs, visto que estas máquinas possuem inúmeras 
utilidades na criação de circuitos e moldes, além de ter a capacidade 
de usinar madeira, espuma e alguns outros materiais. 

Estes equipamentos citados, somados a muitos outros como, por 
exemplo, computadores, softwares e ferramentas, criam a estrutura 
de equipamentos de um Fab Lab. Além do arcabouço tecnológico, 
o modelo Fab Lab (Figura 3), conta com alguns recursos humanos, 
tais como: o diretor (um professor ou pesquisador responsável), o 
Fab Manager (um profissional de mercado sênior ou um bolsista 
de nível doutorado a pós-doutorado), o Guru (conhecedor e com 
competências na área digital, eletrônica e de fabricação digital) e  três  
ou mais bolsistas de iniciação científica ou inovação tecnológica que 
irão auxiliar na dinâmica cotidiana do laboratório. 
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Figura 3. Exemplos de materiais e equipamentos dentro de um Fab Lab

Fonte: Neves, 2015, Página 5.

2.2 Atividades em um Fab Lab

Os Fab Labs estão disponíveis como um recurso para a comuni-
dade, oferecendo acesso aberto para indivíduos e empresas, assim 
como acesso agendado para algumas atividades programadas. Esta 
abertura, chave do sucesso e da popularidade dos Fab Labs, facilita 
os encontros, o acaso e o desenvolvimento de métodos inovadores 
para o cruzamento de competências. Estes espaços abertos e aces-
síveis (tarifas baixas ou mesmo o acesso livre) favorecem a redução 
de barreiras à inovação e à constituição de um terreno fértil à in-
ventividade (Eychenne & Neves, 2015). A Figura 4 ilustra algumas 
das atividades que podem ser desenvolvidas dentro destes Fab Labs. 
Compartilhar e concretizar os projetos ou necessidades locais é uma 
possibilidade real e normal dentro de um Fab Lab, já que existem 
pessoas competentes e fomentadoras de ideias. Projetos, através de 
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uma aprendizagem colaborativa e com o uso de tecnologias, podem 
ser efetivamente produzidos e reproduzidos. Nos Fab Labs, pode-se 
“fabricar quase que qualquer coisa”.

Figura 4.  Atividades dentro de um Fab Lab.

Fonte: Neves, 2015, Página 4.

Além disso, os Fab Labs precisam abrir as portas, gratuitamente, à 
comunidade, no mínimo uma vez por semana; compartilhar ferra-
mentas e processos com outros Fab Labs; atuar dinamicamente na 
rede através de videoconferências e encontros presenciais... 
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O Fab Charter é o nome que se dá ao conjunto de princípios orien-
tadores seguidos por todos os Fab Labs ao redor do mundo. São eles:

(i) Acesso: utilizando a lógica do “it yourself”, nos Fab Labs 
pode-se fazer “quase tudo”, seu espaço é sempre compartilha-
do entre todos os utilizadores, independentemente, de perten-
cerem ao mesmo ou a outro projeto.

(ii) Aprendizagem: é realizada através da produção de proje-
tos, que podem ser individuais ou não, e da troca de experiên-
cias, sempre num ambiente de compartilhamento, onde cada 
utilizador deve documentar o projeto integralmente para que 
todos possam acessar e/ou acrescentar.

(iii) Responsabilidade: todos os que utilizam o Fab Lab são res-
ponsáveis pela segurança, não devendo causar danos em pessoas 
ou máquinas; pela limpeza; pelas operações de reparos e benfei-
toria do laboratório; pela confidencialidade, devendo conservar 
os projetos e processos sempre acessíveis para o uso, existindo 
sempre a perspectiva de proteção da propriedade intelectual. 

(iv) Negócio: atividades comerciais são permitidas, porém não 
podem conflitar com o livre acesso ao Fab Lab.

Os princípios que orientam a forma de funcionamento das ativi-
dades dos Fab Labs contribui para a democratização dos meios de 
produção tornando-os disponíveis aos interessados. A despeito de 
serem concebidos sob o fundamento do coletivo e do compartilha-
mento, o fab charter assente a proteção da propriedade particular. 
Por fim, através dos princípios o fab charter busca: (i) criar poder de 
implementação de capacidade, ser uma estrutura ativa; (ii) voltar à 
aprendizagem da prática da tecnologia (o fazer) na criação de pro-
tótipos, permitindo espaço para o erro de forma incremental, e no 
privilégio das abordagens colaborativas e transdisciplinares; (iii) res-
ponder aos problemas e questões locais, em particular nos países em 
desenvolvimento, se apoiando na rede internacional; (iv) valorizar e 
pôr em prática a inovação ascendente; (v) ajudar a incubar empresas 
para facilitação de processos.
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2.3 Tipos de Fab Labs

Os Fab Labs podem ser tipificados de três formas: Acadêmicos, Pro-
fissionais e Públicos. Os Fab Labs Acadêmicos são financiados por 
universidades ou escolas. Este tipo de Fab Lab é o mais comum em 
todo o mundo e normalmente ficam dentro das universidades. Os 
Fab Labs Profissionais devem ter um planejamento de viabilidade 
financeira e, frequentemente, têm como fonte de renda o aluguel 
do espaço e de máquinas para empresas e para os desenvolvedores 
que realizarem seus projetos. Podem, ainda, oferecer cursos e alugar 
o espaço para eventos em geral. Outro tipo são os Fab Labs Públicos 
que são sustentados por governos, institutos de desenvolvimento ou 
até mesmo por comunidades locais.

No Brasil, Japão e Holanda o panorama é diferente, pois a maioria 
dos Fab Labs são profissionais. No Brasil, atribui-se esse fenômeno 
ao perfil empreendedor do brasileiro. Observa-se que os meios de 
produção, para empresas públicas ou privadas, que desejam usar os 
Fab Labs permitem desenvolver atividades comerciais, workshops, 
projetos, processos, protótipos e podem ser incubadas temporaria-
mente no Fab Lab. Mas, elas não devem entrar em conflito com 
outros usos. Essas atividades devem progredir tanto para o exterior 
do Fab Lab (implementação do negócio), bem como para o interior; 
beneficiando os criadores, o laboratório e a rede, contribuindo sem-
pre com seu sucesso (Neves, 2015).

Na sequência discorre-se sobre os conceitos de Fab Lab no contexto 
da UNEB. 

3. FAB LAB UNEB DE INOVAÇÃO

Antes do surgimento de projetos com potencial para patenteamento 
ou projetos que criem startups para serem incubadas, existe uma eta-
pa anterior de criatividade, motivação e experimentação de tecnolo-
gias, técnicas de inovação e equipamentos de prototipação para que 
surjam os insights de ideias. Como apresentado na seção anterior, 
mundialmente esses espaços de criatividade onde as pessoas são mo-
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tivadas para inovar para o desenvolvimento do empreendedorismo 
local são denominados de Fab Lab. 

A UNEB ainda não possui espaços com características similares ao 
Fab Lab. Portanto, na sequência será apresentada uma iniciativa 
de criar e implantar um espaço para estimular a inovação, visando 
apoiar o ensino orientado a problemas e a criatividade, e condu-
zir à organização de projetos para posteriores incubações, dentre os 
quais aqueles a serem desenvolvimentos com base na pesquisa apli-
cada presente na UNEB. O surgimento do conceito de Fab Lab na 
UNEB poderá trazer os seguintes benefícios: (i) permitir o acesso a 
uma infraestrutura de equipamentos com facilitadores de prototi-
pação rápida, softwares de design, dispositivos de hardware aberto, 
etc; (ii) ampliar o nível de conhecimento de alunos e professores 
em técnicas de criatividade e inovação; (iii) motivar a pré-incubação 
de projetos, para aumentar a quantidade de pesquisa aplicada na 
UNEB; (iv) atrair empresas parceiras para disponibilizar treinamen-
tos, equipamentos, softwares, bolsas ou recursos financeiros destina-
dos a projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

Um ponto norteador desta proposta é não somente pensar nos as-
pectos formais da criação de um Fab Lab, mas sim pensar em um 
modelo procedimental que possa ser reproduzido em vários locais 
da UNEB, atendendo a sua característica multicampi e além disso, 
criar um plano gestor para que este arcabouço se sustente. O obje-
tivo maior é atender alunos, professores, pesquisadores das diversas 
comunidades científicas nas suas demandas de capacitação e infraes-
trutura para inovar. Para isso, o modelo deve apresentar os elementos 
genéricos aplicáveis a vários Fab Labs na UNEB, como por exemplo, 
o regimento de funcionamento, o site de comunicação, o software de 
agendamento e os equipamentos de prototipação.

Destaca-se ainda entre os objetivos do Fab Labs na UNEB a possi-
bilidade de imersão destas tecnologias nos espaços escolares, a fim 
de constituir uma aproximação da universidade e a educação bási-
ca, com a efetiva possibilidade da inclusão de ações voltadas para o 
desenvolvimento da ciência e tecnologia, incentivando a cultura da 
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criatividade, do empreendedorismo, da inovação, da inventividade, 
como parte da formação de jovens em busca das demandas sociais 
das suas comunidades. 

Com a modelagem desses elementos, reproduzir Fabs Labs na UNEB 
será um esforço menor em relação a implantação de um primeiro la-
boratório. Paralelo a isso, é de fundamental importância que o mo-
delo respeite as especificidades de cada comunidade científica para a 
implantação distribuída pelos campi da UNEB. 

Para compreender de forma prática as necessidades de um Fab Lab, 
e criar um modelo genérico, uma estratégia é projetar e implantar 
um Fab Lab específico como prova de conceito. Assim, elaborou-se 
uma proposta para a criação de um primeiro Fab Lab da UNEB em 
um dos campi com linhas de atuação que, quando conjugadas, favo-
reçam projetos de fabricação digital. 

Para esta primeira iniciativa foi pensada a temática e a estruturação 
do Fab Lab UNEB de Inovação no Campus I com o foco em Tecnologias 
Imersivas e Internet das Coisas que visa aproximar alunos e professo-
res, tanto nos aspectos sociais relacionados ao estímulo acadêmico, 
como também na capacitação na pesquisa aplicada. A escolha do 
tema Tecnologias Imersivas e Internet das Coisas foi motivada não so-
mente pela tendência da temática no contexto da fabricação digital, 
mas também pela característica de formação, desenvolvimento tec-
nológico e cooperação entre alunos, professores dos cursos de Sis-
temas de Informação, Desenho Industrial/ Design, Tecnologia em 
Jogos Digitais, Gestec (Mestrado Profissional em Gestão e Tecnolo-
gia Aplicadas à Educação) e grupos de pesquisa como NPAI, Comu-
nidades Virtuais, Geotec, dentre outros. 

Logo, objetiva-se agrupar pesquisadores com o foco inovador desen-
volvendo projetos no contexto de: (i) interações ricas através de re-
conhecimento de gestos, movimentos e fala; (ii) Internet das Coisas 
para inovar em projetos que atuem sobre o contexto de um mundo 
altamente conectado através de milhares de sensores espalhados nos 
carros, residências, roupas e máquinas nas indústrias.
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3.1 Proposta Metodológica e Etapas 

As formas metodológicas de como conduzir um futuro projeto e 
avaliar se o modelo de Fab Lab UNEB de Inovação alcançará o seu 
objetivo estão focados na pesquisa experimental. Portanto, optou-
-se pela condução metodológica do projeto nestes moldes devido a 
necessidade de incrementar ações de acordo com as validações em 
campo e interações com a comunidade acadêmica interessada em 
pesquisa aplicada e uso de espaços de criatividade. Planejou-se a 
metodologia através da aplicação de três ciclos evolutivos com as 
seguintes etapas:

(i) Levantamento de Informações e Gestão do Projeto: a pri-
meira etapa da metodologia é o levantamento de macro-requi-
sitos funcionais através de um documento, além de locais com 
iniciativas similares ao Fab Lab UNEB de Inovação. Nesta 
etapa serão pesquisadas as melhores soluções de como criar o 
modelo genérico e criar o plano do projeto de implantação do 
Fab Lab UNEB Campus I de tecnologias imersivas e Internet 
das Coisas. Assim, um objetivo é pesquisar e visitar projetos si-
milares de concepção, para compreender todas as necessidades 
de especificação de implantação de um Fab Lab em ambiente 
acadêmico;

(ii) Criar e Implantar Fab Lab UNEB Campus I com o enfo-
que para tecnologias imersivas e Internet das Coisas. A con-
cepção do primeiro Fab Lab na prática ajudará na definição 
dos elementos genéricos estruturantes do modelo de Fab Lab 
UNEB de Inovação. Objetiva-se definir artefatos que possam 
ser reutilizados na montagem de propostas similares em outros 
campi, como: regimento de funcionamento, portal de comu-
nicação (site), software de agendamentos e compartilhamento 
de recursos, infraestrutura e rotinas de trabalho, etc; 

(iii) Validação em Campo: Com a implantação do Fab Lab 
UNEB Campus I de tecnologias imersivas e Internet das Coi-
sas a equipe de pesquisadores observará a efetividade da solu-
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ção proposta na etapa I, aplicando questionários e usando ar-
tefatos de pesquisas quantitativas e qualitativas para entender 
a assertividade alcançada;

(iv) Consolidação Tecnológica e Lições Aprendidas: a última 
etapa é o processo de consolidação tecnológica com o registro 
de informações do projeto e compartilhamento para a comu-
nidade científica. Nessa etapa serão elaborados artigos científi-
cos e workshops sobre o projeto como um todo;

(v) Avaliar a implantação do Fab Lab UNEB de Tecnologias 
Imersivas e Internet das Coisas e efetuar ajustes no modelo 
estruturante para permitir a criação de novas unidades em ou-
tros campi.

3.2 Perspectivas com Fab Lab Uneb de Inovação

A possibilidade da criação de um Fab Lab UNEB de Inovação po-
derá ajudar a promover e a motivar uma maior quantidade de proje-
tos de pesquisa aplicada nas instâncias de investigação existentes na 
UNEB na Iniciação Científica, em projetos de Conclusão de Curso 
de Graduação e em pesquisas no âmbito dos programas de Mestrado 
e/ou Doutorado. 

Além disso, a comunidade acadêmica pode compartilhar uma in-
fraestrutura com equipamentos de ponta e assim fazer uma experi-
mentação inicial de tecnologias no estado da arte, criando um pri-
meiro estímulo para o surgimento de projetos de pesquisa aplicada 
dentro dos programas de graduação e pós-graduação da UNEB. Por 
exemplo, os pesquisadores podem ter acesso, com suporte de um 
facilitador, a uma impressora 3D, scanners 3D, câmeras com recurso 
avançado de reconhecimento de gestos, face e voz, etc. 

Outra perspectiva na criação do Fab Lab UNEB de Inovação é a 
possibilidade de aproximar organizações que desejam cooperar em 
rede e investir em pesquisa aplicada. As organizações através deste 
núcleo podem, por exemplo, disponibilizar para os pesquisadores 
treinamentos, equipamentos, softwares, bolsas ou recursos financei-
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ros destinados a projetos de Pesquisa e Desenvolvimento. Muitas 
organizações têm interesse que a comunidade acadêmica faça expe-
rimentações de seus equipamentos e softwares e assim aplicá-los em 
futuros projetos. Logo, este tipo de iniciativa poderá captar muitas 
parcerias importantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A democratização dos meios de produção torna-se cada dia mais con-
creta e palpável. Através dos Fab Labs, como apresentado neste artigo, 
uma revolução digital emerge por meio da fabricação de bens físicos – 
fabricação digital pessoal - o que confere ao usuário uma função ativa e 
determinante no desenvolvimento produtivo incentivando a inovação 
e se beneficiando de outras criações anteriormente compartilhadas. 

O Fab Lab pode atender alunos, professores, pesquisadores nas suas 
demandas de capacitação e infraestrutura para inovar. Assim, enten-
de-se como uma necessidade premente a criação e implantação de 
um espaço para estimular a inovação e a criatividade com a finali-
dade de apoiar a pré-incubação e o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa aplicada na UNEB. O surgimento de Fab Labs na UNEB 
pode ser um importante instrumento para ajudar na reflexão sobre 
qual é a formação adequada para os seus alunos terem sucesso no 
contexto da Economia Criativa.
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ASPECTOS ESSENCIAIS PARA CRIAÇÃO, 
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INCUBADORAS

1. INTRODUÇÃO

Incubadoras de empresas são essencialmente ambientes de intera-
ção e de protagonismo, compreendem um complexo de estraté-
gias de cooperação e competitividade, de troca de saberes e ex-

periências e de responsabilidades conjugadas. Tais aspectos quando 
absorvidos pela gestão de uma incubadora vêm a permitir e conduzir 
para o fortalecimento do Capital Social de um determinado grupo 
organizado de empresas nascentes. São um mecanismo que pode se 
tornar efetivo para gerar desdobramentos significativos para a econo-
mia local, de um munícipio, estado ou região. 

Por definição as incubadoras de empresas constituem-se numa orga-
nização ou estrutura que objetiva estimular o empreendedorismo e 
a inovação, permitem subsidiar boa parte dos custos vitais das ativi-
dades das empresas na sua fase inicial e facilitam o uso de estratégias 
compartilhadas ou conjugadas de gestão, mercado, capital e tecnolo-
gia. As incubadoras, muitas vezes, vêm a contribuir para redução da 
taxa de mortalidade das empresas nos dois a três primeiros anos de 
vida. Elas têm por propósito central a criação e o desenvolvimento 
de novas empresas, com diferenciais na realização de atividades vol-
tadas à inovação.

Destarte, não se constituem na mera alocação de espaços físicos, ape-
nas para retribuição mensal de taxas, por parte das incubadas, objeti-
vando a minimização de despesas com energia elétrica, rede, Internet, 
telefonia, limpeza e segurança – entre outros, subsidiados pela entida-
de mantenedora. É bem mais do que isto, elas prestam serviços quali-
ficados, possuem corpo gerencial e técnico habilitados a prestar apoio 
logístico, gerencial, de mercado, de capital e tecnológico. 
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Uma incubadora necessita de bons profissionais que atuem de modo 
proativo no planejamento, assessoramento e acompanhamento das 
empresas incubadas. Tanto para agregar valor as atividades das empre-
sas, como para favorecer o desenvolvimento do perfil comportamen-
tal, formação e incremento das experiências dos empreendedores. 

Podemos afirmar que as bases teóricas que validam a implantação 
destes ambientes de criação, empreendedorismo, cooperativismo e 
inovação, se amparam em teorias do desenvolvimento econômico e 
social. Tais teorias procuram explicar as diferenças entre os países em 
desenvolvimento e os desenvolvidos. Corrobora-se que tais diferenças 
são em boa parte explicadas não apenas pela riqueza de uma nação, 
pelo montante de recursos financeiros que são disponibilizados para 
políticas públicas, programas e projetos, mas, sobremaneira, se dá pela 
capacidade de interação, de cooperação e de protagonismo dos agentes 
econômicos e sociais num dado espaço econômico sinérgico. 

Assim funcionam as incubadoras de empresas, como um espaço mi-
croeconômico, situado em Instituições de Ensino, capazes de gerar a 
sinergia para transformar empresas nascentes, com diferencias inova-
tivos de mercado, em curto espaço de tempo, em empresas provavel-
mente mais exitosas. Isto se concretiza durante o processo que vai da 
pré incubação a incubação. Incubadoras também podem favorecer 
a criação de empreendimentos de base social, de caráter auto ges-
tionário, tais como cooperativas e associações, visando fortalecer a 
Economia Solidária, Criativa ou os Negócios Sociais.

As incubadoras apoiam o surgimento de empreendedores de setores 
tradicionais da economia; 

i) startups, empresas com alto potencial de crescimento, devi-
do a escalabilidade dos seus produtos e/ou serviços e potencial 
de abrangência territorial (nacional e internacionalmente), mas 
com custos fixos relativamente baixos em relação a seus ganhos; 

ii) spin-offs, empresas oriundas a partir de pesquisas tecnoló-
gicas aplicadas à inovação, mas intensivas em conhecimento 
científico e tecnológico; 
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iii) modelos negócios sociais e auto gestionários, com possi-
bilidade de geração de impacto social e ambiental, na solução 
de problemas concretos das comunidades, pela incorporação, 
transferência e difusão de tecnologias sociais. 

De modo geral, o objetivo principal das incubadoras é favorecer e es-
timular a criação e desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas 
(MPE) com potencial para levar ao mercado novas ideias, tecnologias, 
com diferencias competitivos, bem como vêm a fortalecer os empre-
endimentos de base social.  Em ambos os casos espera-se contribuir 
para a geração e elevação das oportunidades de trabalho e renda.

Atualmente, os governos em diversos países estimulam este tipo de 
política pública de incubação de empresas, criadas nas universidades, 
de modo geral, em Instituições de Ciência, Tecnologia e de Inovação 
(ICT). E isto vai bem mais longe. No caso brasileiro, com a Lei de 
Inovação e mais recentemente aprovação do Marco Legal de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação2 configuram-se avanços legais no sentido 
da legitimação de uma política de estado, e não apenas de governo. 
Este tipo de política de desenvolvimento produtivo e de estímulo a 
competitividade vai além da esfera de criação das incubadoras. As 
incubadoras em estágio mais avançado de desenvolvimento podem 
congregar parques3 e polos4 tecnológicos.

A partir das mudanças legais, as ICTs devem dispor sobre a organiza-
ção e a gestão dos processos que orientam a geração de inovações no 
ambiente produtivo e a transferência das tecnologias por ela geradas, 
na forma de ativos de propriedade intelectual ou industrial (patentes 
de invenção e modelos de utilidade, softwares, cultivares, desenhos in-
2 Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016.
3 Parque tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor 

da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção de 
sinergias em atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre 
empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si.

4 Polo tecnológico: ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença dominante de mi-
cro, pequenas e médias empresas com áreas correlatas de atuação em determinado espaço geográfico, 
com vínculos operacionais com ICT, recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e 
com predisposição ao intercâmbio entre os entes envolvidos para consolidação, marketing e comer-
cialização de novas tecnologias.
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dustriais, etc.). Passa a ser dada uma maior ênfase à criação, implanta-
ção e a consolidação de incubadoras de empresas, de parques e polos 
tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação – en-
volvendo-se governo, empresas e ICTs. Mais propriamente, espera-se 
uma maior articulação e interação entre várias incubadoras vinculadas 
a instituições públicas ou privadas de ensino e suas empresas incuba-
das, empresas associadas, multinacionais, indústrias, governos. 

A lei reforça a necessidade de constituição de parcerias estratégicas e 
o desenvolvimento de projetos de cooperação entre ICTs e empresas 
e entre empresas, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, que 
tenham por objetivo a geração de produtos, serviços e processos ino-
vadores. Por assim dizer, todos os agentes citados, vinculados entre si 
por uma estrutura de governança em Tríplice Hélice (governo, em-
presas e ICTs), estão imbuídos da missão de promoção do desenvol-
vimento científico e tecnológico e socioeconômico, com foco no de-
senvolvimento produtivo, industrial e de competitividade nacional.

A fim de situar o leitor, no tópico seguinte será traçado um breve 
histórico do movimento nacional de incubadoras e parques tecnoló-
gicos. Em seguida, serão abordados os aspectos fundamentais, base-
adas em experiências recentes, sobre o processo de criação, implan-
tação e gestão de incubadoras. Serão discutidos pontos chaves no 
tocante aos processos de pré incubação e de incubação, com base em 
metodologias utilizadas mundialmente e com base no modelo brasi-
leiro de gestão e certificação de incubadoras, denominado CERNE5.

2. BREVE HISTÓRICO DO MOVIMENTO DE 
INCUBADORAS E PARQUES TECNOLÓGICOS
NO BRASIL

No Brasil existe o movimento de empreendedorismo inovador coor-
denado pela a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Em-
preendimentos Inovadores (Anprotec) e o Serviço de Apoio as Micro 

5 CERNE – Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos.
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e Pequenas Empresas (Sebrae). Também congrega o movimento o 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 

Segundo a Anprotec, as incubadoras criadas no país nos anos 1980 
e 1990, estavam essencialmente focadas em setores intensivos em 
conhecimento cientí fico e tecnológico, sendo chamadas de incuba-
doras de base tecnológica. Mas com o passar dos anos surgiram in-
cubadoras mistas, envolvendo setores tradicionais da economia e as 
de base social, que hoje integram também o movimento das ITCP 
– Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares6. 

Nos anos 1980, com a crise do modelo fordista de produção, isto é, 
crise no modelo econômico de acumulação com base essencialmente 
no Capital Industrial, passa a haver maior ênfase ao papel das Micro e 
Pequenas Empresas (MPEs) na geração de alternativas para manuten-
ção do emprego e da renda da população. A mudança de paradigma 
passa, crucialmente, pelo incentivo a atividade empreendedora por 
parte da população, dada a elevação do desemprego, recessão e espiral 
inflacionária, cenário de estagflação vivido naquela época. Com isso, 
passa a ser dada como alternativa de especial relevância a ação e prota-
gonismo dos indivíduos, como empreendedores, dada as restrições na 
capacidade interventiva estatal para o crescimento produtivo. 

Mediante a crise fiscal e política do estado brasileiro vivida no início 
dos anos 1980, ergue-se a retórica ideológica do estado mínimo e 
passa a cessar o ciclo de capacidade interventiva estatal, em termos 
das políticas desenvolvimentistas de desenvolvimento produtivo e de 
bem-estar social. Em face do cenário de apuradas incertezas econô-
micas, em 1984, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq) lançou o Programa de Implantação de 
Parques Tecnológicos.  

Em outubro de 1987, foi fundada a Anprotec que passou a influen-
ciar através dos intelectuais e pesquisadores a ela filiados uma sé-
rie de iniciativas para consolidação de um movimento nacional de 

6 O movimento nacional das ITCP é coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Secretaria 
de Economia Solidária, fundando durante o Governo Lula.
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incubadoras e parques tecnológicos. Uma das iniciativas principais 
ocorreu em dezembro de 1987, na sede do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES), Rio de Janeiro. Com 
este evento foi lançada a semente para criação, anos depois, do Semi-
nário Nacional de Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos. 
Evento que em 2015 completou sua 25ª edição nacional, e passou a 
ser intitulado Conferência Nacional Anprotec de Empreendedoris-
mo e Ambientes de Inovação. 

Por sua vez, fundado em 1972, o Centro Brasileiro de Apoio à Pe-
quena e Média Empresa (CEBRAE), que era uma entidade vincu-
lada ao Governo Federal. Mas, em outubro de 1990, em razão da 
Lei nº 8.029/1990, foi convertido em Serviço Brasileiro de apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), desvinculando-se da adminis-
tração pública e tornando-se um serviço social autônomo, sem fins 
lucrativos. Desde o surgimento assumiu a missão de fomentar o em-
preendedorismo e promover a competitividade e o desenvolvimento 
das Micro e Pequenas Empresas (MPE) brasileiras. 

A partir dos anos 1990, essas entidades passaram a estimular a cria-
ção das incubadoras de empresas em parceria com instituições de 
ensino, na maioria públicas. Atuais mantenedoras da grande maioria 
das incubadoras existentes. Segundo a Anprotec (2012), em 2011 
existiam no país pelo menos 384 incubadoras, compreendendo 
2.640 empresas incubadas e 16.394 postos de trabalho nas empresas 
incubadas. Haviam 2.509 empresas graduadas e, destas, 1.124 em-
presas associadas as incubadoras em programas de pós-incubação. 
No total 29.205 postos de trabalho estavam sendo mantidos pelas 
empresas graduadas.

Em vários países, como Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, 
França e Alemanha, ocorreu incremento do processo de criação e 
implantação de incubadoras de empresas a partir de políticas públi-
cas de fomento e desenvolvimento de um arranjo político-institucio-
nal e arcabouço legal propício. Nestes países as incubadoras são parte 
naturalmente integrante do Sistema Nacional de Inovação. Segundo 



Aspectos essenciais para criação, implantação e gestão dse incubadoras 93

a Anprotec (2012), conforme dados obtidos por eles da National Bu-
siness Incubation Association (NBIA), há cerca de 1.115 incubadoras 
nos Estados Unidos e 120 no Canadá. 

Em vários países do mundo, até que fosse consolidado o arcabouço 
político-institucional para o Sistema Nacional de Inovação, o finan-
ciamento público por meio de editais das agências de fomento foi a 
principal fonte de receita das incubadoras de empresas – atualmente 
foi o que ocorreu no Brasil nas últimas décadas. 

O fato é que sem, até então, haver definição do arcabouço ou marco 
legal brasileiro para consolidação das incubadoras, parques e polos 
tecnológicos, acabou deixando a desejar o planejamento e a alocação 
adequada de recursos nas instituições mantenedoras, para que fos-
sem gerados maiores ganhos a sociedade pelo Programa Nacional de 
Incubação. 

Com efeito, algumas incubadoras brasileiras ainda passam por insta-
bilidades ou descontinuidades na sua gestão, devido, muitas vezes, a 
carência de pessoal especializado, em nível adequado de competên-
cia e expertise. Além de inadequada infraestrutura física e operacio-
nal em alguns casos. 

É preciso considerar que os investimentos iniciais para incubação de 
empresas são significativos e demanda algum tempo para matura-
rem, mas o desafio inicial mais forte é o de capacitar e dar expertise 
as pessoas responsáveis pelos processos de gestão. Algo que demanda 
em média 2 a 3 anos para maturação da equipe responsável pela ges-
tão da incubadora e assessoramento as empresas.

No Brasil, existem inúmeros casos de incubadoras que passaram anos 
sem se desenvolverem adequadamente, de outras que são referência 
nacional e geram resultados excepcionais e de outras que em pouco 
tempo e com planejamento adequado superaram todas as expectati-
vas, são um ponto foram da curva, deram alusão direta a criação de 
parques tecnológicos. Passa a ser obrigação a partir o novo arcabouço 
legal, dada as ICTs de direito público, que as mesmas deverão insti-
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tuir sua Política de Inovação, estabelecendo programas de estímulo 
ao empreendedorismo. Em outras palavras, está se consolidando um 
movimento mais bem articulado e padronizado nacionalmente e um 
cenário cada vez mais promissor.

O resultado é que a partir do movimento que dura aproximadamen-
te 30 anos, cada vez mais instituições e pessoas aderiram e passaram a 
ganhar conhecimentos e trocar experiências, reconhecendo o Sebrae 
e a Anprotec como parceiros-chave para implementação de incuba-
doras e parques tecnológicos. Uma dica importante é que a institui-
ção mantenedora da incubadora se torne uma associada Anprotec 
e que as pessoas envolvidas desenvolvam uma interação maior com 
o Sebrae, seja para realização de cursos e vivências. A participação 
anual nos eventos promovidos é algo fundamental – contribui para o 
aprendizado e difusão do conhecimento acadêmico voltado à gestão 
das incubadoras, aplicação de boas práticas, validação de metodolo-
gias e premiação de incubadoras e empresas. Contribuindo também 
para a criação ou associação de pessoas através de suas instituições às 
redes de incubadoras e parques no seu estado e as existentes no país.

No tópico a seguir serão abordados os aspectos técnicos essenciais a 
criação, implantação e gestão de incubadoras.

3. CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE 
INCUBADORAS

Neste tópico serão abordados os aspectos mais importantes para o 
planejamento e implantação de uma incubadora, processo que com-
preende a pré-incubação, quando as “empresas” ainda serão consti-
tuídas formalmente a partir da ação da incubadora, e a incubação, 
processo que pretende transformar empresas nascentes, já formaliza-
das, em exitosas no mercado, num tempo previamente estabelecido 
e relativamente curto. 

Todavia, antes de prosseguir, é preciso deixar bem claro o que NÃO 
é uma incubadora. Isto é fundamental para que não se incorra em 
erros, os quais podem colocar em cheque os gestores responsáveis 
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pelo processo de implantação, bem como a finalidade do próprio 
ambiente em situação de descredito, fazendo com que os recursos 
alocados inicialmente sejam subutilizados ou desperdiçados. 

A partir das explanações apresentadas se pretende deixar bem claro 
que não são nada triviais a implantação e a gestão dos processos-
-chave e respectivas práticas-chave de direcionadas a pré-incubação 
e de incubação. São muito trabalhosos por sinal! Além disto, é pre-
ciso ter um bom domínio por parte da equipe de assessoramento da 
incubadora de metodologias e técnicas difundidas, tais como, Lean 
Startup, Desing Thinking, Business Model Canvas, Plano de Negócios, 
entre outras. E conhecimento profissional nas áreas de gestão (admi-
nistração de empresas), contabilidade empresarial, marketing, gestão 
da inovação, economia, entre outras.

3.1. O Que não é e não pode ser uma Incubadora? 
Mas como ela deve ser.

Dito isso é preciso definir que uma incubadora NÃO pode se carac-
terizar apenas como um conjunto de salas ou ambientes destinados a 
instalação de empresas, em que é feita a locação desses espaços com 
base no metro quadrado, por exemplo, como se fosse uma espécie 
de condomínio. Neste ambiente deve existir, necessariamente, boa 
GENTE; isto é, pessoas comprometidas e detentoras de habilidades 
empreendedoras, com experiência e competência, conhecedoras de 
tecnologias inovadoras e dispostas a interagirem fortemente entre si. 

Ainda melhor, a incubadora é constituída por empresas que com-
partilham de conhecimentos, experiências, realizam negociações 
conjuntas, barganham e agem, de modo colaborativo e competitivo, 
empregando diversas estratégias para ganhar mercado, aprovar pro-
jetos e captar recursos de terceiros, participar de eventos e ganhar 
premiações, etc. Essencialmente uma incubadora deve funcionar 
como um pequeno conglomerado de empresas com uma série de 
interações produtivas. Estas interações devem naturalmente gerar 
visibilidade no entorno. Definitivamente uma incubadora não pode 



96  Empreendedorismo & Inovação

ser um condomínio fechado, mas extravasar para o entorno, na co-
munidade local ou acadêmica, na cidade, no setor econômico de 
atuação, na região, onde quer que esteja.

O pressuposto inicial é de que a ação empreendedora, a partir de 
uma maior sinergia, protagonismo e enlevo ao Capital Social, ge-
rará resultados muito além do que se espera daquele ambiente.  O 
propósito central de uma incubadora jamais deve ser esquecido, é o 
de estabelecer uma forte cultura empreendedora e inovativa, muitas 
vezes onde ela nem mesmo despontou. 

Sem isto é praticamente impossível fazer diferença, antes mesmo de 
se buscar começar, estaria desfeito. Pessoas que interagem neste am-
biente devem estar imbuídas necessariamente de uma CAUSA que 
irá “mudar o mundo”, suas vidas. Esta causa deve se tornar, nada 
mais, nada menos, do que a razão de suas vidas. Sem exageros! Uma 
incubadora é, por este prisma, um “colégio de líderes” compromis-
sados com o futuro, com visão de futuro. Uma corporação feita por 
GENTE, em que todos devem ter a mesma dignidade e presteza, de 
modo a apresentarem seu potencial e alguma razão significativa para 
mudarem o mundo.

O que se pretende neste ambiente é gerar um fluxo de dinamismo 
econômico em que o input são as novas ideias de modelos de negó-
cio, muitos dos quais podem e até devem, dependo da Instituição 
mantenedora, envolver projetos de pesquisa aplicada ou de extensão 
tecnológica, e o output é a saída de empresas viáveis, sustentáveis e 
exitosas no mercado. Algo, nada trivial! Portanto, uma incubadora 
NÃO é um local onde projetos de empresas ou empresas com CNPJ 
ficam lá instaladas, sem o devido acompanhamento por gente com-
petente, sem cumprir os prazos de saída e os indicadores previamen-
te estabelecidos. Nada disto!

Uma incubadora não é um local onde as ideias de negócio e os pro-
jetos ficam sendo testados ou em busca de validação, indefinida-
mente, no mercado, junto aos potenciais clientes. Ou algo que apoie 
empresas que vivam gerando e vendendo seu marketing, mas a sem 
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efetividade necessária e esperada por uma empresa que necessita se 
estabelecer e crescer. Logo, caso uma ideia não seja factível de ser 
aplicada pela empresa incubada, ela deve ser “pivotada” a partir de 
mentoring (assessoramento dedicado). Deve-se fazer girar esta ideia, 
rearranjá-la, modificá-la para algo viável, que eles dominem melhor. 
E precisam colocar isto no mercado, para sua sobrevivência. E isto 
precisa ocorrer rapidamente!

É um erro fatal de uma instituição mantenedora e dos eventuais 
parceiros alocar recursos estratégicos, pessoal qualificado para gestão 
e assessoramento. E inviabilizar tais recursos! Os comprometendo 
com o insucesso de empresas que não cumprem suas metas, não 
realizam sua missão e visão de futuro, não lançam adequadamente 
no tempo esperado seus produtos e serviços, não conseguem inovar 
e não faturam nada! Não faturar nada ou muito pouco no primeiro 
ano é simplesmente o pior dos males de empresas nascentes numa 
incubadora. É fundamental que as incubadas demonstrem indicado-
res consistentes de contabilidade gerencial e crescentes de sua susten-
tabilidade. Elas precisam se pagar e contribuírem também, financei-
ramente e economicamente, para o desenvolvimento da incubadora.

As incubadoras ao difundirem a cultura do empreendedorismo ino-
vador. Ao promoverem uma série de ações de sensibilização e de 
divulgação neste sentido, e por mais que tenham alcançado êxito no 
seu processo de incubação, não devem assumir e vender a ideologia 
do empreendedorismo como se este fosse a salvação para tudo no 
mundo. E ainda assim levantar discursos contra instituições públi-
cas, governantes corruptos e o estado ineficiente. Como se o Capital 
Empreendedor fosse um semideus na terra, a única fonte de luz para 
o desenvolvimento local, regional ou do país. Opa, não é por aí!

Uma forte crença no empreendedorismo como a solução inquestio-
nável para todos os males também é uma burrada desnecessária. Na 
sua gênese, o modo de produção capitalista envolve um estado forte 
que orienta o processo de acumulação, gerando empresas igualmen-
te fortes. É assim em todos os países desenvolvidos. Estado (gover-
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nos) e mercado são entes que se complementam, quando agem sem 
vícios, de maneira saudável. 

Quando falamos no novo marco legal de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, as incubadoras juntamente com os parques e polos tecnoló-
gicos são as ferramentas de indução, previstas legalmente e a serem 
apoiadas por parte do governo para o desenvolvimento da nossa so-
ciedade – este é o modelo americano da Tríplice Hélice. Este modelo 
não é nenhuma novidade, desde o século XVII que as inovações 
estão na essência dinâmica do modo de produção capitalista, a la 
schumpeter resultam no processo de “destruição criativa” em que o 
novo substitui o velho e assim sucessivamente, trazendo ganhos pro-
dutivos e ampliando o excedente econômico.

Este contraponto é fundamental, pois é preciso reconhecer que o 
nosso sistema econômico – numa frase de Twitter, pode ser compre-
endido subtilmente como: uma grande competição por dinheiro, 
status e poder. Logo, e em virtude disto, emanam disparidades. Não 
será dissolvido o binômio concentração versus exclusão. Pessoas per-
derão ao longo da vida, enquanto outras ganharão muito mais facil-
mente. Assim, o sol não nascerá necessariamente para todos, ou seja, 
a riqueza produzida, o excedente econômico não será distribuído, 
mas apropriado e concentrado nas mãos dos empresários e grupos 
mais fortes, isto é fato! Com isto pretende-se convencer que o estado 
necessita induzir este tipo de política de modo justamente a com-
pensar os desequilíbrios e disparidades, não conseguindo mitiga-los, 
mas fortalecendo e ampliando o tecido empresarial na sociedade. 

Ora, tudo isto resulta em trabalho árduo e dedicação. Afinal, existem 
inúmeras barreiras à entrada, quando muito, bons empreendedores 
irão vender sua promissora e “milionária” startup para alguma gran-
de e bilionária empresa, ainda mais forte. Apesar da imensa boa von-
tade e justa causa de muitos empreendedores, que querem mudar 
o mundo ou “apenas” ficarem riquíssimos, estamos no capitalismo. 
Aqui existem inúmeras barreiras à entrada, ao acesso a mercados e a 
oportunidades mais vantajosas. Os empreendedores devem ter ciên-
cia dos seus limites, compreendendo o sistema.
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Este contraponto também serve para se atenuar ataques ideológicos, 
contrários a criação dessas estruturas em instituições públicas. Mui-
tos vêm esse processo como se fosse o caminho para privatização des-
sas instituições. Muito cuidado! O alerta pois é: - não tem nada a ver. 
Não se pode revogar o modo de produção capitalista, mas trabalhar 
para que funcione de modo mais equilibrado, eliminando-se as fa-
lhas de mercado e as disparidades sociais crônicas, está é a intenção.

A maneira mais salutar de atenuar as disparidades e contradições, os 
elevados índices de desemprego, especialmente nos momentos de 
crise e recessão, é dar relevância a criação de micro e pequenas em-
presas, a educação empreendedora, é oportunizar a criação de pos-
tos de trabalho. Uma compreensão válida é a de que em virtude da 
escassez estrutural de oportunidades laborais em muitas economias, 
em países como o Brasil. Onde persistem elevadas taxas de desem-
prego, especialmente, dos mais jovens – considerando-se ainda que 
parcela significativa da população, muitos deles acima dos 24 anos 
até os 30 e poucos anos, depois de concluída sua graduação não con-
seguem mudar de vida ou mesmo sair da casa dos pais. 

Assim, vem sendo cada vez mais aceito que o desenvolvimento de 
um modelo de educação empreendedora e com foco em projetos e a 
promoção da cooperação e da interação entre os entes públicos, en-
tre os setores, público e privado e entre empresas é algo fundamen-
tal para atenuar as disparidades existentes. Nações desenvolvidas se 
pautaram no processo de desenvolvimento científico e tecnológico 
endógeno, fortalecimento do estado e das suas empresas que se in-
ternacionalizaram.

Ao se fomentar o empreendedorismo ou cooperativismo numa ins-
tituição pública, estamos fazendo com que jovens assumam uma 
mudança de comportamento para vida, seja para a sua sobrevivência 
inicial no mundo do trabalho e, quem sabe, para efetivo sucesso pro-
fissional. Assim, um programa de incubação em uma Universidade, 
em uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), 
deve assumir a lógica de uma política pública de desenvolvimento 
produtivo que propicia a inclusão laboral, a geração de inovações a 
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partir da aplicação de projetos de pesquisa e de extensão tecnológica 
para solução de problemas reais. Para tal, cada ICTs deve definir e 
alinhar sua política de inovação com as prioridades definidas nas 
políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento in-
dustrial. Agora Lei!

Com efeito, promover essa mudança de comportamento Institucio-
nal e nas pessoas, aglutinando-se mentes na busca por soluções para 
problemas reais, é buscar enlevar o protagonismo, o fazer individu-
al, e o empreendedorismo, o fazer juntos, para se tentar mudar o 
mundo. Portanto, não são admissíveis posturas paternalistas, clien-
telistas, qualquer espécie de favoritismos descabidos. Afinal, não 
justificaria apoiar empreendedores se estivéssemos lhe dando com 
cidadãos tidos erroneamente “coitados”. A incubação de empresas é 
dedicada a pessoas capazes de contribuir para um processo de mu-
dança da realidade em que vivem lhes permitindo saírem do ponto 
em que estão, remodelarem sua vida e o nosso mundo. 

Esta é o tipo de crença tida como fundamental para o êxito de um 
programa de incubação. É preciso fazer o certo de modo a se parti-
lhar direitos de usufruto, mas acima de tudo, responsabilidades. O 
propósito central não pode ficar de lado. O intuito é gerar significân-
cia no espaço econômico, em virtude de processos de pré-incubação 
e incubação consolidados. De modo a gerarem um fluxo dinâmico e 
contínuo em que o inputs são as novas ideias de modelos de negócio, 
apoiados preferencialmente em bons projetos de pesquisa e exten-
são, e o output são as empresas exitosas no mercado – graduadas pela 
incubadora e que levarão o nome, a marca de uma ICT – uma Uni-
versidade pública ou privada, um Instituto Federal, por exemplo.

Para esclarecer os processos de uma incubadora, será abordado no 
tópico seguinte as etapas de pré incubação e incubação. Nesta últi-
ma a configuração do modelo CERNE de gestão desenvolvido pela 
Anprotec.
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3.2. Da Pré Incubação a Incubação

Comumente é fácil encontrar nas ICTs pessoas com ideias de ne-
gócio, produtos e serviços aparentemente inovadores; ou, encontrar 
projetos de pesquisa que tem como fim único difundir ou revelar 
conhecimentos científicos, para gerar algum tipo de publicação e 
participação em evento acadêmico-científico-tecnológico apenas – 
isto é, gerar um resultado que servirá para o currículo acadêmico. 
Ideias de negócio, sem base em pesquisas mais aprofundadas, muito 
provavelmente já estão em estágio de desenvolvimento do produto 
e/ou serviço em algum outro lugar do país ou do mundo, mais avan-
çado, normalmente já estão até sendo comercializados.

No Brasil, falta portanto unir melhor estes dois mundos. Em ou-
tras palavras, unir pessoas com alguma vocação para empreender, 
em transformar ideias para ganhar dinheiro a partir de estratégias de 
geração novas empresas, e pessoas com capacidade de desenvolver 
criações tecnológicas a partir dos conhecimentos e do seu potencial 
criativo de inventor, utilizando-se mais objetivamente as pesquisas 
aplicadas das ICTs. Pesquisar apenas para se difundir o conhecimen-
to acadêmico ou científico pode ser considerado um equívoco que 
limita a capacidade para inovar da ICT. 

No subitem a seguir, será abordado um dos desafios iniciais para 
atrair boas ideias de negócios e alimentar as expectativas da gestão de 
uma incubadora.

3.2.1. Pré Incubação orientada por Projetos

Um dos desafios iniciais é propiciar um fluxo habitual de geração de 
ideias de negócio nas ICTs por parte de alunos e docentes. Na rea-
lidade estabelecer uma prática, uma cultura de incentivo a criação, 
que propicie o surgimento de ideias valiosas. 

Ideias sempre nascem a partir da observação cuidadosa e imersão 
nos mais diversos problemas. Surgem a partir das dificuldades e 
necessidades das empresas e das pessoas. Muitas ideias podem ser 
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naturalmente convertidas em projetos de pesquisa aplicada ou de 
extensão tecnológica apoiados institucionalmente para maturar ao 
ponto de uma inovação. Entretanto, a fim de tornar isto palpável, 
a ICT mantenedora da incubadora deve MUDAR O FOCO do 
desenvolvimento de projetos para a geração e publicação de artigos 
simplesmente, para a pesquisa aplicada à inovação. 

Boas e grandes ideias, inclusive aquelas incidentais, podem ser dire-
cionadas para se transformarem em valiosos negócios; claro, quan-
do possuam no seu nascedouro alguma viabilidade concreta. Um 
exemplo emblemático foi a criação do velcro em 1948 por Georges 
de Mestral, um engenheiro da Suíça. Após analisar cuidadosamente 
num microscópio, as sementes da planta Arctium, que o importu-
navam diariamente ao grudarem em sua roupa e no pelo do seu cão 
de estimação. Ele descobriu que os diversos filamentos entrelaçados 
funcionavam como pequenos ganchos e permitiam uma forte ade-
rência aos tecidos e ao pelo dos animais. Assim viabilizou a criação 
de materiais para unir dois tecidos de maneira reversível e simples. 

Geralmente acontece que muitas ideias nos parecem originais num 
primeiro momento, até parecem exclusividade nossa. Mas podem 
crer, é raro não estarem sendo exploradas neste momento em algum 
lugar do mundo, por alguém com uma visão um pouco diferente da 
nossa – a isto chamamos de ‘inovações autoproclamadas’, quando há 
uma ilusão quanto a superação do estado da técnica. 

Por outro lado, muitas vezes alguns pesquisadores não sabem vislum-
brar o potencial de suas ideias, não conseguem vislumbrar uma opor-
tunidade com elas, nem levá-las adiante. Até que alguém as “roube”, 
pois acabou publicando seus estudos! Algumas ideias podem surgir 
mediante pesquisas intensivas em conhecimento e podem realmente 
se tornarem valiosas. Nestes casos deve-se evitar qualquer publicação 
haja vista seu potencial. Alguns pesquisadores no Brasil têm a cul-
tura de entregar gratuitamente o “ouro ao bandido” ao publicarem. 
Assim, alguém mais esperto irá transformar a pesquisa publicada em 
produto ou processo produtivo patenteado. 
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A Lei de Inovação brasileira cria os Núcleos de Inovação Tecnológi-
ca, que fazem o papel de conhecer ou prospectar a oferta tecnológica 
gerada pela instituição e a demanda por tecnologias nas empresas, 
atuando tanto na proteção de ativos de propriedade intelectual (pa-
tentes, modelos de utilidade, softwares, cultivares, etc.) como na ne-
gociação e na transferência de tecnologias. Os NIT fazem também 
a ponte para transferência de tecnologias junto as incubadoras. As 
incubadoras, por sua vez, devem favorecer ao processo de ideação e 
de utilização da pesquisa aplicada, endogenamente, às atividades da 
sua ICT. De tal sorte que isto venha a se tornar um processo sistemá-
tico, “viralizado” na cultura da instituição.

Qualquer ideia de modelo negócio logo perderá o sentido quan-
do não houver continuidade na ação, estímulos para quem cria. A 
partir dessa percepção as incubadoras são as ferramentas que permi-
tem valorizar a geração de ideias de negócio e o desenvolvimento e 
aplicação de pesquisas, por mais distantes que pareçam para alguma 
finalidade prática. 

Este estímulo inicial é fundamental, sendo uma das primeiras prá-
ticas-chave a ser executada de modo sistemático pela incubadora, e 
duas ações são essenciais: i) a promoção de concursos de ideias negó-
cio; e, ii) a implantação de um banco de ideias. 

Uma das formas mais usuais é incentivar a cultura de gerar e buscar 
viabilizar ideias. Muitas incubadoras juntamente ao órgão de pesqui-
sa da Instituição mantenedora têm realizado rotineiramente concur-
sos de ideias. Este evento é muito rico e pode ser pautado em etapas 
preliminares que ajudarão a fortalecer a participação e a busca por 
soluções viáveis para problemas, As etapas costumam ser: i) proble-
matização, que compreende palestres de empresários locais, espe-
cialistas e/ou atores sociais para apresentar e discutir determinada 
necessidade ou problema, ii) visitas de campo, para que as equipes 
participantes possam conhecer de perto os problemas apresentados 
e dialogar com eventuais interessados, iii) geração de ideias, etapa 
de imersão para o trabalho em equipe e aperfeiçoamento de ideias 
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inicias, elaboração do CANVAS, mentoring, rodadas de pitch e vali-
dações. Por fim, apresentações a banca avaliadora e premiações.

Com esta explanação podemos sugerir que o passo inicial para cria-
ção de uma incubadora, que desenvolva a etapa de pré-incubação, 
é essencialmente favorecer a criação de boas ideias, com viabilidade 
técnica e econômica, e a formação de equipes multidisciplinares de 
pessoas motivadas e iluminadas por suas ideias.

3.2.2. Da Ideação a Aprender a Empreender no Ambiente 
do ‘Hotel de Projetos’

O segundo passo é orientar o processo de aprender a empreender nas 
equipes que desejam constituir como sócios uma empresa. O passo se-
guinte dar as ferramentas que ajudarão a viabilizar uma ideia ou proje-
to de pesquisa aplicada já em andamento para se criar um novo CNPj. 
O processo de pré incubação (Figura 1) consiste basicamente em:

Geração de ideias de 
negócio

Aprender a
empreender Novo CNPJ

Figura 3 – Processo de geração de ambientes na pré incubação 

Fonte: Autor, 2016.

A seguir serão apresentadas algumas metodologias já difundidas, que 
podem ser empregadas para o desenvolvimento das atividades de pré 
incubação e de incubação. Não é pretensão explorá-las a fundo, nem 
seria possível abarcar o assunto completamente neste artigo. 
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a. Design Thinking 

Esta metodologia tem sido recomendada mundialmente para o 
desenvolvimento de inovações, podendo ser utilizada também 
em ambientes de pré incubação, tais como no Hotel de Projeto7 
de uma incubadora. 

O Design Thinking engloba a junção de métodos e de processos 
estruturados para abordar problemas. Isto é, partindo-se de deter-
minado problema, busca-se adquirir informações, aprofundar o 
nível conhecimento sobre, gerar empatia na ideação e no desen-
volvimento de uma solução viável. Em outras palavras, a partir de 
um problema busca-se chegar até o nível de protótipo validado no 
respectivo mercado potencial da solução. 

Nesta metodologia subentende-se que haja influência na mudança 
de comportamento, em termos do envolvimento de uma equipe, 
que se debruçará para resolver determinado problema complexo. 
O aspecto chave é gerar uma maior empatia entre os membros 
de uma equipe, durante as fases de desenvolvimento de um pro-
jeto, a fim de se atingir os resultados esperados, desde que sejam 
tecnicamente possíveis de serem alcançados e economicamente 
viáveis. 

O Design Thinking baseia-se em quatro fases principais, não line-
ares, em que cada fase permeia a outra, assim podem ser retroali-
mentadas. As fases compõem um processo lógico e são: imersão, 
análise e síntese, ideação e prototipação. Estas, por sua vez, são 
desdobradas em 25 técnicas, práticas-chave corriqueiras.

b. Business Model Canvas

O Business Model Canvas ou Quadro do Modelo de Negócios é um 
mapa visual muito intuitivo que serve para se discutir e expor as es-

7 O Hotel de Projetos numa incubadora de empresas é o ambiente de estímulo a criatividade, empre-
endedorismo e inovação, destinado a transformar ideias de negócio nascentes e projetos de pesquisa 
aplicada à inovação, em negócios de fato, isto é, gerar produtos e serviços, permitindo que uma 
equipe crie uma empresa ou venda uma solução viável para outra empresa.
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tratégias básicas de criação, de entrega e captura de valor por parte de 
um empreendimento.  Trata-se de uma ferramenta de gerenciamento 
estratégico extremamente prática, que permite desenvolver e esboçar 
modelos de negócio, e alterá-lo conforme as ações desempenhadas 
pelos empreendedores, processo de validação. O canvas contém nove 
blocos, em que, com post its, são descritas as atividades e recursos 
chave, os parceiros, a proposta de valor, quais são os segmentos de 
clientes potenciais, os canais e as formas relacionamento com estes, 
bem como a estrutura de custos e as fontes de receita. 

Na elaboração do canvas os empreendedores estabelecem as corre-
lações entre os quadrantes do modelo a partir da definição de sua 
proposta de valor, “o que” irá entregar, sobre o valor embutido em 
seus produtos e/ou serviços, e sobre “como” irá fazer, “para quem” 
irá entregar e “quanto” custará para fazer. Este mapa visual engloba 
os principais itens de funcionamento uma empresa, trata-se de uma 
ferramenta intuitiva e prática, a ser utilizada no dia a dia. Não exclui 
a elaboração do Plano de Negócio formal, muitas vezes requerido 
para captação de empréstimos em bancos.

c. Empretec

Empretec é uma metodologia desenvolvida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) e aplicada pelo Sebrae no Brasil. Tem base 
científica e se baseia em evidências de como os empreendedores bem 
sucedidos se comportam e tomam decisões. Favorecer a mudança de 
comportamento de novos empreendedores contribui para elevação 
do desempenho, atingimento de metas, das oportunidades de negó-
cios e as chances de sucesso empresarial.

O conhecimento sobre esta metodologia por parte da gestão contri-
bui para o desenvolvimento de atividades durante o processo de “en-
sinar a empreender” na pré incubação. Ao se trabalhar o desenvolvi-
mento do perfil empreendedor, por meio de atividades práticas no 
hotel de projetos, deve-se buscar o desenvolvimento de característi-
cas de comportamento empreendedor. Nos moldes do Empretec são 
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dez as características comportamentais principais, que se desdobram 
em 30 comportamentos chave. As dez principais características com-
portamentais são: comprometimento; persistência; independência e 
autoconfiança; persuasão e rede de contatos; busca de informações; 
busca de oportunidades e capacidade de iniciativa; capacidade para 
correr e calcular riscos; exigência de qualidade e eficiência; estabele-
cimento e cumprimento de metas; e, por fim, planejamento e moni-
toramento sistemáticos.

d. Lean Startup

A metodologia lean startup, ou startup enxuta, é uma metodologia 
poderosa para o desenvolvimento do negócio, considerada muito 
eficaz para obter-se bons produtos e serviços. Consiste em prototipar 
rápido, testar e medir diversas vezes e avaliar os resultados alcan-
çados, buscando-se testar com os potenciais clientes. Estabelece-se 
um processo contínuo de descarte do que não serve e se procede as 
modificações, sem maior apego e desperdício de recursos. A empresa 
não alimenta certezas a priori, trata tudo como uma hipótese que 
precisa ser validada no mercado, até haver comprovação e maior se-
gurança de que o processo de desenvolvimento vai obter êxito. 

A ideia é que a partir de um Mínimo Produto Viável (MVP) incorra-
-se em um ciclo de validação com o mínimo de esforço possível e a 
partir dos insights obtidos vá se aperfeiçoando cada vez mais. Uma 
empresa precisa colocar seu mínimo produto e/ou serviço viável no 
mercado para desde já ir faturando e podendo manter-se e os seus 
melhoramentos. Empresas incubadas não têm a vida toda para sair 
da incubadora precisam ter melhoramentos significativos em seus 
produtos e/ou serviços o mais rápido possível.

3.2.3. Incubação com base no Modelo de Gestão e 
Certificação Cerne 

O modelo de gestão de incubadoras do Centro de Referência para 
Apoio a Novos Empreendimentos – CERNE surgiu em 2009. Foi 
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desenvolvido pela Anprotec juntamente ao Sebrae. Surge diante de 
um cenário em que diversas instituições mantenedoras visavam o 
fortalecimento e a consolidação do movimento nacional de incuba-
doras e parques tecnológicos no país. 

Tem como propósito central dinamizar e padronizar a atuação das 
incubadoras de empresas para geração de resultados mais efetivos e 
confiáveis, ou seja, para melhorar e ampliar a capacidade e missão de 
gerar sistematicamente empreendimentos inovadores e bem sucedi-
dos, com significância econômica nos territórios onde estão inseri-
dos. O modelo de gestão e certificação CERNE traz as incubadoras 
à possibilidade de reorganizar seus processos-chave e práticas-chave 
buscando reduzir ao máximo a variabilidade na obtenção de sucesso 
das empresas apoiadas (ANPROTEC, 2013).

O modelo prevê a Certificação Cerne, que avança segundo os níveis 
de maturidade e estágios da evolução das práticas-chaves, caminhan-
do-se do nível I ao IV. O modelo engloba necessariamente cinco 
dimensões ou eixos para o desenvolvimento dos empreendimentos, 
são elas: perfil empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão. 
Isto significa que alguns dos processos-chave são delineados e centra-
dos em apoiar as empresas nestes cinco eixos. 

A certificação ou “selo de qualificação” pode ser obtido a partir de 
uma avaliação da conformidade do sistema de gestão da incubadora 
com base nos cinco eixos, que, ao ser atingida, corrobora o êxito da 
incubadora e reconhecimento do trabalho em equipe dos profissio-
nais que a tocam. Tornar-se, portanto, uma incubadora com certifi-
cação Cerne é sinal de reconhecimento e respeito em nível nacional.

Durante a implantação, a incubadora operacionaliza os processos-cha-
ve e as práticas-chave definidas pelo modelo de gestão. O modelo diz 
“o que deve” ser feito, mas não diz exatamente “como deve ser feito”, 
pois leva em consideração as especificidades de cada incubadora e dá 
espaço a criatividade dos gestores e sua equipe, e dos empreendedores. 

No modelo são considerados quatro estágios de evolução para as 
práticas-chave, são eles: inicial, definida, estabelecida e sistematiza-
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da. No estágio inicial cada prática-chave deve ser manualizada, ou 
seja, ter um procedimento definido e claramente padronizado, exis-
tindo também um documento explicitando como ela é realizada pela 
incubadora. Além disto a gestão da incubadora deve mostrar com 
base em evidências se a execução de cada prática-chave está ocorren-
do conforme procedimento documentado ao longo do tempo (por 
exemplo, nos últimos 12 meses). Complementarmente, deve gerar 
e mostrar os registros das atividades realizadas e dos resultados que 
vem sendo alcançados. O mais trabalhoso é sair justamente do nível 
Cerne I, executar as 36 práticas-chaves nos 8 processos-chave.

Na sequência, a prática-chave é considerada definida quando está 
implantada e rodando há cerca de 12 meses e conforme foi plane-
jada. Torna-se estabelecida quando apresenta um conjunto de indi-
cadores-chave para monitorar os resultados. E torna-se sistematiza-
da quando são realizadas (e comprovadas) reunião(ões) de revisão 
crítica, ao menos uma vez ao ano. Tendo a sua gestão elaborado e 
executado um Plano de Ação de melhoria para aperfeiçoamento e 
incremento dos resultados desejados pela própria incubadora.

O modelo na sua estrutura estabelece ao todo 8 (oito) processos-
-chave e respectivas 33 (trinta e três) práticas, os quais serão descritos 
e comentados a seguir:

 1. Processo-chave de Sensibilização e Prospecção: envolve 
as práticas-chave de sensibilização, prospecção e qualifica-
ção de potenciais empreendedores.

 1.1. Sensibilização: compreende a estratégia e as atividades 
de divulgação, sensibilização e atração de empreendedo-
res, serve para difundir o papel da incubadora e dissemi-
nar a cultura do empreendedorismo inovador. Tem por 
objetivo ampliar a demanda e a qualidade das propostas 
de negócios submetidas à incubadora.

 1.2. Prospecção: consiste na implantação de metodologia 
e atividade sistematizada de busca por oportunidades. 
Visa complementar a prática-chave de sensibilização, 
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ao estabelecer uma ação direcionada de busca por no-
vas empresas para incubação ou de projetos com po-
tencial de pré incubação. Tem como finalidade ampliar 
as expectativas e o crescimento da incubadora.

 1.3. Qualificação de Potenciais Empreendedores: con-
siste em ofertar capacitações, palestras, orientações 
mais direcionadas a potenciais empreendedores a se-
rem incubados. Esta prática consiste na pré incubação, 
devendo a incubadora induzir e apoiar à geração e va-
lidação de ideias, orientar o processo de “aprender a 
empreender” e a abertura de novas empresas. Pauta-se 
em atividades que visam aprimorar os conhecimentos 
e a capacidade dos empreendedores para a concepção e 
validação de modelos de negócio, desde o seu início a 
serem trilhados com maior perspectiva de sucesso.

 2. Processo-chave de seleção: deve ser bastante cuidadoso e 
estruturado, uma seleção adequada é fundamental. Caso 
contrário, incorre-se no risco da incubadora atrair empre-
endimentos desfavoráveis que podem gerar desperdício de 
recursos e tempo.

 2.1. Recepção de Propostas: constitui-se num procedi-
mento formalizado e instrumentalizado para inscrição 
e envio das propostas de incubação. Por exemplo, a 
incubadora deve possuir um documento que oriente 
o processo de seleção dos empreendimentos, com um 
Edital, e um formulário de submissão online das pro-
postas. Deve-se garantir a transparência no processo 
de seleção, os mecanismos de envio e recebimento das 
informações necessárias para avaliação das submissões.

 2.2. Avaliação das propostas: devem ser estabelecidos cri-
térios mensuráveis e claros de avaliação de propostas 
dos empreendimentos a serem incubados. Normal-
mente opta-se pela definição disto no documento que 
rege o processo de seleção e na constituição de uma 
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comissão ou banca com profissionais experientes e 
qualificados, capazes de avaliar as propostas nos 5 ei-
xos do cerne. É importantíssimo que sejam seleciona-
dos os empreendimentos com os melhores diferencias 
e chances de êxito. Um empreendimento selecionado 
com fragilidades não só ocasiona desperdício de ener-
gia e tempo por parte da equipe da incubadora, como 
constitui-se em perda de recursos para instituição 
mantenedora.

 2.3. Contratação: é imprescindível que se estabeleçam pro-
cedimentos e a documentação necessária, que irá definir 
as regras de permanência (direitos e deveres) entre as 
partes, incubadora e as empresas incubadas, para acesso 
as instalações e usufruto dos serviços prestados. A incu-
badora precisa ter um modelo de termo de contrato ou 
parceria que estabeleça condições e dê transparência no 
relacionamento entre as partes. Normalmente, o con-
trato de incubação é pactuado entre a empresa incubada 
e a instituição mantenedora – quando a incubadora não 
possuir personalidade jurídica própria. Quando a man-
tenedora for uma instituição pública, uma universidade 
ou instituto federal, o contrato deve passar pela sua pro-
curadoria jurídica.

 3. Processo-chave de Planejamento: orienta o planejamento 
estratégico do negócio nos cinco eixos do CERNE: perfil 
empreendedor, tecnologia, mercado, capital e gestão – este 
processo se desdobra em cinco práticas-chave para cada um 
dos eixos citados.

 3.1. Planejamento do Empreendimento: consiste na ati-
vidade de planejar junto com cada empresa incubada 
o seu plano estratégico de negócios, com definição de 
missão, visão, valores, bem como dos objetivos estra-
tégicos, metas, indicadores, ações necessárias, crono-
grama físico-financeiro, etc. – em cada um dos cinco 
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eixos – para o desenvolvimento da empresa, devendo 
ser revisado ou readaptado quando conveniente, com 
anuência da gestão da incubadora. 

 4. Processo-chave de Qualificação: assim como no processo 
chave de planejamento a incubadora deve ofertar capacita-
ções ou apresentar oportunidades para tal nos cinco eixos 
do CERNE. 

 4.1. Qualificação: tem a finalidade de promover o de-
senvolvimento dos profissionais, empresários e seus 
colaboradores, já que isto se reflete naturalmente no 
desempenho das empresas incubadas. A incubadora 
deve ter um portfólio de capacitações, treinamentos, 
oficinas, visitas técnicas, uma agenda de participação 
em eventos de empreendedorismo, etc., ou seja, um 
sistema que assegure um melhor aprendizado e vivên-
cia dos empreendedores nos cinco eixos do CERNE. 
Quando não for possível ofertar ou custear por conta 
da incubadora as atividades de capacitação, deve-se 
buscar apoio de parceiros como o Sebrae. 

 Entretanto, com algum tempo de experiência da equi-
pe e pelos talentos revelados de alguns empreende-
dores, poderá ser orientado que as pessoas que fazem 
parte da incubadora auxiliem neste processo de quali-
ficação interna, passando sua expertise em determina-
do assunto de maneira formal e certificada. Isto é alta-
mente salutar para o desenvolvimento do ambiente da 
incubadora. Quando há compartilhamento de conhe-
cimentos e de experiências, isso ajuda a minimizar os 
custos das atividades da incubadora e funciona como 
uma contrapartida dos próprios empreendedores. Mas 
tudo deve ser legitimado e evidenciado.

 5. Processo-chave de Assessoria e Consultoria: trata-se de um 
processo vital para os empreendimentos, estando interconec-
tado com as atividades de planejamento e monitoramento 
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principalmente. Também deve ocorrer nas cinco dimensões, 
portanto constitui-se em 5 práticas vinculadas a este processo.

 5.1. Assessoria e Consultoria: visa assegurar o crescimen-
to das empresas instaladas mediante o assessoramen-
to e consultorias especializadas ao longo do processo 
de incubação. É recomendável de ter uma equipe de 
pessoal internamente para realizar o processo de asses-
soramento, que deve acontecer continua e sistematica-
mente, com periocidade definida, junto às empresas. 

 As instituições mantenedoras de ensino têm muitos 
docentes que podem apoiar este processo na incuba-
dora, é salutar envolvê-los. Para tal a instituição deve 
criar e permitir os mecanismos de atuação e as pontu-
ações na progressão ou benefícios que terão com esta 
atividade. Uma dica também é recorrer a serviços de 
consultores externos de mercado para atuação em pro-
blemas muito específicos, porém, isto tem um custo 
elevado normalmente. Há possibilidade de se recorrer 
a consultores de mercado credenciados pelo Sebrae, 
com apoio deste e contrapartida financeira da empresa.

 6. Processo-chave de Monitoramento: assim como nos proces-
sos de planejamento e assessoramento e consultorias, por fim 
devem existir métricas quanti e qualitativas para o monitora-
mento dos empreendimentos, em outras palavras, são cinco 
práticas vinculadas a este processo em cada um dos eixos.

 6.1. Monitoramento: não pode ser considerada adequada 
a gestão da incubadora se não houver monitoramento 
dos resultados das suas incubadas. Não se pode negli-
genciar as práticas inerentes a este processo. Portanto, 
é preciso avaliar passo-a-passo o crescimento gradati-
vo dos empreendimentos, realizar benchmarking entre 
elas e quando convier. É preciso ter critérios e indica-
dores de monitoramento para se certificar se e quando 
a empresa estará apta a graduar, ou seja, finalizar o pro-
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cesso de incubação e seguir para o mercado. O ideal 
é que as empresas graduem no tempo esperado, com 
a possibilidade de algum tempo de prorrogação. Da 
mesma forma se, ao longo do processo a incubada, não 
conseguir progredir nos indicadores esperados, deve 
ser desligada – algo previsto nos termos do contrato. 

 Muitas incubadoras utilizam indicadores de contabi-
lidade gerencial para realizar benchmarking das suas 
incubadas. O interessante é que seja transparente para 
a gestão da incubadora todos os lançamentos e balan-
cetes contábeis e as demonstrações de resultados das 
incubadas. Recomenda-se um sistema que funcione 
como a interface entre a incubadora e as empresas, que 
faça o processamento dos muitos dados extraídos do 
monitoramento e a geração de planilhas, gráficos, etc., 
automaticamente.

 7. Processo-chave de Graduação e Relacionamento com 
Graduadas: durante a fase de consolidação da empresa, na 
qual ela começa a se preparar para sair da incubadora, deve-
-se auxiliar nesta saída. Podendo ser necessária a orientação 
técnica na elaboração de projetos de captação de recursos 
junto a bancos ou instituições de fomento, seja para realiza-
ção de novos investimentos e/ou obtenção de capital de giro 
por parte da empresa. Além disto, deve existir um programa 
de relacionamento, ações em curto, médio e longo prazo 
para dar continuidade a interação entre a incubadora e a 
empresa graduada.

 7.1. Graduação: tendo em vista propiciar a saída exitosa 
da empresa incubada e no período certo, devem estar 
claros os critérios e procedimentos definidores deste 
importante momento. Logicamente, mediante análise 
dos indicadores de desempenho e resultado oriundos 
das atividades de monitoramento, dos benchmarks rea-
lizado é possível definir o momento certo.
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 É importante que aja um momento de congregação na 
comunidade da incubadora para esta despedida, com 
solenidade de entrega do certificado, palestra dos em-
preendedores, etc. Muitas incubadoras adotam a entre-
ga de um selo para que as empresas o utilizem como 
uma marca que levam da incubadora e de sua instituição 
mantenedora.

 7.2. Relacionamento com Graduados: estabelecer um 
programa de relacionamento é essencial para o desen-
volvimento da incubadora no futuro. Pois saber como 
estão a suas empresas graduadas ao longo do tempo é 
uma questão de excelência. Provavelmente, se as em-
presas estiverem bem posicionadas no mercado, num 
horizonte de 2, 5, 10 anos após a saída, é sinal de que 
os demais processos e práticas-chave foram exitosos. 

 Além disto, as interações destas empresas graduadas 
com a incubadora e vice-versa, seja na prestação de ser-
viços de valor agregado, tais como a transferência de 
novas tecnologias, trocas de know-how, capacitações, 
ciclos de palestras, etc. São a ponte para o sucesso e 
a consagração da incubadora. Assim, devem ser pre-
servados ao máximo os canais de relacionamento, de-
vendo ser definida uma sistemática de interação com 
as graduadas, possibilitando mecanismos de acompa-
nhamento da sua trajetória e evolução profissional dos 
fundadores destas empresas. Eles serão as principais 
referências da incubadora no futuro. Uma dica é ter as 
graduadas permanentemente como associadas, permi-
tindo-se canais de interação e diálogo, ou mesmo voz 
no conselho gestor da incubadora. 

 8. Processo-chave de Gerenciamento Básico: este processo 
diz respeito a manutenção da infraestrutura física e opera-
cional, em termos dos recursos materiais, gerenciais e tec-
nológicos necessários.
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 8.1. Modelo Institucional: muitas incubadoras surgem 
como projetos dentro de uma instituição e ficam às ve-
zes por muito tempo sem a definição de um arranjo ou 
modelo que as legitime no organograma institucional, 
inclusive para que tenha destinação orçamentária cor-
reta. Toda incubadora precisa existir oficialmente, se a 
instituição mantenedora for uma ICT, deve possuir re-
gimento interno e portarias de nomeação dos gestores, 
e caso tenha personalidade jurídica deve naturalmente 
possuir toda documentação legal, devidamente em dia 
e passada em cartório. Normalmente a captação de re-
cursos para uma incubadora ocorre através da funda-
ção de apoio a pesquisa, devendo-se ter cuidado com 
os convênios eventualmente firmados entre mantene-
dora, cuja interveniente é a fundação, e os parceiros 
externos. Isto é salutar para se ter bons relacionamen-
tos interinstitucionais. 

 8.2. Gestão Financeira e Sustentabilidade: caso a incuba-
dora opere juntamente com a fundação de apoio, deve 
exercer o controle conjunto na gestão financeira do(s) 
convênio(s) firmado(s). Assim como opera qualquer 
empresa, em linhas gerais, uma incubadora deve ter 
responsabilidade e cautela quanto a correta gestão fi-
nanceira e econômica dos recursos que dispõe, possuir 
controle sobre o fluxo de caixa, balancetes de contas 
a pagar e taxas a receber, demonstrar indicadores de 
contabilidade gerencial saudáveis. 

 Sendo igualmente importante que a incubadora conhe-
ça todos os seus custos operacionais, justamente para 
demonstrar em quanto, em termos percentuais, subsi-
dia as atividades empresarias, e por isso cobrar-lhes a 
responsabilidades requeridas durante o processo. É im-
prescindível que no seu planejamento estratégico possua 
estratégias voltadas a sustentabilidade, devendo buscar 
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sair da lógica de funcionamento baseada, muitas vezes, 
na captação intermitente de recursos por projetos e con-
vênios junto aos parceiros – essas eventuais captações de 
parceiros e agentes de fomento são importantes para se 
produzir saltos na gestão da incubadora, mas não para 
manter as atividades essenciais.

 A incubadora teve assegurar o recolhimento de receitas 
das incubadas, como taxas de incubação e outras espe-
cíficas, conforme estabelecido nos seus documentos de 
criação. Deve honrar com despesas trabalhistas e impos-
tos quando forem de sua responsabilidade direta. Uma 
adequada gestão financeira e econômica dos recursos e 
a sustentabilidade da incubadora obviamente se reflete 
nas empresas incubadas. 

 8.3. Infraestrutura Física e Tecnológica Descrição: mui-
tas incubadoras no país “nascem” em arrumadinhos 
produzidos em salas cedidas numa ICT, não dispondo 
de espaços minimamente adequados. Uma incubadora 
é a interface da ICT com o mundo empresarial, logo 
deve possuir uma infraestrutura física e tecnológica in-
teiramente compatível com este mundo, em face de 
sua missão e propósito. É necessário haver uma boa 
gestão do uso e a padronização dos ambientes (salas de 
incubação, de coworking, de reuniões e de treinamen-
tos, áreas de convivência, secretária, banheiros, etc.). 
Recomenda-se a formalização e a regulamentação do 
uso de laboratórios das ICTs por parte desta, quan-
do houver projetos de pesquisa e desenvolvimento e 
inovação voltados a transferência de tecnologias; e de 
outros espaços, como bibliotecas, auditórios quando 
houver solicitação de uso pelos empreendedores.

 8.4. Serviços Operacionais: naturalmente a incubadora 
deve manter uma série de serviços, que vão desde a 
limpeza e manutenção dos ambientes, e podem incluir 
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despesas com rede, internet, telefonia, energia, água, 
segurança, etc. Tudo isto tem um custo relevante para 
instituição mantenedora ou para a própria incubado-
ra se esta possuir personalidade jurídica. Como a in-
cubadora é um local onde as atividades das empresas 
estão sendo subsidiadas ou barateadas na sua fase de 
desenvolvimento inicial, mesmo assim, é preciso ter 
ciência dos custos relativos a tais serviços e dar ciên-
cia a comunidade de empreendedores quanto a essas 
a responsabilidades financeiras que são assumidas pela 
mantenedora e em parte compartilhadas.

 8.5. Comunicação e Marketing: para o sucesso das em-
presas é vital que a incubadora fortaleça permanen-
temente sua credibilidade, sua imagem e visibilidade 
interna e externamente. A sociedade precisa entender 
e valorizar o papel da incubadora. Neste intuito deve 
possuir um plano de publicidade e marketing, pessoas 
responsáveis por fazer as relações públicas, comunica-
ção e assessoria de imprensa. 

  Quando bem azeitados todos os processos-chave a 
Certificação Cerne poderá ser solicitada e realizada por 
auditores externos a Anprotec, quando serão avaliados 
cuidadosamente. Neste trabalho de certificação a ges-
tão da incubadora deverá apresentar todas as evidências 
exigidas pelo modelo de as práticas foram adotadas, 
demonstrando-se também o nível de maturidade e es-
tágio de evolução em que se encontram. Os auditores 
irão solicitar evidências claras, bem como indicadores 
de desempenho e resultado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo que foi apresentado o trabalho a ser desenvolvido numa in-
cubadora de empresas é na realidade complexo e impõe uma série 
de desafios. Mas se imbuído de alguma causa mais específica e de 
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visão de futuro torna-se bastante enriquecedor e envolvente, capaz 
de gerar desdobramentos impensáveis e salutares para as instituições 
mantenedoras. As incubadoras não funcionarão a contento caso não 
assumam este papel de gestores e assessores técnicos pessoas com per-
fil (intra)empreendedor. Nas ICTs são servidores públicos docentes 
ou não com uma visão especial sobre a administração de empresas, 
futuro da administração pública, conhecimento do papel empreen-
dedor do estado e das políticas de desenvolvimento produtivo, seu 
papel para o futuro da nossa sociedade.
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TÉCNICAS E FERRAMENTAS VOLTADAS PARA 
PROJETOS DE SOFTWARES SUPER ÁGEIS

1. INTRODUÇÃO

Com o aumento na demanda de criação de novos softwares e 
a dinâmica de mercado nos dias de hoje, o desenvolvimento 
de softwares necessita de uma adaptação para realização de 

todo o ciclo em um curto período de tempo.  Os projetos de software 
possuem a cada dia um menor tempo entre a análise do produto e 
sua disponibilização para venda, também denominado de time-to-
-market (JUNIOR, 2007). 

Com o surgimento dos métodos ágeis, que aceleram o processo de 
desenvolvimento, muitos projetos tiveram uma significativa redução 
do tempo de criação. Com isso, outras atividades foram emprega-
das para a garantia de qualidade dos projetos como técnicas de Ge-
renciamento de Projetos como Project Management Institute (PMI), 
modelos de maturidade como CMMI (Capability Maturity Model 
Integration) e Mps/BR (Melhoria de Processo do Software Brasilei-
ro), os quais conduzem a  um aumento do time-to-market. 

Visando manter o equilíbrio entre qualidade, a constante procura, e 
a necessidade de se obter um software desenvolvido em tempo míni-
mo, são necessários um conjunto detalhado de requisitos sujeitos à 
mudanças, segunda às características que o compõe. A projeção e co-
dificação possuem lacunas que são preenchidas pelos desenvolvedo-
res em constante interação com os clientes, o que facilita o desenvol-
vimento do projeto de software. A equipe ágil deve apurar e refletir 
constantemente, visando melhorias de suas práticas para as situações 
específicas de cada projeto. Para definir as necessidades básicas da 
criação de um projeto em tão pouco tempo, foi criado o “Manifesto 
Ágil”, cujo objetivo é priorizar as interações com o cliente e entregas 
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do produto reduzindo documentação e contratos associados com 
agregação de valor (NETO, 2002).

Os métodos ágeis e a “Metodologia do PMI” ou a “Metodologia do 
Guia PMBOK®” (Project Management Body of Knowledge) tem sido 
amplamente adotada no processo de desenvolvimento de software. 
Observa-se que na realidade PMI não se refere a uma metodologia, 
mas a uma espécie de orientações do que é necessário para o gerencia-
mento de projetos, necessitando que cada organização defina a forma 
como deveria ser a realização desses processos (XAVIER, 2013).

Para a comunidade PMI, os métodos ágeis aparentavam ser pouco 
organizados e predispostos a falhas em função da pouca quantida-
de de controles. De acordo com Santos (2012), para a comunidade 
Ágil, o método PMI era muito burocrático com baixo valor a ser 
agregado no projeto. Para melhorar e aprimorar o desenvolvimento 
de softwares, o método ágil sugeriu uma flexibilidade com uma ferra-
menta para gerenciamento de projetos como uma melhor adaptação 
e integração do método PMI, que por sua vez reconheceu e lançou 
a certificação PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) que é conferi-
do aos profissionais que possuem conhecimento em princípios ágeis 
(SANTOS, 2012).

Outro modelo com enfoque voltado para a capacidade de maturida-
de de processos de software, que se entende pela noção do grau de 
qualidade com o qual um processo atinge um resultado esperado é o 
CMMI, criado pelo SEI (Software Engineering Institute), órgão inte-
grante da Universidade de Carnegie Mellon. O CMMI é dividido em 
5 níveis de maturidade e funciona como uma orientação na melhoria 
dos processos organizacionais onde consideramos atividades como o 
gerenciamento do desenvolvimento de software, prazos e custos pre-
viamente estabelecidos. Seu objetivo é a produção de software com 
maior qualidade e menor chance de cometer erros (GROFFE, 2015).

Observa-se, nesse contexto, que a Engenharia de Software vem bus-
cando novas técnicas para reduzir o tempo de desenvolvimento sem 
a perda da qualidade dos projetos de software. Nesta última década 
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os métodos ágeis ganharam um grande destaque. Numa entrevis-
ta com 3.925 profissionais de TI, realizada pela revista VersionOne, 
constatou-se que 90% das pessoas entrevistadas possuem conheci-
mentos sobre práticas ágeis e utilizam a técnica há cerca de 2 a 5 
anos. Dentre elas, 59% justificaram o uso de métodos ágeis pelo 
fato de alcançarem uma entrega rápida de um software desenvolvi-
do por esse método. Ainda nessa pesquisa, é possível verificar que a 
metodologia mais utilizada é a Scrum, com 56% de usuários entre os 
entrevistados (VERSIONONE, 2015).

Dentre as metodologias ágeis, a Scrum como supracitado é uma das 
mais adotadas pela comunidade de software. Apresenta um conjunto 
de diretrizes e ferramentas que podem auxiliar a gerir um projeto de 
software de forma democrática onde a participação dos envolvidos é 
mais frequente, facilitando assim a estimativa de prazos, bem como 
a criação de soluções e funções necessárias, o que torna esse método 
empírico o mais utilizado em projetos ágeis (GUERRATO, 2013). 
Sua vantagem em relação a outros métodos ágeis é que sua imple-
mentação é simples e útil em situações envolvendo problemas de 
difícil previsão. Assim como os demais projetos ágeis, a Scrum requer 
regras na sua execução. Para tanto, os adeptos desta metodologia 
dividem o tempo em Sprints, que são ciclos de desenvolvimento que 
determinam o tempo, que são fixos e curtos, de cada tarefa no desen-
volvimento de um software a fim de obter um resultado funcional e 
concreto. Para a garantia de um bom resultado, é importante que os 
objetivos sejam bem estabelecidos para que não corra o risco de que 
uma das etapas possa cancelar uma Sprint, já que são sequenciais e 
necessárias na obtenção do produto final. Cada Sprint é subdividida 
em etapas menores que envolvem o planejamento, reuniões diárias, 
desenvolvimento, revisão e retrospectivas (GUERRATO, 2013). 

O sucesso das metodologias ágeis conduz a um campo de pesqui-
sa em aberto para projetos denominados super ágeis. A redução do 
tempo dos projetos é uma busca constante ainda mais no contexto 
de projetos para dispositivos móveis ou projetos inovadores que de-
mandam testes de MVP (Minimum Viable Product). Existem proje-
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tos que só se justificam em relação ao seu custo benefício se forem 
desenvolvidos, por exemplo, em uma semana ou menos. Esse tempo 
arrojado de uma semana deve contemplar todo processo de desen-
volvimento desde a concepção da ideia, análise, projeto, codificação, 
testes e disponibilização para os usuários. O curtíssimo tempo de 
desenvolvimento, a utilização de uma estrutura bem definida, in-
terligada e harmônica e uso de técnicas elaboradas de planejamento 
e execução de alta performance de projetos, definem o desenvolvi-
mento super ágil que ainda é algo bastante insipiente na Engenharia 
de Software. O objetivo dessa pesquisa foi selecionar técnicas para o 
desenvolvimento de projetos denominados super ágeis que estão no 
estado da arte da Gestão de Projetos e Engenharia de Software. As 
técnicas e métodos selecionados através de uma metodologia descri-
tiva para projetos super ágeis foram: Integração Contínua, Estrutura 
Organizacional Híbrida, Reuso, Planejamento em Ondas Sucessi-
vas, Corrente Crítica e Metodologia Scrum. 

O artigo está dividido da seguinte forma: a seção 2 apresenta a diferen-
ça entre o método tradicional e o super ágil e os principais conceitos 
sobre ferramentas de auxílio do desenvolvimento Super Ágil, como a 
corrente crítica que auxilia na redução de prazos e execução de proje-
tos e como o planejamento em ondas sucessivas, o qual reduz riscos 
encontrados no desenvolvimento de projetos. Na seção 3, discutire-
mos a importância da realização de testes automatizados na compila-
ção de projetos através do que denominamos Ferramenta e Integração 
Contínua. A seção 4 aborda a estrutura organizacional híbrida e as for-
mas de integrar através da fusão de modelos já conhecidos. Na seção 
5, falaremos da metodologia mais utilizada dentre os métodos ágeis, a 
metodologia Scrum. Já na seção 6 falaremos sobre o reuso de softwares. 
Na seção 7, é apresentado a conclusão sobre o tema discutido.

2. DESENVOLVIMENTO SUPER ÁGIL 

Metodologias de desenvolvimento de software tradicionais surgiram 
para suprir necessidades enfrentadas na época. São metodologias 
voltadas para projetos nos quais os requisitos do sistema são con-
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siderados estáveis e se pode prever os requisitos futuros (SOARES, 
2003). Segundo Cohen et al. (2004), o modelo cascata foi criado 
para avaliar as necessidades do cliente e construir softwares baseado 
nessas necessidades. Por outro lado, o modelo espiral foi desenvolvi-
do para melhor lidar com mudanças nos requisitos e gerenciamento 
de riscos (COHEN et al., 2004). Estes modelos clássicos foram cria-
dos na década de 70 e 80, respectivamente.

Com o surgimento das metodologias ágeis nos anos 90 e a criação 
do Manifesto Ágil em 2001 (DINGSOYR et al., 2012) (WILLIA-
MS, 2012), repensou-se a forma de planejar e construir software em 
relação aos processos clássicos de desenvolvimento. As metodologias 
tradicionais consideradas pesadas, difíceis de se manter no cronogra-
ma, e com grande quantidade de documentação gerada, impulsio-
naram a mudança de pensamento e a criação de metodologias leves 
de desenvolvimento de software, as metodologias ágeis (WILLIAMS, 
2012) (SHELLEY, 2011).

As metodologias ágeis, nessa última década, se popularizaram se-
gundo VersionOne (2013) 88% das organizações estavam utilizando 
desenvolvimento ágil em 2013, havendo um aumento em relação a 
2012 e 2011, que possuíam 84% e 80% das empresas praticando 
esse desenvolvimento, respectivamente.

Métodos ágeis são adequados para projetos em startups e empresas 
inovadoras. Essas empresas buscam formular e testar hipóteses acer-
ca de sua inovação, por se encontrarem num momento de muitas 
incertezas (RIES, 2012). Essas hipóteses serão testadas, com o obje-
tivo de definir o cliente e outras questões da proposição de valor do 
produto. De acordo com Ries (2012), para testá-las, utiliza-se uma 
versão inicial do que um dia se tornará o produto final, com a fina-
lidade de se obter uma rápida colocação do produto no mercado e a 
coleta do feedback do cliente. 

Nos métodos tradicionais de desenvolvimento de software, os mes-
mos são entregues quando são concluídos. No entanto, os métodos 
ágeis precisam ser empregados em projetos que admitem que um 
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conjunto mínimo de funcionalidades seja exposto ao cliente e pro-
jetos que possuem grande incerteza quanto a solução que o cliente 
busca. Em resumo, a diferença fundamental entre os métodos é se o 
produto pode ter sucesso progressivo ou somente no fim.

Neste contexto, observa-se que muitas startups e empresas procuram 
por processos de desenvolvimento de software que atendam suas de-
mandas de disponibilização rápida de produtos no mercado. Apesar 
do sucesso de metodologias ágeis, como a Scrum e eXtreme Program-
ming (COHEN et al., 2004), ainda existem questões em aberto para 
projetos denominados super ágeis. 

Com isso, projetos super ágeis possuem as seguintes características:

• Possuir tempo de desenvolvimento de até 2 semanas.

• Possuir uma equipe pequena com 3 a 5 componentes.

• Ser um projeto no domínio de aplicativos mobile e elabo-
ração de provas de conceito em projetos de inovação, para 
estudo de viabilidade técnica ou projetos desenvolvidos por 
startups.

• Atender a técnica MVP (Minimum Viable Product) de geren-
ciamento de projetos.

A proposta apresentada a seguir foi idealizada baseada nos resultados 
alcançados com a utilização dos itens apresentados na figura 1, aos 
quais se foi possível chegar às características listadas acima. O desen-
volvimento super ágil somente é possível através da criação de um 
ambiente propício para que este tipo de desenvolvimento acelerado 
seja realizado. Do lado esquerdo da figura, encontra-se as caracterís-
ticas desse ambiente de desenvolvimento super ágil, o qual deve ser 
similar ao de uma linha de produto de software.
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Figura 1 – Desenvolvimento Super Ágil. 

Fonte: Autor, 2016. 

Para isso, três elementos são necessários:

• Uma estrutura organizacional híbrida, muito importante 
para que nenhum tempo de manufatura seja perdido com 
processos mal elaborados e, para que a separação de ativida-
des seja mais adequada à equipe de trabalho disponível.

• Um servidor de integração contínua para que, à medida que 
as tarefas forem concluídas, elas sejam testadas logo em segui-
da sem que aja uma mobilização por parte dos desenvolvedo-
res para submissão. Além de uma maior facilidade de cons-
trução da aplicação no servidor de produção, caso necessário.

• Um repositório destinado exclusivamente ao reuso o qual ar-
mazenará os ativos reusáveis, componentes, estruturas iniciais 
de projetos, bibliotecas e outras contribuições que evitem o 
retrabalho em projetos futuros. A princípio, a criação destas 
contribuições não apresentará tanto ganho de tempo. No en-
tanto, após a realização de alguns projetos, serão importantes 
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fatores para o aumento na produtividade e a diminuição do 
tempo de desenvolvimento.

• Com o ambiente devidamente montado outros três elemen-
tos devem ser aplicados à toda concepção de projetos:

• O planejamento em ondas sucessivas que, apesar de envolver 
riscos, se encaixa perfeitamente com o porte dos projetos su-
per ágeis.

• A corrente crítica na gerência de projeto que faz uma análise 
mais apurada das restrições que em qualquer projeto podem 
vir a gerar grandes empecilhos e, consequentemente, perda 
de tempo.

• Por fim, a metodologia scrum para a divisão dinâmica das 
tarefas e distribuição das entregas ao cliente.

Na próxima seção, veremos as relações que envolvem a gestão de 
projetos na utilização de métodos ágeis, expondo os prós e contras 
dessa metodologia. 

2.1 Métodos Ágeis e Gestão de Projetos

A diminuição de fracassos e qualidade de produtos e serviços que 
abrangem o desenvolvimento de softwares está diretamente ligada à 
estrutura organizacional estabelecida no início dos projetos ou até 
antes. A criação de softwares deve considerar imprevistos e mudan-
ças constantes que podem ocorrer à medida que o trabalho evolui. 
Quando o tempo de execução de um projeto é curto, esses problemas 
podem ocorrer numa maior frequência e podem inclusive inviabili-
zar sua conclusão. Além disso, podem também gerar débitos técnicos 
— por exemplo, necessidade de refatoramento de código, atualização 
de documentação e compartilhamento de conhecimento entre o time 
— que devem ser resolvidos em algum momento. Para isso, surgiram 
vários modelos com características próprias visando uma maior viabi-
lidade do produto, para um mercado que exige soluções práticas e pro-
jetos eficientes, denominados Métodos Ágeis. Apesar da necessidade 
de agilidade, a gestão não deve ser desconsiderada.
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O PMBOK é considerado um guia completo de processos tradicio-
nais que define requisitos básicos para o gerenciamento de projetos 
com o propósito de alcançar o sucesso de sua execução, estabelecen-
do as fases de um projeto tais como:

• Identificar as necessidades do projeto;

• Estabelecer objetivos claros e alcançáveis;

• Balancear demandas conflitantes de qualidade, escopo, tem-
po e custo;

• Adaptar as especificações dos planos e da abordagem às dife-
rentes preocupações e expectativas das diversas partes interes-
sadas (PMBOK, 2008).

O uso de ferramentas apropriadas em conjunto com o gerenciamento 
de projetos facilita a demanda de projetos de softwares ágeis. As ferra-
mentas se referem tanto à estimativa de custo, esforço e planejamento 
quanto as que dão apoio, suporte ao acompanhamento e controle de 
projeto. Permitem, assim, a definição de tarefas e interdependência 
entre essas tarefas do projeto de software (PRESSMAN, 2002).

Os métodos ágeis são considerados “processos leves” (lightweight pro-
cesses) de ciclos iterativos curtos que envolvem ativamente os usuários 
no intuito de estabelecer, dar prioridades e verificar requisitos. Um 
método ágil deve ser iterativo, considerando os ciclos para comple-
mentação do trabalho; incremental, agregam componentes de forma 
gradativa, isto é, não entregam a totalidade do produto de uma só 
vez; auto-organizado, onde a equipe determina qual a melhor ma-
neira de lidar com o trabalho; e emergente, onde os processos, os 
princípios e as estruturas de trabalho são reconhecidos no decorrer 
do projeto (BOEHM, 2005).

O emprego de métodos ágeis tem aumentado muito ao longo do 
tempo. No entanto, sua utilização ainda é evitada por algumas em-
presas que alegam uma série de barreiras que dificultam a utilização 
dos métodos ágeis (BOEHM, 2005). Algumas dessas “barreiras” po-
dem ser listadas, mas grande parte delas não são considerados de fato 
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problemas à adoção de métodos ágeis, podendo assim serem venci-
das através da organização da equipe ágil. Alguns exemplos destas 
barreiras são: 

• Falta de garantia de segurança nos sistemas; 

• Agilidade é inadequada para gerência de defeitos;

• Efetividade de testes automáticos na aceitação e integração 
de sistemas; 

• Percepção que agilidade é extrema ou uma moda, não res-
ponsável; 

• Projetos ágeis são “ingerenciáveis” (BOEHM, 2005).

As ferramentas podem também ser categorizadas entre ferramentas 
Desktops e ferramentas Web (KERZNER, 2001). A quantidade de 
ferramentas que existem para a gerência de projetos é significati-
va. O Project Management Software (Project Management Software, 
2008) possui pelo menos 435 ferramentas catalogadas. No entanto, 
algumas ferramentas são mais comuns de serem utilizadas, tanto nas 
abordagens tradicionais quanto nas abordagens ágeis de gerência de 
projeto: 

• Microsoft Project; 

• Primavera;

• dotProject; 

• GanttProject; 

• OpenProject; 

• VersionOne; 

• ScrumWorks; 

• PPTS (Project Planning and Tracking System); 

• XPlanner (LIU, 2006). 
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Nas próximas seções detalha-se com maior profundidade as técnicas 
e metodologias selecionadas para projetos com características super 
ágeis.

3. ESTRUTURANDO O AMBIENTE DE 
DESENVOLVIMENTO PARA PROJETOS SUPER ÁGEIS

Como observado anteriormente na figura 1, os elementos selecio-
nados para uma área de desenvolvimento estruturada para desen-
volvimento de Projetos Super Ágeis precisam antecipadamente estar 
organizados para, no momento da execução do projeto, atingir o 
máximo de eficiência. Os pilares definidos para esta estruturação são 
três pontos fundamentais: (i) Estrutura organizacional híbrida; (ii) 
Integração Contínua; (iii) Repositórios de Reuso.  

3.1. Estrutura Organizacional Híbrida

A abordagem híbrida tem como objetivo se beneficiar das vantagens 
de cada uma das estruturas que envolvem desenvolvimento ágil, que 
normalmente são baseadas em projetos, ressaltando a necessidade de 
uma estruturação organizacional específica. A organização híbrida 
pode ser dividida em dois tipos básicos: fábrica de programas, que 
atuam no processo produtivo do software onde ocorrem a construção, 
testes e ajustes; e fábricas de sistemas ou fábricas de projetos, é carac-
terizada pelo processo de análise, elaboração de projetos, construção, 
testes, instalação, implantação e ajustes (ROCHA et. al., 2005). 

Existe também outra forma de organização que não é necessaria-
mente ligada a um projeto, que é a organização por células, onde as 
esquipes são especializadas em funções específicas, como, por exem-
plo, na construção de interfaces ou testes. Essa forma organizacional 
requer um constante diálogo entre os desenvolvedores, o que pode 
acarretar no aumento de tempo de desenvolvimento do software 
(ROCHA et. al., 2005).

O modelo híbrido é integrado por três unidades de produção dife-
rentes: unidade F1, semelhante à organização por células onde há 
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uma grande quantidade de células especializadas em um único pro-
cesso com baixo requisito de conhecimento de negócio dos projetos; 
a unidade F2, com um número reduzido de células onde cada uma é 
responsável por mais de uma atividade, e a unidade tem total domí-
nio do negócio, podendo atuar em qualquer atividade do processo 
de software; e a unidade F3, que é composta por uma única célula 
genérica, que tem como finalidade executar os ajustes e refinamen-
tos específicos que demandam o alto conhecimento sobre negócio 
(ROCHA et. al., 2005). 

Uma das vantagens do modelo híbrido é a redução expressiva na 
transferência de informações entre os engenheiros de software. Outra 
vantagem é o melhor aproveitamento da força de trabalho especiali-
zada da organização. O fato de ser inteiramente flexível e adequável 
às demandas de projetos e ter disponibilidade de recursos da organi-
zação também agrega uma importância na utilização desse modelo 
de abordagem. O modelo privilegia a aprendizagem organizacional e 
uma visão sistemática da empresa. A alta especialização do trabalho, 
na primeira etapa, é compensada pelo compartilhamento de infor-
mações, promovido pelas unidades seguintes, que atuam simultane-
amente, em vários processos do desenvolvimento de software (RO-
CHA et. al., 2005).

3. 2. Integração Contínua

É comum que equipes de desenvolvimento de softwares tenham 
vários desenvolvedores trabalhando num mesmo conjunto de fer-
ramentas de software buscando uma maior rapidez no desenvolvi-
mento. Para tanto, é necessário o uso de testes automatizados para 
a certificação de que o código do projeto como um todo continua 
a ser compilado. Existem ferramentas adequadas para o uso da in-
tegração contínua tais como Continuum, Cruise Control, Hudson, 
TeamCity e Jenkins, a comparação entre as cinco ferramentas pode 
ser visualizada na tabela abaixo (tabela 1). Ao escolher a ferramenta 
mais adequada, é necessário a configuração da integração estabele-
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cendo um conjunto de tarefas que em execução garantem o sucesso 
da integração (BARBOSA, 2012). 

Tabela 1 – Ferramentas de Integração Contínua. 

Ferramentas Facilidade de uso e configuração Build 
distribuídos

Cruise Control
Apresenta uma instalação bem simplifi-
cada. Contudo, sua configuração é difícil 
e não possui controle de acesso.

Não existe.

Continuum
Instalação simplificada. Configuração e 
uso simples e intuitivos, bem como pos-
sui controle de acesso e opções avançadas 
de papeis para os usuários.

Não existe

Hudson
Instalação mais fácil dentre as ferramen-
tas. Configuração e uso simples e intuiti-
vos, bem como possui controle de acesso 
simples.

Existe, através de 
agentes distribu-
ídos.

Team City

Instalação simplificada, mas requer ainda 
a instalação de agente quando finalizada 
a instalação do servidor. Configuração e 
uso simples e intuitivos, bem como pos-
sui controle de acesso e opções simples 
de papeis para os usuários.

Existe, através de 
agentes distribu-
ídos (limitados a 
três agentes).

Jenkins
Instalação simplificada. Configuração e 
uso simples e possui controle de acesso 
simples.

Existe, através de 
agentes distribu-
ídos.

Fonte: MOREIRA, 2013. 

Ferramentas de integração contínua como o Jenkis são ideais para pa-
ralelização do desenvolvimento e testes do software. Enquanto o ana-
lista de sistemas ou desenvolvedor submetem seus commits, conjunto 
de mudanças experimentais, das tarefas realizadas, estes são baixados 
e implantados no ambiente de teste automaticamente possibilitando 
ao profissional responsável pelo teste dar início ao seu trabalho assim 
que as tarefas vão sendo concluídas, apontado eventuais falhas e/ou 
erros encontrados e encaminhando as tarefas novamente aos seus 
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devidos responsáveis caso necessário ou validando e informando a 
conclusão das mesmas.

3.3. REUSO DE SOFTWARE

Uma das boas práticas no desenvolvimento de software é o reuso, 
bastante necessário para o ganho de tempo no decorrer da fase de 
execução dos projetos de software, seja na utilização da construção 
de frameworks próprios ou de componentes. A reutilização de um 
item em um outro projeto faz com que aquele tempo de concepção 
somente seja demandado uma vez, com o propósito de realizar mu-
danças necessárias e incorporar novos elementos que são essenciais 
ao sistema desenvolvido. 

Em geral é feita uma análise de componentes estruturais e se necessá-
rio é acrescentado alguma especificação de requisitos, a modificação de 
requisitos é feita a partir da análise sobre os componentes do projeto. 
O reuso do projeto de sistema é um estágio no qual os componentes 
do sistema são utilizados para organizar o framework para reuso. Por 
fim, os componentes e sistemas são integrados, criando um novo sis-
tema, reduzindo a quantidade de software produzido e consequente-
mente reduzindo custos e riscos (SOMMERVILLE, 2011).

O framework apresenta a arquitetura de um sistema orientado a ob-
jetos, os tipos de objetos e as interações entre eles. Ele pode ser visto 
como uma template de uma aplicação, que pode ter outras ferramen-
tas agregadas pelo desenvolvedor e justaposto a um conjunto de apli-
cações de um mesmo domínio. Com frameworks, não se busca ape-
nas reutilizar componentes de software, mas também de subsistemas, 
aumentando o nível de reutilização e contribuindo para uma melhor 
qualidade do software. Os frameworks são, portanto, formados de 
pontos fixos e de pontos extensíveis, ou pontos que necessitam de 
complementação (JOHNSON,1997).

Uma arquitetura de software é a estrutura do sistema composta de 
elementos de software, das propriedades externamente visíveis desses 
elementos, e dos relacionamentos entre eles, é a abstração do siste-
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ma. O termo arquitetura de software é usado para designar processo 
e produto. O arquiteto de softwares deve ser capaz de reconhecer es-
truturas comuns em sistemas já desenvolvidos, usar o conhecimento 
sobre arquiteturas existentes para tomar decisões de projeto em novos 
sistemas, ser capaz de realizar uma descrição formal da arquitetura de 
um sistema, a fim de analisar as propriedades do sistema e apresentar 
de forma clara a arquitetura para outras pessoas. Dentre as habilidades 
exigidas por um arquiteto, estão à compreensão profunda acerca do 
domínio e as tecnologias pertinentes, domínio de técnicas de mode-
lagem e metodologias de desenvolvimento, entendimento acerca de 
estratégias de negócios da instituição onde atua, conhecer produtos, 
processos e estratégias de concorrentes (BASS, 1998).

A engenharia de softwares baseada em componentes pode ser dividi-
da em três categorias simples:

• Componentes independentes, onde existe uma separação en-
tre a interface do componente e sua implementação;

• Padrões de componentes, que permitem o uso de mais de 
uma linguagem de programação;

• Middleware, permite que componentes independentes traba-
lhem em conjunto.

Componentes são definidos para oferecer um certo nível de servi-
ço. No caso dos componentes “comerciais de prateleira”  (commer-
cial off-the-shelf - COTS), o engenheiro de software sabe pouco ou 
nada sobre o funcionamento interno de um componente. O nível 
de serviço é importante e precisa ser verificado para uma integração 
bem-sucedida do componente ao sistema de software. Um compo-
nente de software é “uma unidade de composição contratualmente 
especificada e somente com dependências contextuais explícitas”. A 
definição do uso do componente dada pelo desenvolvedor e os servi-
ços que ele oferece precisam ser testadas. A desvantagem, entretanto, 
é que estes tipos de componentes deveriam ser mais potentes e adap-
táveis, pois foram usados e testados em muitas diferentes aplicações 
(BROWN, 1997). 
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O conceito de linhas de produto de software foi introduzido na déca-
da de 90 e possui como foco a visão estratégica de um segmento de 
mercado. Esse método gera uma redução geral nos custos, diminui 
o tempo de entrega do produto e aumenta a qualidade do produto 
bem como sua confiabilidade. Ao contrário das abordagens tradicio-
nais, a infraestrutura da linha de produto envolve todos os artefatos 
importantes ao ciclo de desenvolvimento, que vão desde os requisi-
tos de arquitetura à implementação de testes (LIMA, 2014). 

O reuso de artefatos é possível quando há um projeto arquitetural do 
sistema, pois assim poderá orientar o processo de desenvolvimento e 
permitir uma melhor administração do cronograma de execução do 
projeto. A inserção do projeto arquitetural é fruto do crescimento e 
complexidade dos sistemas de software. A arquitetura permite uma 
maior riqueza de informações que podem ser fornecidas no proje-
to. Além disso, os projetos arquiteturais são artefatos reutilizáveis, 
suportam o desenvolvimento com base em componentes e linha de 
produtos, oferece um vocabulário de projeto, separa funcionalida-
des, vincula o projeto a atributos de qualidade e por fim dispõe de 
mecanismos de interconexão (FILHO, 2007).

4. ELEMENTOS E ASPECTOS PARA EXECUÇÃO DE 
PROJETOS SUPER ÁGEIS

A figura 2 apresenta uma exemplificação do planejamento de exe-
cução de um projeto, o qual está claramente divido em histórias e 
tarefas através da utilização do Sa Scrum. As atividades específicas 
serão divididas entre as células da estrutura híbrida responsáveis por 
aquele tipo de demanda. O reuso e a integração contínua irão ser 
utilizadas em paralelo às tarefas de desenvolvimento.
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Figura 2. Projeto em Ondas Sucessivas. 

Fonte: KOLB, 2013 

4.1 Planejamento em Ondas Sucessivas

Este tipo de planejamento pode acelerar bastante as etapas iniciais 
do projeto, especificando ainda mais as entregas mais próximas e as 
menos próximas. Porém, isto tem seu preço, dependendo do tama-
nho do projeto isso poderá aumentar consideravelmente os riscos do 
mesmo.

O planejamento em ondas sucessivas (rolling wave plannig) é base-
ado numa elaboração progressiva, onde o trabalho a ser desenvolvi-
do é detalhado antes da estrutura analítica do projeto (EAP), esta 
última tem por objetivo dividir o projeto em partes menores para 
um melhor entendimento e gerenciamento. Em resumo, é feito o 
planejamento das etapas vigentes e, de acordo com as informações 
adquiridas, é feito um planejamento para a etapa subsequente e as-
sim sucessivamente. Esses planejamentos de etapas são denominados 
de rolling wave planning windows (PMI, 2013). 

A elaboração e detalhamento do escopo do projeto de planejamen-
to de ondas sucessivas é progressiva, realizada desde sua fase de in-
trodução e idealização até a implementação e controle. De forma 
sintetizada, a etapa vigente é planejada em detalhes e as seguintes 
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serão planejadas baseadas nas informações consequentes da execução 
atual, e assim sucessivamente. O planejamento das etapas seguintes é 
chamado de rolling wave planning windows. Já os projetos de escopo 
aberto são aqueles em que só é possível definir o escopo total quando 
o mesmo está em sua fase de finalização, sendo comuns, principal-
mente quando trata-se de uma inovação. Assim, assume-se um risco 
comercial, geralmente com acréscimo de margens maiores, tanto de 
preço quanto de prazos, na tentativa de compensação de incertezas 
(KOLB, 2013).

4.2 Corrente Crítica na Gerencia de Projetos

Com base na teoria de restrições, apresentada no livro A Meta (The 
Goal) escrito por Eliyahu Goldratt e publicado em 1984, esta me-
todologia é uma inovação no gerenciamento de projetos que pos-
sui como objetivo reduzir os prazos de execução de projetos e onde 
foi apresentada a filosofia gerencial chamada Teoria das Restrições 
(TOC – Theory of Constrains). 

A TOC oferece uma alternativa para a otimização de processos, mi-
nimização de custos e o aumento de produtividade através do esta-
belecimento de um conjunto de elementos que se interligam, visan-
do a empresa como um sistema integrado. Para tanto, é necessário 
conhecer a restrição que impede um melhor desempenho do sistema 
e atuar sobre ele, estabelecendo assim as causas e efeitos de cada ação 
durante o desenvolvimento do software (GOLDRATT, 1990).  

O Método da Corrente Crítica concentra-se em criar um geren-
ciamento da duração das atividades e recursos disponibilizados na 
execução de um projeto, em vez de se preocupar com a gestão da 
margem de flutuação total e de cada caminho do projeto, subdivi-
dindo-se em fases: 

• Organização de um cronograma das tarefas do projeto usan-
do estimativas não conservadoras;

• Calcular o correspondente caminho crítico;



Técnicas e ferramentas voltadas para projetos de softwares super ágeis  141

• Introduzir as limitações de recursos e calcular o calendário 
com essas novas restrições, que, apresentarão um caminho 
crítico diferente do anterior;

• Aplicar o método da cadeia crítica: adicionando atividades de 
“buffer activities” que representam as atividades sem trabalho 
calendarizado e criar um novo cronograma das atividades a 
serem executadas (GOLDRATT, 1990).

No Método da Corrente Crítica, a melhor forma de inserir a segu-
rança no projeto é executar cada tarefa individualmente. Essa prática 
ocasiona numa ampliação dispensável no tempo de cumprimento 
do projeto, já que as diferentes margens de segurança de cada tarefa 
são multiplicadas. Esta metodologia retira a segurança reservada às 
atividades dos projetos e a concentra em alvos estratégicos, onde 
possa ser utilizada de forma mais eficaz, adicionando “pulmões” (bu-
ffers) ao final de cada caminho de rede, ao invés de alocar em cada 
tarefa individual (GOLDRATT, 1990).

As causas dos constantes atrasos nos projetos nos quais os profissio-
nais são submetidos podem ser listados em três diferentes agentes:

• Síndrome do Estudante: é comum que ocorra falhas huma-
nas na demanda de um projeto, em particular, esperar que 
uma ocupação se torne realmente urgente para que possa ser 
realizada, em outras palavras, é deixado tudo para a “última 
hora”.

• Lei de Parkinson: quando o trabalho possui uma tendência a 
se expandir no intuito de preencher o tempo disponível para 
sua realização. Mesmo que seja concluído antes do prazo, 
consumimos todo o tempo que resta para “finalizá-lo com-
pletamente”.

• Multitarefa: é o que ocorre em boa parte dos projetos existen-
tes, principalmente em ambientes de multiprojetos. É preju-
dicial quando não são planejados adequadamente e quando 
não são bem fundamentadas e claras as prioridades e sequ-
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ências do trabalho para a direção do recurso (GOLDRATT, 
1990).

Goldratt (1990) sugere a implementação de cinco etapas tendo em 
vista a melhoria dos processos de gestão de projetos com base na 
TOC:

• Identificar a restrição, que pode ser o recurso mais carregado 
no ambiente de multiprojetos; 

• Explorar o máximo possível da capacidade da restrição, atra-
vés da produção de uma sequência para suas atividades e ga-
rantir que não haja uma diminuição de tempo de execução;

• Submeter os demais recursos à restrição. Os projetos preci-
sam ser “encaixados” no sistema conforme a exigência da se-
quência das atividades do recurso crítico nos projetos como 
um todo;

•  Sempre que conveniente, estender a restrição, acrescentando 
mais profissionais a um recurso representado por um depar-
tamento; 

• Voltar ao primeiro passo, visando identificar novas restrições. 
Através do monitoramento constante do sistema, pode-se as-
segurar de que novas restrições não irão surgir e nem passar 
despercebido.

4.3 Metodologia Scrum em Projetos Ágeis

A metodologia Scrum atua na divisão e gerenciamento das histórias, 
possibilitando um maior ganho de efetividade e agilidade no desen-
volvimento de projetos. Sendo uma peça crucial para o desenvolvi-
mento super ágil, há mais de 20 anos no mercado, a Scrum é uma 
grande referência quando se fala a respeito de agilidade.

Criada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland e Mike Beedle na década 
de 90, a metodologia Scrum torna o gerenciamento de projetos mais 
dinâmico. Seus ciclos, denominados sprints, tem uma média de 30 
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dias de execução, nos quais seus objetivos devem ser bem definidos 
numa lista que precisa conter todas as funcionalidades do software, e 
é constantemente atualizada de acordo com a necessidade da equipe 
ágil (SANCHEZ, 2007).

A metodologia Scrum é formada por uma equipe responsável por 
gerir soluções, pelo “product owner”, que é o responsável pela visão 
de negócios do projeto e geralmente é desempenhado pelo clien-
te, e o “Scrum master”, uma espécie de mediador, responsável por 
remover obstáculos e assegurar a eficiência da execução do projeto 
(SOFTHOUSE, 2007).

Na metodologia Scrum, há uma divisão de projetos em ciclos, deno-
minados sprints, nos quais os processos são repetidos várias vezes com 
a finalidade de atingir o resultado pretendido. O product backlog são 
as funcionalidades a serem praticadas em um projeto. No começo de 
cada sprint fazemos o chamado sprint planning meeting, que consiste 
num agrupamento de planejamentos onde o product owner define 
quais os itens devem ser priorizados no product backlog e o grupo 
determina quais atividades que serão capazes de praticar durante o 
início de cada sprint. As tarefas determinadas para uma sprint são 
transferidas do product backlog para o sprint backlog. A cada dia de 
uma sprint a equipe se reúne no chamado daily scrum. O objetivo é 
debater sobre todo conhecimento obtido no dia anterior, identificar 
obstáculos e dar novas prioridades diárias no trabalho que se inicia. 
Ao final de cada sprint, a equipe apresenta as novas funcionalidades 
implementadas no que denominamos sprint review meeting. Por fim, 
é feita uma sprint retrospective, com o intuito de repassar tudo que já 
foi elaborado e precisa ser corrigido e a equipe parte para o planeja-
mento do próximo sprint, como escrito na figura 3 (VIEIRA, 2004).
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Figura 3. Metodologia Scrum.

 Fonte: VIEIRA, 2014. 

De acordo com o Manifesto Ágil, deve existir uma “colaboração com 
o Cliente mais que negociação de contratos”. Os contratos são uma 
realidade entre os desenvolvedores e as empresas que contratam os 
serviços dos desenvolvedores, por isso, Peter Stevens analisou pelo 
menos 10 tipos distintos de contratos e buscou esclarecer como cada 
um se aplica em um projeto ágil. Uns se enquadram muito melhor 
do que contratos por preço fixo ou tempo e recurso. Em cada tipo, 
dentre os 10 tipos de contrato, há um conjunto de elementos em 
comum, tais como: 

• A estrutura geral do contrato;

• Como o contrato lida com mudanças no escopo;

• Como o risco é distribuído;

• Qual tipo de relacionamento ele fomenta entra o cliente e o 
desenvolvedor.

Existem três tipos principais de Contratos Scrum. Os contratos com 
escopo variável são os que melhor se encaixam na proposta de trabalho 
da Scrum. É baseado numa troca de interesses, o cliente que dispões 
do capital investe de acordo com uma previsão do que ele receberá em 
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troca deste investimento. Em resumo, faz parte do processo de troca 
em uma negociação: eu te darei X, você me dará Y. O problema reside 
no fato de imprevisibilidades que podem ser acometidas no desenvol-
vimento do software e os requisitos, muitas vezes, só são descobertos 
no decorrer do desenvolvimento. Isso sem contar com a indecisão do 
cliente sobre quais requisitos realmente são necessários. Por isso, um 
planejamento inicial é necessário no que diz respeito à previsão do que 
será entregue, porque o que será entregue e como será entregue será 
definido junto ao cliente nos Sprints Plannings. Esse tipo de contrato 
requer transparência na relação entre fornecedor e desenvolvedor. Essa 
transparência em muitas das vezes não é vista nessas relações, provavel-
mente por fracassos em projetos passados. 

Os contratos estabelecidos com preços fixos são os mais utilizados no 
mercado atualmente, nele os desenvolvedores incluem os custos de 
eventuais falhas de planejamento e prazos, e o cliente, que muitas ve-
zes espera apenas o resultado sem maiores interesses em participar do 
planejamento, recebe o resultado de forma satisfatória. O principal 
problema nesse tipo de contrato é a qualidade do serviço entregue, 
que pode não ser considerado ruim pelo cliente, mas sabe-se que com 
a participação de todos os envolvidos, inclusive a do cliente, no proje-
to é possível obter uma melhor qualidade do resultado final. No tipo 
de contrato de aquisição progressiva e por pontos de função, o cliente 
adquire um “tamanho” de software e é o mais flexível nas mudanças 
que podem surgir no seu desenvolvimento (DELAQUA, 2009).

A negociação contratual é um dos processos mais complicados de 
implementação do processo ágil, porque depende de interesses co-
muns entre cliente e desenvolvedor e nem sempre é possível que am-
bos fiquem satisfeitos com o tipo de contrato estabelecido. Por isso, é 
necessário o diálogo e o entendimento para que seja feito um contra-
to que contemple não somente os desejos do cliente, como também 
algo que facilite o andamento do trabalho do desenvolvedor. 
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5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento super ágil, proposto neste artigo, consiste na 
abordagem de práticas que englobam do desenvolvimento ágil, des-
de as ferramentas até a utilização de modelos, como o modelo híbri-
do, porém de uma forma mais disruptiva do que os métodos ágeis 
fizeram nas últimas décadas.

Entre as principais ferramentas processuais, pode-se destacar a PM-
BOK, que possui um dos mais completos guias de processos tradi-
cionais referentes ao gerenciamento de projetos, orientado ao sucesso 
de sua execução. As ferramentas de integração contínua colaboram 
para que todos os trabalhos que estão sendo realizados concomitan-
temente tenham um caráter autômato, onde toda a compilação será 
anteriormente testada. Entre essas ferramentas a Jenkins se destaca 
quanto a sua desenvoltura em testes de softwares e paralelização de 
desenvolvimentos. 

Existe ainda a tradicional metodologia Scrum, que se atenta com o 
desenvolvimento da história dos projetos, oferecendo tempo e espa-
ço para a dedicação ao desenvolvimento dos projetos. Outra prática 
que garante significativa agilidade na criação de softwares é a do reu-
so. Quando o corpo de um projeto pode ser reaproveitado para o 
desenvolvimento de outros, ganha-se um tempo considerável entre o 
início de seu desenvolvimento e sua conclusão. O reuso garante ain-
da redução de trabalho intelectual e prático, a diminuição dos custos 
operacionais e de investimento e favorece o aumento da produção e 
da produtividade.

Um recurso de desenvolvimento super ágil não trará resultados sa-
tisfatórios se utilizado isoladamente. Porém, a interação planejada e 
bem orientada de diversos recursos poderá resultar não apenas em 
uma taxa de ganho de tempo determinante no mercado, mas in-
fluenciará fortemente no volume e na qualidade dos softwares produ-
zidos, garantindo às empresas e aos desenvolvedores um maior poder 
de mercado e, consequentemente, maiores taxas de lucratividade. 
Em casos onde o desenvolvedor de softwares gostaria de melhorar 
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o desempenho de sua produção sem ter de lidar com a nova tarefa 
de administrar diversas ferramentas de desenvolvimento super ágil, 
existe a opção do uso de estruturas organizacionais hibridas, que 
une os objetivos de maior influência na produção super ágil - boa 
qualidade; alta produtividade; e baixos custos de produção - em uma 
só ferramenta.

Quando se fala em conjuntos de ferramentas geradoras de um de-
senvolvimento super ágil para a criação de softwares, deve-se pensar 
na redução do tempo de desenvolvimento do projeto até a execução 
final deste. O objetivo principal, que é a agilidade, acompanha todos 
os benefícios descritos acima, tornando o conjunto de ferramentas 
do processo super ágil uma prática necessária para o comportamento 
do mercado atual.

Por fim, ressalta-se que a temática de desenvolvimento super ágil de 
softwares é nova na Engenharia de Software, logo ainda não existe 
uma comprovação da sua eficiência, eficácia e confiabilidade. No 
entanto, existe a expectativa de que, quando as técnicas aqui sele-
cionadas relacionadas com o ambiente de desenvolvimento e execu-
ção de projeto são utilizadas de forma harmônica e criteriosamente, 
poderão gerar resultados promissores. Embora não haja ainda um 
processo reconhecido que englobe as características que atendam a 
todas as necessidades de mercado de projetos super ágeis, a integra-
ção inteligente entre essas técnicas e metodologias pode gerar resul-
tados bastante expressivos.
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APLICAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS EM 
NUTRIÇÃO: EDUCAÇÃO E TERAPIA

1. INTRODUÇÃO

O interesse em pesquisar ambientes de realidade virtual (RV) 
e jogos digitais (JD), bem como suas possíveis aplicações 
nos mais diversos campos do conhecimento, tem sido cres-

cente nos últimos anos (PEÑA MIGUEL e HOYUELOS, 2014; 
SKAJAERET, 2016). Estudos desenvolvidos, especialmente nas áre-
as da educação e da saúde, demonstram que o uso de tecnologias 
computacionais, aplicadas em RV e JD, é capaz de influenciar posi-
tivamente o equilíbrio corporal, a força muscular, além de promo-
ver melhorias no aprendizado (MAILLOT, PERROT, HARTLEY, 
2012; RENDON, et al., 2012; GARRIS et al., 2002).  Os serious 
games permitem simular eventos e processos do mundo real, ao tem-
po em que funcionam como ferramentas para solucionar proble-
mas (SAWYER, 2002) sendo, desta forma, capazes de ultrapassar a 
fronteira do entretenimento, podendo atingir níveis de treinamento, 
conscientização e educação dos usuários, além de produzir influên-
cias sobre aspectos da saúde, políticas públicas e objetivos de comu-
nicação estratégica (ZYDA, 2005). 

De fato, o grande desafio à utilização “séria” de jogos e outras es-
tratégias tecnológicas está voltado à necessidade de prover aos in-
divíduos a habilidade de reter e aplicar, no mundo real, o que foi 
aprendido virtualmente (PEÑA MIGUEL e HOYUELOS, 2014). 
A primeira utilização do termo serious games por Clark Abt, nos anos 
70, já os colocava como ferramentas de aprendizado e treinamento 
com uso possível em qualquer faixa etária, oferecendo um ambiente 
rico, motivador e de baixo risco ao explorar processos intelectuais e 
problemas sociais (ABT, 1970). Tal afirmativa ganha mais impor-
tância ao trazermos este contexto para a educação em saúde, pois 
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as experiências do mundo virtual podem auxiliar na preparação dos 
indivíduos para se tornarem conhecedores dos seus processos saúde/
doença favorecendo sua autonomia, responsabilidade e empodera-
mento frente aos mesmos.

Nos últimos anos, estudos têm demonstrado que a alimentação 
saudável é fundamental para a saúde e, consequentemente, para a 
qualidade de vida (MUNAR-GELABERT, PUZO-FONCILLAS 
e SANCLEMENTE, 2015). Essa informação revela que o cum-
primento efetivo de objetivos voltados a absorção desta ideia pela 
população, depende de maneira importante, de ações educacionais 
permeadas pela aplicação de novas tecnologias disponíveis na atua-
lidade (ALMEIDA, CARVALHO e CARVALHO, 2015). De fato, 
o desenvolvimento de jogos em educação e saúde é uma realidade 
atual que contempla desde atividades que visam a melhoria do ensi-
no (MARQUES e SILVA, 2009), até utilizações terapêuticas volta-
das a prevenção e reabilitação em pacientes idosos (WIEMEYER e 
KLIEM, 2012), mostrando a grande diversidade de aplicação que os 
jogos detêm nestes campos do conhecimento.

Os jogos eletrônicos vêm sendo investigados enquanto possíveis 
ferramentas com grande potencial educativo, bem como terapêu-
tico. Sua eficácia parece estar associada ao desenvolvimento de fa-
tores neurocognitivos como: auto-controle, atenção, e habilidades 
espaciais, favorecendo o aprendizado e trazendo possíveis melhoras 
à saúde. Estudos mostram que a utilização de jogos eletrônicos pode 
acelerar o processo de aprendizagem, inclusive pela melhora da mo-
tivação (THOMPSON et al., 2012; DAGAN et al., 2015), algo 
que certamente leva a efeitos positivos tanto no ambiente educativo 
quanto na saúde. Ainda nesta linha de pensamento, é possível perce-
ber que os jogos podem auxiliar na relação ensino-aprendizagem nos 
mais diversos níveis de ensino. Os resultados de um estudo sobre a 
aplicação do jogo SimCity (Maxis inc., Emeryville, CA), permitindo 
a criação de espaços simulados, comunidades e vivência de vários 
papéis nesse ambiente virtual pelos jogadores para auxiliar estudos 
em geografia, revelaram que o seu uso em sala de aula tornou os 



Aplicação de jogos eletrônicos em nutrição: Educação e terapia  157

estudantes mais responsáveis nas tomadas de decisão, além de de-
senvolver o trabalho em equipe (TEAGUE e TEAGUE, 1995). Em 
outro estudo, estudantes do curso de análise de sistemas obtiveram 
melhores resultados de aprendizado quando da utilização de jogos 
nas aulas (CHENG e SU, 2012). Desta forma, pode-se afirmar que 
a aplicação de jogos eletrônicos em educação tem sido grande aliada 
na construção do conhecimento, de maneira lúdica e estimulante. 

 É válido ressaltar que ações educativas em saúde são conhe-
cidamente promotoras de melhores hábitos de vida e, consequente-
mente, detêm papel importante na prevenção e nos resultados das 
terapias das mais diversas doenças. O uso de jogos eletrônicos como 
promotores de ações educativas voltadas à saúde vem se desenvol-
vendo ao longo dos anos, mas ainda podemos considerar escassas 
as publicações voltadas a esta interface, ou seja, existem em maior 
número estudos voltados à terapêutica, mas que não trazem o viés 
educativo em suas propostas. Assim, podemos mencionar o uso de 
jogos que auxiliam no tratamento da Doença de Parkinson (JAVOR 
et al., 2015), paralisia cerebral (NI, FEHLINGS, BIDDISS, 2014), 
acidentes vasculares encefálicos (PARK e PARK, 2016), entre ou-
tros. Sua aplicação tem mostrado resultados promissores sobre o 
equilíbrio postural, a marcha, a força muscular e a amplitude de 
movimento, entre outras melhorias. Por outro lado, no que se refere 
a doenças como obesidade e diabetes, existem jogos que apresentam 
potencial terapêutico, mas sua aplicação se dá através de ações edu-
cativas (LIEBERMAN, 2012). 

Levando em consideração o demonstrado acima, percebe-se que é 
extremamente relevante viabilizar jogos que possam ser educativos e 
terapêuticos ao mesmo tempo. A criação e desenvolvimento de jogos 
eletrônicos para o tratamento de determinadas doenças, a partir de 
equipes multiprofissionais que envolvam educadores, médicos, fisio-
terapeutas, nutricionistas, psicólogos e profissionais da área de tec-
nologia da informação poderá promover avanços importantes, pois 
em sua construção aspectos específicos das doenças e das terapêuti-
cas serão agregados aos jogos sob o olhar técnico dos profissionais 
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(BORGHESE et al., 2013). Em outra vertente, não menos impor-
tante, a escuta dos pais, cuidadores e, quando possível dos próprios 
pacientes/educandos, favorecerá significativamente a aplicação fu-
tura dos jogos, os quais trarão consigo elementos percebidos apenas 
por aqueles que estão diretamente envolvidos com a educação e a 
saúde dos potenciais benificiários.

2. JOGO: BRINCANDO E LEVANDO A SÉRIO.

É notório o papel que os jogos podem desempenhar, mas de fato 
elementos de experiências anteriores vividas pelos indivíduos na vida 
real, jamais se reproduzirão no jogo de forma absolutamente igual ao 
que acontece na realidade. O ato de brincar, de representar, faz com 
que o jogador simule atitudes vivenciadas no seu cotidiano. Esta 
ficção pode ser representada de forma virtual, em um jogo que seja 
utilizado por crianças, jovens e adultos que mergulhem nestas histó-
rias (estórias) e compreendam os valores tratados naquele ambiente 
trazendo-os para sua realidade (BARANOWSKI, 2008).

Conforme mencionado anteriormente, estudos têm demonstrado 
resultados positivos quando jogos são utilizados em prol da saúde, 
entre os quais, mudanças de comportamento associadas às experiên-
cias obtidas no ambiente virtual. É, portanto, necessário entender 
que benefícios os jogos podem realmente trazer, ou seja, mudanças 
de comportamento não são necessariamente positivas. Fatores como 
atenção, retenção, produção e motivação são fundamentais em um 
jogo para garantir a manutenção do interesse do jogador para que, 
ao longo do tempo, este possa processar as informações obtidas re-
sultando em mudanças realmente positivas no seu comportamento e 
nas suas atitudes (THOMPSON, 2007; PETTY, 1986). A definição 
de objetivos favorece o autocontrole mobilizando recursos pessoais 
em busca de foco e atenção auxiliando no desencadear de mudanças 
(CULLEN, 2001), as quais podem influenciar os indivíduos em as-
pectos educacionais e da saúde. Entre os ganhos observados, a partir 
do uso dos jogos estão o acréscimo no conhecimento, alterações po-
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sitivas de comportamento e mudanças de atitude (BARANOWSKI, 
2008), todos com impacto direto sobre a saúde.

Ainda no contexto da motivação, entende-se que os jogos devem ser 
capazes de promover a imersão do jogador garantindo a captação 
da sua atenção e o colocando com parte integrante do ambiente 
virtual proposto. Em um passado recente simuladores estavam res-
tritos aos laboratórios de pesquisa ou de treinamentos específicos, 
mas os avanços tecnológicos e o surgimento de consoles dotados 
de plataformas que captam movimentos, literalmente colocaram o 
indivíduo dentro do jogo (POOL et al., 2016), envolvendo-os emo-
cionalmente e fisicamente. Assim, é possível destacar que além da 
motivação promove-se a atividade física abrindo novos horizontes 
para a aplicação de jogos em terapias, nas quais estes jogos podem 
apresentar um forte arcabouço educativo (CARVALHO, 2014). 
Esta condição intervencionista do jogo pode ter impactos sobre in-
divíduos sedentários, obesos e que não apresentam bons hábitos ali-
mentares, os quais são encontrados nas mais diversas faixas etárias e 
podem mostrar disposição em iniciar atividades em resposta a estes 
jogos, baseadas em desafios cada vez mais interessantes implantados 
nas próprias fases do jogo. Estudos revelam que o componente mo-
tivacional consegue aumentar a adesão dos usuários e isso se deve, 
primordialmente, a condição competitiva e cooperativa que o jogo 
proporciona (NOVAK et al., 2014).

Os jogos ainda são usados primordialmente para entretenimento, no 
entanto, existem resultados de estudos que associam o divertimento 
à necessidade do indivíduo ser fisicamente ativo e que fatores como: 
apresentação atraente, interatividade, desafio, senso de controle e re-
compensas, ampliam a busca pelos jogos de ação, ao tempo em que, 
estratégias para ganhar o jogo fazem com que as informações obtidas 
com o mesmo proporcionem importante efeito sobre a educação e a 
formação de comportamentos e atitudes (BARANOWSKI, 2008). 
Desta forma, fica ainda mais evidente que a aplicação de jogos em 
educação e saúde pode ser frequente e efetiva, levando a resultados 
significativos que impliquem em respostas positivas tanto no que 
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se refere a relação ensino-aprendizagem quanto na utilização direta 
enquanto elementos terapêuticos.

Em meta-análise, utilizando 54 estudos, a respeito da eficácia global 
de jogos digitais em promover o estilo de vida saudável, os resultados 
mostraram que os serious games apresentaram efeitos discretos sobre 
os determinantes da vida saudável, porém observou-se que os resulta-
dos sobre o aprendizado e a condição clínica dos participantes foram 
significativamente melhorados a partir da sua utilização (DESMET, 
2016), revelando que a exploração correta e adequada do ambiente 
virtual é necessária para a obtenção de efeitos seletivos, específicos e 
de alcance maior entre os usuários. Utilizando essa abordagem com-
preende-se que desde o processo criativo até a jogabilidade, todas 
as etapas desta construção devem contemplar a educação em saúde, 
trazendo para o jogador elementos capazes de influenciar seus com-
portamentos e atitudes. Assim, aplicar serious games em educação e 
saúde implica em ampliar o aprendizado e promover tratamentos 
através do entretenimento, atingindo todos os segmentos da popu-
lação de uma maneira considerada fácil e divertida.

Em revisão recente da literatura é perceptível o aumento das inser-
ções dos jogos como importante auxílio terapêutico ou educativo, 
porém ainda são poucos os estudos que envolvam aplicações em 
educação e saúde. É importante perceber que discussões amplas têm 
sido produzidas neste sentido e, desta forma, parece ser apenas uma 
questão de tempo para que os jogos sejam desenhados de formas a 
atingir definitivamente este binômio. Trazendo a tona, nesse mo-
mento, a educação alimentar e nutricional e o crescente número de 
problemas de saúde desencadeados, mantidos ou agravados pelos 
maus hábitos alimentares, a criação e o desenvolvimento de jogos de 
educação em saúde voltados à educação alimentar e ao tratamento 
destas doenças, especialmente a obesidade, alçada ao grau de epi-
demia mundial (GAGO, 2010) é um campo novo e aberto a novas 
investigações e intervenções na busca por mais qualidade de vida aos 
indivíduos acometidos.   
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3. JOGOS E NUTRIÇÃO UMA ASSOCIAÇÃO 
POSSÍVEL?

O envolvimento do indivíduo em seu tratamento através do uso de 
ferramentas educativas voltadas à saúde e, ao mesmo tempo, capazes 
de, para além das mudanças no comportamento alimentar, serem 
efetivas para a quebra do sedentarismo parece ser um ponto de par-
tida fundamental. 

As doenças metabólicas têm sido encontradas em níveis cada vez 
mais elevados na população mundial (ALBERTI et al., 2009) e esta 
razão, por si, aponta para a necessidade de medidas intervencionistas 
de amplo impacto, pois estes são problemas de saúde com determi-
nantes modificáveis (DESMET et al., 2016) e com boas condições 
de reversibilidade e resolutividade. Porém, para que esse objetivo seja 
atingido, é necessária uma abordagem multidisciplinar (CERDÀ et 
al., 1999) para a redução dos efeitos negativos, observando-se os 
papéis dos profissionais de educação e saúde no processo de aprendi-
zado e acompanhamento dos indivíduos.

Conforme já mencionado neste texto, a última década foi marcada 
pelo aumento do uso de tecnologias digitais na área da saúde e, em es-
pecial, aquelas voltadas à comunicação entre profissionais e pacientes 
(SLAPER, CONKOL, 2014; SINGH, WILKINSON e BRAGAN-
ZA, 2014). Rompendo a utilização dos jogos como mera forma de 
entretenimento, atualmente existem usos importantes dos mesmos 
enquanto instrumentos de educação e saúde, em suas diversas áreas, 
de maneira popular e com abordagem que combina o social cognitivo 
e as teorias de autodeterminação (BRAND et al, 2015). Em grande 
parte, esta expansão se deve ao fato dos dispositivos móveis, com ca-
pacidade de executar aplicativos (CHEN, CADE e ALLMAN-FARI-
NELLI, 2015), terem se tornado mais acessíveis à população. 

Os serious games ganharam novas funcionalidades e sua aplicação na 
área da saúde e no controle de agravos já permite pensar em educa-
ção continuada voltada à saúde ampliando as possibilidades de con-
tato com a informação e situações que simulem o ambiente diário 



162  Empreendedorismo & Inovação

de pacientes em acompanhamento ambulatorial (LINDEN, 2005; 
MERHY, 2002; CARTER et al, 2013).

A literatura traz diversos estudos sobre testes realizados com jogos que 
vão, desde orientação aos pais para o incentivo ao consumo de frutas, 
legumes e verduras, com dicas de preparações dos alimentos em am-
biente que simula situações cotidianas, passando por jogos que tem 
como tema alimentação e atividade física na adolescência, até aplicati-
vos que incentivam o consumo de alimentos regionais como possível 
forma de promover a saúde (BRAND et al, 2015; GILLILAND et al, 
2015; MAJUMDAR et al, 2015). Neste universo dos serious games 
voltados para educação alimentar e nutricional um estudo identificou 
o sexo feminino como o maior usuário desses aplicativos (HEBDEN, 
COOK, VAN DER PLOEG e ALLMAN-FARINELLI, 2012) e, este 
público, também tem sido o maior nas pesquisas realizadas com esses 
jogos, chegando a mais de 60% das amostras dos estudos (BRAND et 
al, 2015; GILLILAND et al, 2015). 

Os serious games possuem ampla faixa etária de aplicabilidade o que 
os torna adaptáveis e motivadores para o paciente/jogador em ques-
tão, além de permitir a simulação em ambientes que reproduzem os 
espaços de convivência destes indivíduos como a residência e o local 
de trabalho, ofertando inclusive possibilidades de refeições (BRAND 
et al, 2015; DESMET et al, 2016) a serem incorporadas aos hábitos 
alimentares, com base em conhecimentos técnico-científicos. 

A literatura mostra que os jogos de computador são eficazes no ensino 
de habilidades psicológicas como: auto-controle, formação de atenção 
e outras habilidades espaciais e promovem o aprendizado de novos 
conceitos ao tornar esse processo mais atraente, melhorando a eficácia 
e a disponibilidade das informações. Estudos mostram que os serious 
games podem acelerar o processo de aprendizagem e melhorar forte-
mente os níveis de motivação (THOMPSON et al., 2012; DAGAN 
et al., 2015). São considerados benefícios dos jogos enquanto ferra-
mentas educacionais: 1. A alta capacidade de atração, 2. a facilidade 
de entregar mensagens complexas consolidando as informações em 
unidades menores mais fáceis de integrar e 3. o seu baixo custo de 
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divulgação (THOMPSON et al., 2012). Além disso, pode-se men-
cionar: 4. A sua inclusão em meios de acesso atuais (rede mundial de 
computadores), 5. a sua adaptabilidade, podendo ser modificados de 
acordo com objetivos educativos e clínicos e 6.  o seu reforço ao apren-
dizado tornando-o mais divertido (BAÑOS et al., 2013).

O surgimento de jogos e outras aplicações tecnológicas, especifica-
mente voltadas a ações educativas e terapêuticas na área de nutrição, 
vem crescendo nos últimos anos e, em alguns casos, sua aplicação já 
é realidade. O projeto Nutri-Trainer (Instituto ITACA, Valência), 
por exemplo, tem o objetivo de explicar de maneira simples, uti-
lizando aprendizagem ativa, maneiras de manter a dieta saudável. 
Deste modo, contextualiza a aplicação nutricional seguindo reco-
mendações profissionais, mantendo a coerência com as informações 
recolhidas nas bases de dados nutricionais. O Nutri-Trainer propõe 
diferentes aplicações com design atraente para melhorar a usabili-
dade para todos os tipos de usuários (GAGO, 2010). Enfatiza-se a 
importância de metodologias que envolvam as Tecnologias da Infor-
mação para o desenvolvimento de diversos produtos que envolvam 
as áreas de educação e saúde, úteis em ajudar as pessoas a aprender 
conceitos nutricionais e de saúde que possam auxiliar na redução das 
taxas crescentes de sobrepeso e obesidade na sociedade.

Com base no pressuposto de que sites de redes sociais (SRS) poten-
cialmente podem melhorar intervenções na saúde pública por conec-
tarem milhares de pessoas proporcionando exposição social e reforço 
aos usuários (DAGAN et al., 2015), foi criada uma plataforma on-li-
ne denominada Food Hero (Oregon State University, Corvallis, OR), 
na qual os jogadores alimentam um personagem virtual de acordo 
com suas próprias necessidades nutricionais, de forma associada a 
desafios desportivos virtuais. A pontuação no jogo é obtida a partir 
das escolhas alimentares e do desempenho nos desafios desportivos 
e os jogadores podem optar entre duas versões: a privativa, na qual o 
usuário visualiza apenas a sua pontuação e a social, na qual é possível 
ver a pontuação de outros jogadores e interagir com os participantes 
daquela rede social. Os resultados obtidos revelaram que a utilização 
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da versão social foi mais efetiva ao promover aumento do aprendi-
zado, levando a elevação das pontuações em todos os aspectos do 
jogo no grupo desta versão quando comparado ao grupo controle, 
formado por jogadores da versão privativa. Desta forma, é possível 
perceber que a exposição social parece estar associada ao maior en-
volvimento e aprendizagem em uma plataforma educacional nutri-
cional on-line, através da ampliação de experiências entre os diversos 
jogadores. Estes achados reforçam que o componente motivacional 
é um dos fatores mais importantes para favorecer o melhor uso do 
tempo nas redes sociais trazendo para os usuários informações úteis 
e promoção de educação em saúde (DAGAN et al., 2015), ou seja, 
RV e JD para a saúde são estimuladores e inovadores, além de po-
tencialmente eficazes para o aumento de conhecimento, mudanças 
comportamentais com impactos diretos e resultados positivos sobre 
a saúde (THOMPSON et al., 2012).

Um contraponto deve ser feito em relação a utilização ideal dos di-
ferentes tipos de jogos e seus potenciais efeitos adversos. Desta for-
ma, desenvolvedores de jogos, legisladores, pesquisadores, jogadores 
e suas famílias, designers, varejistas e editores, devem ser envolvidos 
na formulação de documentos que visem a utilização adequada, tan-
to em condições de entretenimento quanto naquelas voltadas aos 
interesses da educação e da saúde. 

Outro jogo desafiador, o ETIOBE Mates (LABPSITEC, Castellón 
de la Plana), criado para melhorar o conhecimento nutricional de 
crianças, teve sua eficácia e aceitabilidade estudada, em uma amostra 
de 228 crianças. Os participantes foram divididos em dois grupos: 
um grupo experimental (ETIOBE Mates) e um grupo controle (pan-
fleto). Ambos os grupos aumentaram suas pontuações em relação 
ao conhecimento nutricional, porém a aquisição de conhecimen-
to se mostrou significativamente maior no grupo experimental. Do 
ponto de vista qualitativo, os usuários consideraram a plataforma de 
jogos um meio útil para melhorar o seu conhecimento nutricional 
(BAÑOS et al, 2013). Assim, jogos on-line podem se configurar em 
métodos eficazes para compartilhar ações de prevenção e tratamen-
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to, com resultados mais efetivos devidos ao alto potencial lúdico e, 
portanto mais atrativo ao público alvo. Obviamente, outro grande 
desafio se apresenta, pois certamente é muito difícil criar e desenvol-
ver jogos focados em educação e saúde com capacidade de competir 
com os jogos comerciais e sua altíssima qualidade gráfica, ou seja, os 
jogos podem ser mais ou menos eficazes, dependendo da audiência e 
do contexto nos quais eles são apresentados (DESMET et al., 2016), 
além de apresentarem qualidade gráfica, de roteiro, e sonora que 
funcionem como grandes atrativos ao jogador/paciente.

As ações educativas funcionam como importante parte da cadeia 
de eventos que pode ser extremamente funcional para jogadores/
pacientes que precisam passar por reeducação alimentar, buscando 
reduzir o peso corporal e garantir o bem estar. Conforme visto ante-
riormente, jogos com estas características vêm sendo utilizados com 
graus de sucesso variados, mas tendo em comum a aceitabilidade 
e a capacidade de favorecer a retenção de conhecimento a respeito 
do tema. Por outro lado, toda e qualquer ação que vise mudanças 
comportamentais em relação a alimentação voltadas a redução do 
aparecimento de doenças associadas ao excesso de peso devem ser 
vinculadas à prática regular de atividade física. Atualmente jogos de-
senvolvidos para consoles como Xbox® e Play Station® dotados de 
plataformas para captação de movimentos dos jogadores, a exemplo 
do Kinect® e do Move®, estão quebrando a barreira do sedentaris-
mo, pois o jogo só acontece se o jogador se movimentar e, portanto 
aumentar o gasto energético enquanto joga (BRAAM et al. 2013; 
SWEEN et al., 2014). Considerando o exposto, fica evidente que a 
associação entre ações educativas e atividade física são componentes 
indissociáveis para o sucesso de jogos em nutrição, desde que uma 
das doenças que mais cresce no mundo é a obesidade. Em estudo 
utilizando o jogo Escape from Diab (Archimage inc., Houston, TX) 
o qual foi desenvolvido para reduzir riscos de obesidade promovendo 
mudanças na ingestão alimentar e levando a realização de atividade 
física, pesquisadores investigaram possíveis barreiras para o consumo 
de alimentos saudáveis e para a prática de exercícios. As crianças, 
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entre 10 e 12 anos de idade, estudadas, indicaram como barreiras ao 
consumo de frutas e verduras a oferta reduzida ou inadequada em 
suas casas e, em relação a atividade física alegaram cansaço devido 
às atividades escolares ou por necessitarem de energia para fazer as 
tarefas da escola em casa (SIMONS et al., 2013).

É importante perceber que a depender do formato do jogo, a ca-
pacidade funcional do mesmo pode ser de alta ou baixa eficácia, 
desde que a motivação está ligada ao interesse gerado sobre os jo-
gadores/pacientes. Desta forma, já existem resultados que apontam 
mudanças positivas no comportamento de ingestão alimentar, mas 
sem alterar significativamente a ingestão hídrica e a atividade física 
(BARANOWSKI et al., 2016). Os bons resultados obtidos com uso 
dos consoles/plataformas móveis (Xbox/Kinect® e Ps/Move®) em tra-
tamentos de afecções do Sistema Nervoso Central (GALNA et al., 
2014) são indicadores da aplicabilidade dos jogos em terapia, porém 
são escassos os estudos com aplicação específica destes consoles/pla-
taformas na terapêutica da obesidade, embora exista mais de uma 
centena de jogos sobre a temática: melhora nutricional, perda de 
peso e atividade física (LIEBERMAN, 2012).

Os exergames certamente aparecem como um importante caminho a 
ser seguido no que se refere ao uso de jogos para prevenção e trata-
mento da obesidade. Diversos estudos demonstram a eficácia destes 
jogos em aumentar a atividade física dos usuários de maneira pro-
gressiva e o seu grande potencial para a reabilitação, por permitir a 
realização de exercícios específicos aplicados a diferentes grupos clí-
nicos (KLOMPSTRA, JAARSMA, STROMBERG, 2014; GALNA 
et al., 2014; LAVER et al., 2011). Os exergames tem se mostrado 
eficazes em melhorar o equilíbrio, a mobilidade, a força muscular 
em membros inferiores e a cognição (SKJAERET et al., 2016). 

Uma das grandes vantagens dos exergames reside no fato de que a sua 
aplicabilidade inclui os lares, as escolas e as comunidades. Por outro 
lado, uma importante revisão sistemática, revelou que os resultados 
físicos e psicossociais obtidos não formam um panorama seguro em 
relação a sua eficácia. Após a cuidadosa análise de 34 trabalhos a 
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respeito das ações dos exergames sobre a obesidade, os autores con-
cluíram que faltam protocolos metodológicos seguros, ao tempo em 
que, está ausência de padrões torna os dados obscuros por problemas 
de desenho experimental e nas aferições de parâmetros antropomé-
tricos. O poder de atração dos exergames sobre os jogadores foi consi-
derado de alta eficácia, porém estratégias para a manutenção do inte-
resse são fundamentais para evitar o desuso (GAO e CHEN, 2014). 

Em outra abordagem, o jogo monster manor (Ayogo health, inc., Van-
couver), desenvolvido para auxiliar crianças diabéticas e seus pais no 
gerenciamento da doença, foi utilizado em escolas para avaliar o im-
pacto sobre a atividade física. A partir da avaliação obtida pelo uso 
de acelerômetros utilizados pelos participantes do estudo, foi possível 
observar aumento na atividade física associado a exposição a este exer-
game (GARDE et al., 2016). Nesta mesma linha de pensamento, a 
utilização do jogo Tennis do console Wii®, promoveu perda calórica 
após as partidas e o uso de jogos para Xbox 360/Kinect® possibilitou 
aplicações voltadas à saúde dos jogadores (STAIANO e CALVERT, 
2011; KAMEL BOULOS, 2012). Estas informações associam-se, de 
maneira relevante, aos resultados obtidos a partir da utilização de jogos 
cooperativos que promoveram maior motivação em adolescentes obe-
sos ou com sobrepeso (STAIANO, ABRAHAM, CALVERT, 2012). 

Desta forma, os exergames são altamente promissores para a promo-
ção da saúde e das atividades físicas (LAMBOGLIA et al., 2013), em 
associação a outras terapêuticas, com a intenção de reduzir a inativi-
dade observada na atualidade e, portanto com grande potencial para 
o combate da obesidade, embora ainda não exista um panorama claro 
em relação a sua aplicabilidade nesse campo (LeBLANC et al., 2014).

4. CONCLUSÕES

Considerando a abordagem aqui realizada, é possível afirmar que 
a utilização de jogos em ações voltadas a educação e saúde, está se 
configurando de maneira inovadora, pois já se aplica de maneira 
auxiliar em diversos tratamentos, incluindo não só o caráter tera-



168  Empreendedorismo & Inovação

pêutico, mas também seu papel enquanto ferramenta educativa. A 
aplicabilidade dos jogos em nutrição se mostra altamente promissora 
no que se refere a educação alimentar e a sua associação à atividade 
física, porém diversos obstáculos ainda precisam ser vencidos para 
garantir resultados significativos aos jogadores/pacientes, principal-
mente em condições severas, como a obesidade nas mais diversas 
faixas etárias. Cabe ressaltar, que o desenvolvimento de jogos, cada 
vez mais específicos, desenvolvidos sob o olhar técnico-científico e, 
capazes de unir elementos educativos à perda de peso efetiva, parece 
ser o desafio a ser vencido. 
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A REVOLUÇÃO DA IMPRESSORA 3D OPEN 
SOURCE

1. INTRODUÇÃO

A fabricação rápida de Componentes, ou Rapid Manufactu-
rirng como é mais conhecida, é um processo de fabricação 
de objetos tridimensionais. Este modelo de produção con-

siste no uso de tecnologia de fabricação aditiva de forma a produzir 
produtos usáveis ou partes dos mesmos (CUNHA, 2007). Existem 
várias denominações para a fabricação rápida, tal como produção 
direta, fabricação direta, prototipagem rápida e produção digital 
(HOPKINSON, 2006; GRENDA, 2006).

A impressora 3D é uma máquina que transforma um projeto tridi-
mensional computadorizado em um objeto físico, permitindo que 
o(s) objeto(s) produzido(s) possam ser utilizados em diversas áreas 
de aplicação.

Com a impressora 3D é possível imprimir praticamente qualquer 
objeto obedecendo a capacidade do tamanho da peça desejada. O 
diferencial deste tipo de produção está na criação sem a necessidade 
de moldes que servem para criar formas para o modelo conforme 
acontece nos processos de produção tradicionais. Podemos produ-
zir: objetos para residências e escritórios; jogos e brinquedos; objetos 
para projetos educacionais; partes de equipamentos industriais; pe-
ças de arquitetura e design; entre outros.

Na área da saúde, por exemplo, sua aplicação possibilita a produ-
ção de moldes para guias cirúrgicos, planejamento de tratamentos, 
arcada dentária, representar alguma estrutura anatômica específica 
do corpo humano, fabricação de próteses, tratamento de tumores, 
planeamento de radioterapia, design de implantes, design de ins-
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trumentos médicos e diversas outras aplicações (GRENDA, 2005; 
GRANDO, 2005; ROBOHAND, 2016).

A capacidade de imprimir geometrias complexas é um dos maiores 
diferenciais da manufatura aditiva, ou impressão 3D, que atualmen-
te vem recebendo um grande destaque pelas suas possibilidades na 
área de produção de peças industriais e principalmente na área de 
saúde. O processo de produção de uma impressora 3D consiste no 
deposito da matéria prima em camadas lineares até formar todo o 
objeto que está sendo produzido.

No processo de produção em uma impressora 3D, o polímero é tra-
cionado por uma extrusora e aquecido a uma temperatura adequada, 
capaz de deixar o polímero flexível e desta maneira formar o projeto 
3D. O resultado é um objeto construído como uma peça sólida se-
miacabada, ou também na forma de um vergalhão para ser fatiado 
no comprimento desejado. O processo de produção é limitado a 
quantidade de polímero disponível e no tamanho da peça a ser pro-
duzida. A Figura 1 apresenta um modelo de extrusora de impressora 
3D. Nesta imagem está em destaque na parte inferior da extrusora, o 
hotend. Neste local o polímero é aquecido para ser depositado sobre 
uma superfície sólida e desta forma a impressora cria a peça (PRO-
TOFAST, 2017).

Figura 1. Modelo de Extrusora. 

Fonte: Autor (2016)
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Este tipo de tecnologia não é recente, já está no mercado desde o 
final da década de 1980, porém nos últimos anos houve um salto 
tecnológico principalmente em sistemas embarcados e projetos de 
microcontroladora, como o projeto Arduino, que é uma plataforma 
de prototipagem eletrônica de hardware livre e possível de ser pro-
gramada com a linguagem C (Project Arduino, 2017).

Atualmente existem diversas tecnologias, para a produção na impres-
sora 3D dentre entre elas temos a Fused Deposition Modeling (FDM) 
e a Fused Filament Fabrication (FFF) que utilizam filamentos de po-
límeros como matéria prima. A Stereolithography Aparattus (SLA é 
uma técnica que utiliza luz ultravioleta para curar resinas líquidas. 
Também existe o processo Selective Laser Sintering (SLS) que criar 
objetos 3D, a partir de material granulados de plástico, cerâmicas e 
metais (EESC, 2017). A maior parte dos projetos de impressora 3D 
utilizam a tecnologia FFF/FDM.

Fused Deposition Modeling e Fused Filament Fabrication.

O processo de Manufatura Aditiva através de extrusão de políme-
ros para impressora 3D pode utilizar duas tecnologias. O FDM que 
segundo Stratasys (2017) foi desenvolvido em 1988 por S. Scott 
Crump co-fundador da Stratasys Inc e registro pela mesma empresa, 
o FDM é a tecnologia que é conhecida neste segmento pela sua sim-
plicidade e baixo custo. Este modelo utiliza um filamento, que pode 
ser de plástico derivado do petróleo, plástico biodegradável ou metal 
que é desenrolado de uma bobina e depositado sobre uma superfície 
até a peça ficar pronta.

Conforme apresentado na Figura 2, o objeto foi produzido por 
FDM, e como o material é depositado em camada até a construção 
do objeto físico, podemos observar nesta figura que ela apresenta 
uma estrutura linear e dá a entender que camada por camada foi 
depositada até a sua total construção.
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Figura 2. Camadas de uma peça impressa com extrusão por FDM.

Fonte: Autor (2016).

Ainda segundo a STRATASYS (2017) o processo de produção da 
impressão por FDM inicia com um software que processa um ar-
quivo no formato de arquivo estereolitografia (STL), para matema-
ticamente cortar e orienta o modelo para o processo de criação no 
formato do plano cartesiano x, y e z. E quando necessário é gerado 
a estrutura de suporte para apoiar o objeto 3D produzido conforme 
suas angulações.

A máquina pode dispensar vários materiais para atingir objetivos 
diferentes: Por exemplo, pode-se utilizar um material para construir 
o modelo e utilizar outro como uma estrutura de suporte solúvel, ou 
um poderia utilizar cores múltiplas do mesmo tipo de termoplástico 
no mesmo modelo. Neste processo um fio de filamento de plástico 
ou metálico é desenrolado de uma bobina e através de um processo 
de tração é puxado pelo motor da extrusora e com a temperatura 
aquecida no bocal da extrusora o plástico é transformado em um 
fluxo contínuo enquanto o objeto está em processo de criação e a 
posição que é depositado na mesa conforme a figura 2 é controlada 
pelos motores preciso que em conjunto faz o movimento em um 
plano cartesiano tridimensional (FDM, 2017).

Com a expiração da patente sobre esta tecnologia existem empresas 
e comunidades virtuais que compartilham o conhecimento sobre to-
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das as etapas e partes estruturas da impressora 3D o que proporcio-
nou a queda de preço e novas ideias.

Outro modelo similar ao FDM é o FFF, conhecido como fabricação 
por filamento fundido. Este modelo utiliza a mesma técnica do FDM, 
contudo devido a restrições de patente e contexto industrial ele foi 
criado pelos membros do projeto RepRap que é atualmente a maior 
comunidade de produção de impressora 3D, devido às restrições do 
uso da sigla FDM registrada pela Stratasys Inc (PROFAST, 2017).

2. FILAMENTOS PARA IMPRESSORA 3D

A escolha do material utilizado na impressão 3D é fundamental, 
pois suas propriedades é que vão definir as características do objeto 
impresso. O material que a impressora utiliza é o filamento, sua de-
finição formal é monofilamento plástico geralmente bobinado com 
uma única cor e o mesmo é fornecido normalmente em carretéis de 
1kg, podendo ser encontrado também em porções menores. Se um 
peça tiver que possuir três cores diferentes, será necessária a aquisição 
de 3 carretéis. Atualmente nos projetos de impressora 3D são utiliza-
dos filamentos de ABS e PLA.

O Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) é um polímero amorfo 
produzido através da polimerização por emulsão ou massa do acri-
lonitrilo e estireno na presença de polibutadieno. Sua aplicação na 
indústria do plástico pode ser em filamentos de impressora 3D, tu-
bulações, moldes e etc. Na indústria de elétrica e tecnologia é utili-
zada principalmente para a estrutura de computadores, máquinas de 
calcular, GPS, smartphone e tabletes e etc. (RESINEX, 2017). 

A figura 3 apresenta o modelo de polímero em PLA que é utilizado 
para impressora 3D, este mesmo formato de bobina também é co-
mercializado em ABS.
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Figura 3. Bobina filamento em PLA utilizada para impressora 3D DIY.

Fonte: Autor (2016).

O ABS ainda é mais barato que o PLA e mais adequado para usu-
ários avançados, devido aos ajustes extras que se fazem necessários 
para uma impressão com melhor qualidade. O ABS é considerado 
menos frágil do que o PLA e isso significa que as peças terão uma 
vida útil maior. Este material é considerado o mais antigo usado em 
impressoras 3D.

O biopolímero ácido poliláctico (PLA) é produzido a partir da dex-
trose (açúcar) extraídas de materiais de fontes renováveis. É o bio-
plástico ou biopolímero mais popular e o único atualmente pro-
duzido em escala mundial, sua produção industrial é comum em 
produtos atóxicos (RESINEX, 2017).

Por ser um material biodegradável é ambientalmente amigável e tem 
cheiro levemente adocicado. O PLA também é mais rígido e “pe-
gajoso” do que ABS, por isso é menos propenso a deformação. O 
PLA é um ótimo material para uso doméstico como industrial. Sua 
aparência lustrosa e grande variedade de cores e opções diferentes 
de transparência oferece um diferencial nos projetos 3D. A Tabela 1 
compara as principais características entre os dois modelos.
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Tabela 1. Comparação entre ABS e PLA. (RESINEX, 2017)

Filamento ABS PLA

Nome Acrilonitrila-butadieno-
-estireno

Ácido poliláctico ou 
polilactida

Composição Petróleo Amido vegetal

Propriedades Durável, ligeiramente 
flexível e resistente ao calor Resistente, rígido

Temperatura de 
extrusão 210-250º C 160-220º C

Preço médio ano 2016 R$ 120,00 1 kg R$ 150,00 1 kg

Características do 
objeto construído

Fácil de lixar, colar, 
facilmente solúvel em 

acetona e acabamento com 
acetona

Pastoso para lixar e 
Difícil colagem

Um importante detalhe sobre o acabamento das peças impressas no 
processo de extrusão é a aparência superficial em camadas, que pode 
ser rejeitada em projetos que necessitam de riqueza nos detalhes ou um 
fino acabamento, como joias, objetos de decoração e embalagens por 
exemplo. Na Figura 4, percebemos as camadas do objeto 3D, por isso 
muitas vezes as peças produzidas são consideradas do tipo semiacabada.

Figura 4. Engrenagem produzida com PLA.

Fonte: Autor (2016).
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Segundo Azevedo (2013), é possível utilizar técnicas com tratamen-
to químico para peças produzidas em ABS e obter como resultado 
uma aparência relativamente igual a de uma peça produzida no pro-
cesso de fabricação tradicional. Uma das propostas foi a utilização da 
acetona que reage com o plástico ABS, dissolvendo o mesmo. Nessa 
técnica que atualmente já é utilizada por usuários domésticos de im-
pressora 3D, a acetona é adicionada em um recipiente que aquecido 
na própria mesa da impressora e a peça 3D quando colocada sobre 
esse vapor obtém uma aparência uniforme e brilhosa como se o ob-
jeto fosse polido. Outra técnica utilizada por Azevedo (2013) foi a 
utilização de um removedor de esmalte que tem na sua composição 
cerca de 40% de acetona e neste método a peça apresenta uma apa-
rência fosca e com superfície não uniforme.

3. NA PRÁTICA, COMO FUNCIONA UMA 
IMPRESSORA 3D? 

Um arquivo 3D em formato digital com extensão. STL é convertido 
em um formato no qual, a impressora 3D interpreta a posição do 
plano cartesiano X, Y e Z do objeto tridimensional, em seguida a 
impressora deverá estar com o filamento e extrusora já aquecida e 
por fim o arquivo digital é enviado para a impressora que se compor-
ta como o robô cartesiano e o resultado é peça construída camada 
por camada conforme a Figura 5.
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Figura 5. Como funciona a impressão 3D. 

Fonte: Autor (2016).

4. PROJETOS OPEN SOURCE DE IMPRESSORA 3D

Um dos primeiros projetos de impressora 3D desenvolvida em co-
munidade foi o projeto Fab@Home com a proposta de desenvolver 
tecnologias para fabricação pessoal com visão de trazer a fabricação 
para as residências. Os membros desta comunidade são focados em 
desenvolver novos hardwares e softwares para produzir modelos de 
impressora 3D (Fabathome, 2017). 

RepRap é um projeto de código aberto para a construção de impres-
soras replicáveis, ou seja, é possível recriar e adaptar partes impressas 
de qualquer modelo de impressora disponível no projeto. Os proje-
tos são colaborativos e fazem parte da comunidade de desenvolvedo-
res e usuários (REPRAP, 2017). 

O Projeto RepRap é uma iniciativa que surgiu em 2004 na Inglater-
ra, com o objetivo de desenvolver impressoras 3D para serem usadas 
na prototipagem, fabricação e capacidade de auto replicar seus com-
ponentes de plástico, atuando como replicadoras. Os autores origi-
nais têm a auto-replicação como o principal objetivo desse projeto 
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de criação de impressoras 3D. É esta característica que o distingue 
do projeto Fab@Home.

A comunidade RepRap faz parte do movimento maker que é uma 
extensão da cultura DIY (Do It Yourself), o DIY nasceu de uma ide-
ologia na qual propõem que o próprio indivíduo possa criar, montar 
ou construir o que desejar e em se tratando de manufatura aditiva 
as ideias são surpreendentes (MAKERFAIRE, 2017). Atualmente 
existem DIY sob licença Open Source para Hardware e Software, e 
também modelos comerciais que utilizam o processo de extrusão de 
FDM e FFF. 

Devido a essa característica de auto-reprodução dos próprios compo-
nentes da máquina e a utilização de padrões em um projeto com har-
dware livre que é licenciado como Open source, o projeto é considerado 
desta forma prospectivo pois, devido as melhorias e a criatividade da 
comunidade novos modelos de impressoras são criados ou evoluídos, 
aumentando exponencialmente em número de versões, é um caminho 
sem volta. Para alguns especialistas isso poderá ser uma nova revolução 
industrial conforme o documentário do filme Print The Legend.

Em 2015 o projeto RepRap em seu 
site oficial http://reprap.org/ já ti-
nha registrado 16 modelos deriva-
dos da primeira versão de impres-
sora do projeto, o modelo Darwin 
3D Printer. Por está licenciado 
como projeto Open Source este mo-
delo derivou outros modelos como 
por exemplo a Prusa i3 Hephestos 
apresentado na Figura 6.

 
 Figura 6. Impressora Prusa 
 i3 Hephestos. 
 Fonte: Autor (2016).
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Podemos ter uma ideia como o projeto RepRap é grandioso e colabo-
rativo, atualmente existem aproximadamente 176 modelos adaptado-
res de impressora 3D, nesta comunidade são apresentadas impressoras 
com a capacidade de imprimir em tamanhos diferentes, por tipos de 
filamentos, por modelo mecânico e robótico

5. IMPRESSORA 3D ROSTOCK MAX

A Rostock Max é um modelo de impressora que originalmente come-
çou como uma campanha em um site de financiamento de projetos, 
o projeto conseguiu 777% de sua meta inicial de U$ 10.000. Desde 
então, este modelo de impressora vem aumentando a sua populari-
dade. O seu modelo de robô estilo Delta ao invés de estilo cartesiano 
tradicional, utilizada pela maioria dos modelos, foi desenvolvido por 
Reymond Clavel na Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) 
na Suíça. Sua invenção tornou-se um dos mais bem-sucedidos proje-
tos de robô paralelo do mundo (PARALLEMIC, 2017). A Rostock 
Max oferece uma precisão, posicionamento e velocidade de impres-
são maior que as demais máquinas. Este modelo de impressora tem 
alta velocidade e grande comunidade, contudo a maioria reclama 
dos níveis de ruídos, falta de apoio para extrusão dupla e de difícil 
calibragem. (RepRap, 2017).

6. IMPRESSORA 3D MODELOS MENDEI90, PRUSA I3 
REWORK E PRUSA I3 HEPHESTOS

Mendel Prusa é um modelo que foi relançada pela comunidade do 
RepRap como diversas melhorias o que proporcionou a extensão e 
o lançamento de novos modelos como Mendeli90, Prusa i2, i3, i3 
Rework, i3 Hephestos e outras mais.

A Mendei90 é um modelo utilizada para usuários que estão inician-
do a produção em 3D e não se preocupam com seu grande processo 
de montagem, que pode ter cerca de 100 peças ao todo. O modelo 
Mendel tem uma grande contribuição na comunidade de impresso-
ras 3D Open Source e muitos fabricantes vendem os kits customiza-
dos com novas ideias e melhorias.
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Neste modelo existe bastante diversificação onde suas peças são fá-
ceis de serem personalizadas. Também é um modelo que constrói 
objetos com bastante qualidade em tamanho médio de 200 mm que 
poderá ser em ABS ou PLA. A maior queixa dos usuários neste mo-
delo é o nível de ruídos e nos programas de edição e produção 3D 
(3DHUBS, 2017).

A Prusa i3 Rework, apresentado na Figura 7, é um modelo consi-
derado como o terceiro modelo da impressora Prusa Mendel. Esta 
versão recebeu alteração na 
cabeça de impressão (bico 
da impressora) o suporte aos 
modelos de hotend Magma 
ou J-Head, foi adicionado 
uma ventoinha a mais para 
o hotend, o aumento das pe-
ças de apoio do eixo Y para 
aumentar a estabilidade da 
base, alteração do controle 
da tensão da correia, altera-
ção no fim de curso do eixo 
x e y, e as barras roscadas da 
mesa agora são do modelo 
10M para uma maior esta-
bilidade na impressora (Re-
pRap, 2017). Figura 7. Prusa i3 Rework.

 Fonte: Autor (2016).

O modelo Prusa i3 Hephestos apresentado na Figura 8, é um mo-
delo de impressora que é comercializado com kit DIY pela empresa 
BQ, empresa que revende kits de robótica, de Telecom, e de outros 
projetos de tecnologias. A proposta da BQ é apresentar um modelo 
de impressora Prusa i3 modificada para ser menos complexa no mo-
mento da montagem e calibração.
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As principais melhorias deste 
modelo são: sensores de fim de 
tensor de correia, suporte para 
a parte eletrônica e do LCD da 
impressora, suporte a ventoinha 
(não é encontrado em outros 
modelos Prusa), guia dos fios 
elétricos, fonte de alimentação e 
extrusora do modelo da impres-
sora Witbox desenvolvido pela 
BQ (RepRap, 2017).

 
 Figura 8. Prusa i3 Hephestos. 

 Fonte: Autor (2016).

7. IMPRESSORA 3D MODELO KOSSEL

É uma máquina que teve origem no projeto RepRap e foi nomeada 
posteriormente por Albrecht Kossel, um bioquímico alemão e pio-
neiro no estudo da genética. Esta impressora utiliza um robô estilo 
Delta assim como o modelo Rostock MAX.  Ela oferece uma grande 
precisão e alta velocidade, contudo o ABS é opcional nesta impres-
sora, outro detalhe está no tamanho das peças que podem chegar a 
170mm (RepRap, 2017).

8. IMPRESSORA 3D MODELO ULTIMAKER

Foi lançada em 2011 sendo considerado um dos projetos mais anti-
gos de impressão 3D DIY. Este modelo teve 7 revisões de melhoria 
ao logo dos anos de projeto. É um modelo bastante conhecido de-
vido a sua idade, porém o custo para montar este modelo é o mais 
elevado dentre as demais. Uma queixa comum dos usuários está nos 
seus ruídos. Este modelo imprime em ABS e PLA com dimensão de 
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210 mm, superior as demais apresentadas. A sua comunidade garan-
te a qualidade das peças produzidas, porém precisa de muitos ajustes 
o que necessita de um conhecimento avançado sobre os parâmetros 
para a produção em 3D (3DHUBS, 2017). 

Os modelos de impressoras RepRap que destacamos têm em co-
mum uma placa controladora que evoluiu rapidamente em paralelo 
ao projeto das impressoras, essa placa faz parte de outro projeto, o 
Arduino, mas para entender a sua importância vamos revisar o his-
tórico do movimento de software livre.

Iniciado na década de 80, o movimento Software Livre tem como 
objetivo central a ideia de permissão de uso, cópia, adequação as 
necessidades e de redistribuição de software e vem evoluindo para o 
núcleo da vida digital, o hardware, apoderando-se do novo conceito 
de hardware livre pela sua liberdade de utilizar, modificar, construir 
e distribuir de acordo com suas necessidade e objetivos. Com essas 
características juntamente com a popularização da internet, favore-
cendo a distribuição da informação e a expansão do comércio global 
dos dispositivos de hardware, surge o paradigma do hardware livre 
acolhido por adeptos em todas as partes do mundo.

O projeto Arduino, teve sua origem no Interaction Design Institute 
na cidade de Ivrea, na Itália, em 2005.  Ele surgiu a partir da neces-
sidade do professor Massimo Banzi, que procurava um meio barato 
de seus estudantes iniciarem os trabalhos com tecnologia. Esse seu 
problema foi compartilhado com um pesquisador visitante da Uni-
versidade de Malmo, na Suécia o professor David Cuartielles, que 
também estava procurando uma solução parecida. Então decidiram 
desenvolver um microcontrolador que poderia ser utilizado pelos 
seus estudantes de arte e design (Arduino, 2017).

Por se tratar de um produto para superar o difícil acesso as tecno-
logias existentes, custo elevado, esse projeto surgiu com o principal 
objetivo vencer a barreira do preço. Portanto este produto exigia que 
fosse barato e o seu preço deveria ser acessível a qualquer estudante. 
Logo em seguida foi reunido um grupo e fora produzida uma tira-
gem inicial de duzentas placas. (Evans et. al., 2013).
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Para as impressoras 3D é comum a utilização do modelo Arduino 
Mega 2560, devido ao seu volume de portas digitais e analógicas que 
podem ser utilizadas para atender aos requisitos exigidos pelos mode-
los das impressoras 3D, a Figura 9 apresenta o modelo Mega 2560.

Figura 9. Arduino modelo Mega 2560. 

Fonte: Autor (2016).

Entre tantas ideias e possibilidades de impressão em 3D as que mais 
se destacam são as dos projetos na área de saúde, especificamente 
para a produção de próteses, devido ao elevado custo de uma prótese 
de mão que varia de acordo com a classificação da prótese pretendi-
da. As próteses passivas, em geral, são puramente estéticas, de modo 
a reestabelecer a imagem do membro amputado e por isso têm o 
preço menos elevado. Já as próteses ativas, são mais caras frente ao 
fator de permitirem uma funcionalidade maior, sendo estas ativadas 
pelo indivíduo. Podem ser encontradas de modo mecânico, onde a 
utilização de fios e cabos realiza movimentos de pressão e também 
encontradas de modo mioelétrico, onde seu acionamento se dá a 
partir da captação, por meio de eletromiografia, dos potenciais elé-
tricos gerados pelo músculo do indivíduo. (SILVA, 2014; LOPES e 
ALMEIDA; POLIS 2009). 

A utilização de impressão 3D vem se solidificando no meio médico, 
já sendo encontrada em diversas aplicações como a criação de próte-



192  Empreendedorismo & Inovação

se para tecido mole como orelha, substituição óssea a partir de uma 
peça de titânio, criação de órteses e inclusive próteses, sendo estas até 
mesmo já possíveis de serem encontradas em modelos prontos para 
baixar na internet e realizar a impressão até mesmo numa Impressora 
3D caseira (Yong et al., 2014; Dombrosk et al., 2014; Imanishi e 
Choong, 2014; CAMARGO, 2008).

Com toda essa tecnologia, existe a possibilidade de imprimir na pró-
pria residência uma prótese de mão humana a partir de modelos 
prontos que podem ser encontrados na internet com tamanho varia-
dos e design diferenciado para crianças e adultos, com custo inicial 
de até R$ 15,00 (quinze reais), essa é uma das grandes possibilidades 
ofertadas por impressoras 3D Open Source, que fomenta a criação 
de comunidades abertas para projetos sociais. A Makerbot uma das 
grandes fabricantes de impres-
sora 3D com tecnologia FDM 
em 2009, publicou um mode-
lo de prótese de mão humana 
para criança e esse modelo faz 
parte do projeto da comuni-
dade aberta Robo Hand http://
www.robohand.net/ que tem 
como proposta produzir mode-
los de prótese de mão construí-
das a partir de impressora 3D o 
modelo é apresentado na figura 
10. Esses projetos estão evo-
luindo e outras comunidades 
estão surgindo com o mesmo 
propósito, entre esses projetos 
destacamos a Open Hand Pro-
ject e Enabling The Future. 
 Figura 10. Prótese de mão
 projeto Robo Hand. 

 Fonte: Autor (2016).
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Fora da área de saúde também se destacam grandes projetos, dentre 
eles temos o projeto de Eric Harrell, um engenheiro mecânico da 
Califórnia, Estados Unidos, que utilizou a sua impressora 3D para 
criar um motor e uma transmissão manual do Toyota 22RE de cinco 
marchas.

Neste modelo o aparelho é funcional e poderia, em teoria, ser mon-
tado em um veículo. O que chama a atenção deste projeto é que o 
autor tirou todas as medidas usando um motor e a transmissão real 
como referência. O motor Toyota 22RE é um modelo de quatro 
cilindros de 2,2 litros que foi fabricado entre 1983 e 1997 e foi 
utilizado em diversos modelos de veículos como a picape Hilux, o 
esportivo Celica, passando pelos sedãs Cressida e Corona. Essa ini-
ciativa aproxima os interesses das indústrias do desenvolvimento de 
novas ideias e experiências, que podem ser fomentadas dentro da sala 
de aula entre discentes e docentes.

O atual projeto está distribuído gratuitamente e sem restrições na 
comunidade de arquivos digital 3D criada pela empresa MakerBot 
Thingiverse e qualquer um com uma impressora 3D e com habili-
dade em mecânica pode montar o seu próprio motor e transmissão 
para testes de laboratório (FLATOUT, 2017). 

9. CONCLUSÃO

A impressora 3D Open Source tem um papel relevante, além de um 
grande potencial no mercado de manufatura aditiva, pode ser con-
siderada uma das invenções mais importantes em impressão desde 
a prensa de Gutenberg em torno de 600 anos atrás. Embora ainda 
as comunidades sejam novas, com a atual tecnologia disponível, 
vários modelos criados e adaptados a todo instante para atender 
especificações de projetos seja em plástico ou metal. O tempo de 
produção na impressora 3D em comparação ao processo tradicio-
nal ainda é maior, contudo estamos retratando um processo de 
produção que não necessita de moldes, ou seja, o que será produ-
zido é o objeto desejado.
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A comunidade RepRap proporciona com todos os seus modelos a 
possibilidade da criação de outras comunidades especificas para pra-
ticamente tudo por exemplo, comunidade para produção de prótese 
em 3D, comunidade de deposito virtual de objetos 3D entre outras 
ideias. Isso aproxima as pessoas aos seus desejos de pesquisa e construir 
de tudo que se imagina e se limita a sua disponibilidade de ideias.

Os modelos de impressoras que apresentamos são os principais mo-
delos utilizados na comunidade do RepRap sendo o modelo Mendel 
I3 a de maior destaque pela sua variação de modelos e um dos mode-
los a Prusa I3 Hephestos trabalha com uma extrusora com qualidade 
comercial de impressão.

Acreditamos que as impressoras 3D é uma revolução sobre a ma-
neira de como construir e produzir coisas para educação, indústria, 
laser e trabalho.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E GD&T: UM ESTUDO 
DE CASO NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

Toleranciamento Geométrico e Dimensional é uma lingua-
gem usada para descrever as variações geométricas e dimen-
sionais permitidas de acordo com o projeto do produto. A 

engenharia de desenvolvimento de produto é responsável por definir 
os símbolos que serão utilizados no toleranciamento de cada com-
ponente, montados em conjuntos cujo funcionamento é cada vez 
mais complexo. Falhas nas especificações do produto podem aumen-
tar o custo de produção, exigir mudanças no produto final ou até 
mesmo pode levar a problemas legais. Neste cenário, desenvolveu-se 
um método para classificar os elementos geométricos e analisar a 
avaliação de especialistas na indústria automotiva utilizando lógica 
fuzzy. Além disto, o método é capaz de sugerir o melhor conjunto 
de símbolos a partir da análise geométrica do elemento, montagem 
e sua função no conjunto.

1. INTRODUÇÃO

A definição do produto deve ter como base os requisitos funcionais. 
De acordo com Liggett (1993) existe algo muito importante a ser 
considerado no toleranciamento dimensional um elemento na peça: 
a sua função. A determinação de tolerância dimensional deve ser 
precedida de especificação cuidadosa dos tipos de tolerância e sím-
bolos que serão aplicados nos elementos a serem controlados. Desde 
a seleção de elementos de posicionamento, conhecidos como datu-
ms, até a escolha de um modificador de material ou o uso do símbolo 
de diâmetro irão modificar a zona de tolerância e impactar na medi-
ção da peça (Armillotta; Semeraro, 2011). O objetivo das tolerâncias 
dimensionais é permitir aos projetistas especificar os requisitos de 
fabricação e montagem de produtos e assegurar que o produto fa-
bricado vai atender às necessidades dos seus clientes (Farmer, 1998).



200  Empreendedorismo & Inovação

Projetistas e engenheiros podem ser treinados no Processo de Desen-
volvimento de Produto como uma alternativa para reduzir os proble-
mas causados pela escolha incorreta e interpretação da especificação 
dimensional (Sousa; Wandeck, 2009), mas apenas o treinamento 
não é um processo a prova de erros no Toleranciamento Geométrico 
e Dimensional (Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T) e 
sua aplicação em desenhos. Infelizmente, parte dos engenheiros não 
são capazes de ler um desenho de engenharia devido à falta de treina-
mento adequado e experiência. As empresas deveriam procurar um 
treinamento de GD&T de qualidade, além de fazer a correta apli-
cação da GD&T nos seus desenhos uma prioridade. Uma vez que a 
especificação do desenho irá conduzir todo o processo, a aplicação 
adequada de tolerância é mandatória. Além disso, engenharia preci-
sa entender o impacto de suas especificações sobre a capacidade do 
processo de produção, qualidade e custo do produto (Day, 1999).

A atribuição de tolerâncias geométricas em peças fabricadas tem sido 
constantemente pesquisada (Hong; Chang, 2002). Os métodos de-
senvolvidos podem ser classificados em três categorias: especificação, 
alocação e análise da tolerância. Projetistas definem valores numéri-
cos para todas as tolerâncias na alocação de tolerância e a engenharia 
verifica os requisitos de projeto, como as espaços e ângulos, na aná-
lise de tolerância.

Na especificação de tolerância, o projetista deve selecionar os datums, 
características importantes e símbolos que serão utilizados no quadro 
de controle do elemento (Feature Control Frame, FCF). A seleção de 
cada símbolo depende da experiência do projetista para determinar a 
melhor sequência de símbolos e assim desenvolver o FCF. Algumas 
empresas desenvolvem regras internas para suportar a engenharia na 
tarefa de especificar as tolerâncias para os casos mais comuns, porém 
isto não é suficiente para evitar falhas na especificações de tolerância. 
A experiência do projetista sobre toleranciamento é um conhecimento 
tácito, ou seja, definida como habilidades ou experiências adquiridas 
que não são facilmente codificadas ou mesmo traduzidas (Chugh, 
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2015). Em relação ao GD&T, é difícil de codificar esse conhecimento 
tácito e transformá-lo em conhecimento explícito.

GD&T em conformidade com a norma internacional, pessoas trei-
nadas, identificar as características importantes com base em requisi-
tos funcionais, além de identificar os requisitos de produto do clien-
te são os fatores importantes que devem ser aplicados no processo de 
implantação do sistema de gestão dimensional (Teoi et al., 2016).

As normas internacionais são compostas de um conjunto variado de 
símbolos para serem utilizados no FCF. A norma ASME Y14.5 2009 
é composta por 14 símbolos de controle de características geométri-
cas e 22 modificadores, além de vários outros símbolos disponíveis 
distribuídos nas suas 214 páginas (ASME, 2009). Cada símbolo tem 
a sua própria regra de uso e a sequência de modificadores utilizados 
pode mudar completamente a zona da tolerância. A dificuldade que 
os projetistas e os engenheiros têm de escolher o melhor conjunto de 
símbolos para atender a função de um elemento geométrico especí-
fico é consequência da quantidade de possíveis símbolos a serem uti-
lizados em conjunto, com diferentes significados, além da crescente 
complexidade dos componentes e conjuntos na indústria mecânica. 
Desenhos insuficientemente ou incorretamente especificados po-
dem resultar em dúvidas para engenheiros de produção, manufatura 
e inspeção, além de possíveis retrabalhos e defeitos no produto final 
(Henzold, 2006).

Avanços na especificação de tolerância são esperados em três diferen-
tes áreas: o tratamento de dados, a estratégia geral para a solução dos 
problemas de definição, assim como a compatibilidade com as tarefas 
e gerenciamento. Algumas melhorias também são esperadas no trata-
mento de requisitos de projeto, como a identificação automática de re-
quisitos de montagem. Os requisitos funcionais precisam modelados e 
classificados corretamente (Armillotta; Semeraro, 2011).

No que diz respeito a tolerância e requisitos de classificação, exis-
tem recursos em programas de CAD que permitem associar tolerân-
cias com um elemento geométrico desde 1999. Entretanto, a forma 
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como este requisito de tolerância é armazenada e associada com o 
elemento ainda não é padronizado (Wilson, 1999). Isto é uma bar-
reira para se estabelecer uma base de dados de GD&T possível de ser 
analisado por métodos computacionais.

2. AS ABORDAGENS PARA ESPECIFICAÇÃO DE 
TOLERÂNCIAS GEOMÉTRICAS

Especificar tolerâncias geométricas pode ser difícil para os projetis-
tas devido à falta de conhecimento explícito disponível, por diversas 
vezes limitado a regras e exemplos básicos fornecidos pelas normas. 
Especialistas e pesquisadores procuram organizar o conhecimento so-
bre toleranciamento em conceitos e regras, incluindo regras empíricas 
para a seleção das superfícies de referência e símbolos de característica 
geométrica, além de classificações de casos específicos para definir um 
conjunto limitado de soluções (Armillotta; Semeraro, 2011).

A escolha dos datums é estudada nos manuais de toleranciamento ba-
seadas nas normas ASME (Drake, 1999) e estudos de caso sobre es-
pecificação de tolerância (Wang et al., 2003). Uma regra básica sugere 
selecionar as características que estabelecem as relações de montagem 
mais importantes para a função do produto como datums. O eixo de 
rotação ou superfícies de contato podem ser selecionadas como datu-
ms. Uma vez que o quadro de referância de datums (Datum Reference 
Frame, DRF) é selecionado, as tolerâncias devem ser escolhidas para 
todos os elementos geométricos importantes na peça.

Na especificação da tolerância geométrica, cada elemento é tolera-
do em relação a um DRF. A maioria destas especificações são base-
adas no conceito de invariância. Todos os possíveis desvios que o 
elemento pode ter da geometria nominal deve ser restrito dentro das 
zonas de tolerância. A invariância é baseado em graus de conceito 
liberdade. O modelo classifica superfícies da peça em sete classes de 
acordo com a sua invariância de acordo com translações e rotações, 
que podem ser definidas como esférica, planar, cilíndrico, helicoidal, 
rotação, prismáticos e genérica (Clement; Riviere; Serre, 1995).
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As associações entre duas superfícies pertencentes à mesma parte são 
chamadas de superfícies conectadas tecnologicamente e topologi-
camente (Technologically and Topologically Related Surfaces, TTRSs) 
(Clement; Riviere; Serre, 1995). Com o TTRS é possível definir um 
símbolo de característica geométrica para ser utilizado. Considere 
um cilindro (alvo) com um plano (datum). Caso o cilindro esteja 
perpendicular ao plano, o TTRS resultante pertence à classe de in-
variância de superfícies de rotação, e corresponde a uma tolerância 
de perpendicularidade. Caso seja paralelo ao plano, o TTRS cor-
responde a uma tolerância de posição. O resultado do TTRS é um 
conjunto limitado de casos de toleranciamento geométrico e pode 
ser explorado em um procedimento de especificação generativa. A 
classificação de acordo com o modelo TTRS não é o único, uma vez 
que a definição de classes de invariância não abrange a totalidade 
de elementos e funções projetadas em peças fabricadas (Armillotta; 
Semeraro, 2011).

Alguns métodos foram propostos para a seleção de DRFs e tipos 
de tolerância para elementos geométricos das peças. O primeiro e 
mais citado método foi desenvolvido a partir do modelo TTRS. A 
abordagem deste método define cada superfície por uma classe inva-
riância e um conjunto de mínimo de datums (Minimum Geometric 
Datum Element ou MGDE). Quando duas superfícies estão conec-
tadas, é possível determinar as tolerâncias necessárias para controlar 
a sua posição relativa, sempre associada a uma classe de invariância e 
uma MGDE. Este conceito baseia-se uma hierarquia de TTRSs so-
bre as características funcionais de cada peça (Armillotta; Semeraro, 
2011). Este método foi aplicado em uma ferramenta computacional 
interativa (Salomons, 1995).

Outros métodos importantes foram desenvolvidos para suportar esta 
especificação de tolerância geométrica, além de implementados em 
ferramentas de projeto auxiliado por computador (Computer Aided 
Design, CAD). Entre eles está a análise dos graus de liberdade dos 
elementos geométricos (Shah; Yan; Zhang, 1998 e Kandikjan; Shah; 
Davidson, 2001), a propagação dos datums e controles geométri-
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cos a partir de características especiais, também chamados de mé-
todo dos espelhos (Wang et al., 2003). Função e decomposição de 
requisitos de funcionalidade por meio da simplificação do gráfico 
de relação de montagem (Ballu; Mathieu, 1999). Amillotta definiu 
um método com a possibilidade de adicionar requisitos definidos 
pelo usuário relacionados à função e montagem para selecionar o 
DRF de cada peça e, assim, atribuir os tipos de tolerância a serem 
aplicados nos elementos (Armillotta, 2013). Também encontramos 
a atribuição de tolerância posição geométrica em engenharia reversa 
para definir tolerâncias de posição de conjuntos (Kaisarlis; Diplaris; 
Sfantsikopoulos, 2008), o método da tabela de posicionamento, que 
se baseia na propagação de requisitos do conjunto para cada uma das 
peças (Anselmetti; Mawussi, 2003 e Mejbri; Anselmetti; Mawussi, 
2003), dentre outros métodos disponíveis.

O FCF é composto de um conjunto de características de controle 
geométrico, modificadores e datums. Diferentes conjuntos de sím-
bolos que modificam pode afetar drasticamente a zona de tolerân-
cia e devem ser selecionados de acordo com o ajuste e função do 
elemento na peça e no conjunto. De acordo com o Apêndice E na 
ASME Y14.5 2009, os projetistas devem considerar tanto a estabili-
zação da peça quanto os requisitos funcionais dos elementos durante 
a documentação do projeto (ASME, 2009). A falta de experiência 
pode ser uma barreira para usar esses símbolos modificadores em 
uma determinada função e resultar em uma especificação incorreta.

3. O SISTEMA DE MONTAGEM FIXA NO MOTOR DE 
UM VEÍCULO AUTOMOTOR

O sistema de montagem fixa é uma condição em que duas ou mais 
partes são unidas e uma parte localiza um elemento de montagem 
utilizando-se de furos roscados ou furos sem folga (Figura 1). O FCF 
de um furo roscado em um sistema de montagem fixo será analisado 
neste artigo.
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Figura 1. Exemplo de sistema de montagem fixa.

Fonte: Autor, 2016.
 
O furo roscado na peça principal pode ser classificado como uma 
superfície cilíndrica, ou seja, um elemento mensurável regular. Faz 
parte de uma montagem estática no motor e o requisito do projeto 
para este elemento é manter as superfícies de toque em contato na 
condição de trabalho. Sua principal função é fixar a contra-peça no 
componente principal com um elemento de fixação, neste caso, pa-
rafusos. As peças analisadas podem possuir diferentes espessuras. De 
acordo com a equipe de montagem final, peças com maior espessura 
apresentam mais problemas para serem montadas. Desta forma é 
possível classificar o elemento de acordo com a análise da geometria 
e sua função na montagem.

A tolerância de posição é frequentemente aplicada em um furo rosca-
do, para assegurar a montagem correta das peças neste sistema. Três 
diferentes conjuntos de símbolos no FCF foram encontrados para 
esta aplicação de montagem fixa. No primeiro caso analisado, a en-
genharia optou por utilizar apenas o controle de tolerância de posição 
sem qualquer símbolo modificador sobre o FCF. Em outros desenhos, 
os projetistas utilizaram o símbolo de condição de máximo material 
(Maximum Material Condition, MMC). No terceiro caso encontrado, 
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projetistas aplicaram o MMC e o símbolo de tolerância projetada (Pro-
jected Tolerance, PT) em conjunto na FCF (Figura 2). Todos os FCF 
avaliados têm o seu DRF preenchido de acordo com a montagem.

A tolerância de posição controla a localização de um ou mais ele-
mentos em aos datums especificados. MMC é a condição em que 
um elemento está com a quantidade máxima de material dentro dos 
limites indicados de tamanho, ou seja, a peça está na sua condição 
de maior peso. O MMC é frequentemente usado para garantir a 
montagem das peças nas piores condições, como, por exemplo, o 
diâmetro do furo no valor mínimo da tolerância ou o diâmetro do 
eixo no valor máximo.

É recomendado aplicar o PT quando a variação na orientação dos 
furos roscados pode causar interferência na contra-peça. Ao contrá-
rio das aplicações de montagem flutuante, onde os furos na peça e 
contra-peça são projetados com folga, a condição de montagem fixa 
depende da orientação do furo produzido em relação aos datums 
(ASME, 2009).

Estes três conjuntos de FCF encontrados estão corretos de acordo 
com a ASME Y14.5 2009, entretanto, eles geram diferentes zonas 
de tolerância especificada.

Figura 2. Símbolos modificadores. 

Fonte: Autor, 2016.
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Neste cenário, qual símbolo, dentre os de tolerância geométrica e 
modificadores disponíveis, deve ser utilizado nesta aplicação de um 
sistema de montagem fixa? Durante a avaliação para classificar o ele-
mento, um fator importante na definição desta zona de tolerância 
é a espessura da contra-peça, pois o risco de interferência aumenta 
diretamente com o incremento na espessura nominal (Figura 3). Por 
este motivo alguns especialistas em GD&T foram consultados para 
avaliar esta condição específica.

Figura 3. Representação da zona de interferência devido as variações de 
orientação do furo roscado. 

Fonte: Autor, 2016.

3.1. Avaliação dos Especialistas em Gd&T

É necessário selecionar uma equipe interdisciplinar para especificar 
corretamente o GD&T do conjunto. Esta equipe deve ser composta 
por engenheiros de manufatura, qualidade, produtos e sistemas.

A pesquisa para coletar informações de especialistas em GD&T foi 
desenvolvida com base na condição apresentada. Esta pesquisa apre-
sentou uma condição sistema de montagem fixa com furos roscados. 
A espessura nominal foi definida entre menos de 1mm até mais de 20 
mm, dividido numa escala com cinco etapas. Especialistas em GD&T 
avaliaram a esta pesquisa com números inteiros de 1 a 5, onde 1 é a 
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condição de menor conexão do uso dos símbolos apresentados quanto 
a função do elemento e 5 é a condição com maior conexão.

Cinco especialistas em GD&T de motores responderam à pesquisa 
proposta. Os resultados podem ser encontrados na Figura 4. Estes 
especialistas responderam a pesquisa com base na sua experiência 
em design de produto, fabricação e qualidade. Eles trabalham com 
especificação e controle de GD&T por mais de cinco anos. É possí-
vel identificar a média para cada condição avaliada com o intervalo 
de confiança de 95%. O gráfico sugere uma condição difícil de ser 
definida como requerimento de engenharia, principalmente para es-
pessuras entre 1mm e 20mm.

Figura 4. Gráfico de intervalos dos resultados da pesquisa. 

Fonte: Autor, 2016.
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3.2. O Requisito de Engenharia e a Inteligência 
Artificial 

É necessário converter os resultados obtidos com esta pesquisa em 
requisitos de engenharia. A lógica fuzzy permite modelar e mani-
pular informações matematicamente imprecisas fornecidas por es-
pecialistas para caracterizar o processo estudado. A inferência fuzzy 
interpreta os valores no vetor de entrada e atribui valores para o 
vetor de saída de acordo com uma configuração de regras (Pedrycz; 
Gomide, 1998).

Os resultados foram aplicados em um modelo fuzzy Mamdani. Este 
método de inferência fuzzy é o mais utilizado (Mamdani; Assilian, 
1975). Este método é intuitivo, amplamente aceito e bem adaptado 
a entrada de informações tácitas. Funções triangulares foram utili-
zadas para avaliar as entradas e gerar resultados de saída (Tabela 1).

Tabela 1 – Resultados obtidos com o modelo fuzzy

Espessura (mm) Símbolo

MMC

MMC

MMC

MMC / PT
MMC / PT

Fonte: Autor, 2016.

O modelo fuzzy sugere duas respostas diferentes com base na espes-
sura da contra-peça. Em peças com espessura menor do que 10 mm, 
os projetistas devem usar apenas o símbolo modificador MMC. O 
uso do MMC com PT é indicado quando a espessura da contra-peça 
é maior do que 10 mm.
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Desta forma, o resultado pode ser traduzido em um requisito de 
engenharia e orientar o processo de especificação de tolerância. Este 
requisito é capaz de definir quais os símbolos que devem ser usados 
na função específica de um elemento classificado.

4. CONCLUSÕES

O método proposto permite a conversão do conhecimento tácito 
de especialistas em GD&T em conhecimento explícito. O uso da 
lógica fuzzy é viável e adequado para modelar o sistema proposto, 
uma vez que os elementos geométricos, peças e montagens estejam 
classificados. 

Nesta pesquisa, cada FCF teve que ser manualmente avaliado e clas-
sificado. Os programas de CAD não estão sendo utilizados na sua 
inteira capacidade quando se trata de GD&T. Uma vez que as infor-
mações de produto e manufatura (Product and Manufacturing Infor-
mation, PMI) pode armazenar dados sobre o projeto do produto, cada 
característica importante pode ser classificada e conectada ao elemento 
geométrico relacionado com o modelo matemático no CAD.

A classificação de um elemento deve ser baseada em duas dimen-
sões: geometria e função no conjunto (Figura 5). Esta estrutura é 
importante para organizar os dados no processo de especificação 
de tolerância. Os métodos computacionais de inteligência artificial 
podem ser aplicados no PMI desta base de dados de classificação 
de características disponível. Neste cenário, novas classificações de 
elementos podem ser rapidamente avaliadas pelos especialistas em 
GD&T e suportar o desenvolvimento de novos requisitos de enge-
nharia. Mesmo os requisitos existentes poderiam evoluir no caso de 
uma nova classificação ser avaliada pela equipe e esta análise afeta-
-lo. Uma vez que este requisito é implementado no ambiente CAD, 
uma ou mais soluções de FCF poderiam ser sugeridas cada vez que 
um elemento é classificado pelo projetista ou engenheiro durante o 
desenvolvimento de produto.
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Figura 5. Classificação dos elementos geométricos. 

Fonte: Autor, 2016.

Este método pode ser utilizado para aumentar a robustez do proces-
so de escolha dos símbolos que serão utilizados no FCF. É recomen-
dado que um time interdisciplinar avalie as informações disponíveis 
constantemente e sugira alterações no produto sempre que necessá-
rio. O processo suporta efetivamente a comunicação entre os proje-
tistas, manufatura e especialistas em GD&T.
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: MÚLTIPLAS 
PERSPECTIVAS

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo apresentar um cenário em-
pírico e conceitual acerca dos modelos de inovação tecno-
lógica a partir de três perspectivas de regimes inovativos: 

(a) Os sistemas nacionais de inovação, escola de estudos acerca de 
estruturas de mercado, pesquisa e desenvolvimento que discute o 
fortalecimento de redes nacionais e transnacionais que dão suporte 
aos sistemas produtivos das nações. (b) A acumulação tecnológica, 
enquanto um vetor de criação e difusão da inovação tecnológica e 
por fim (c) A interação entre Governo, Universidade e Empresa, a 
partir da abordagem da Hélice Tríplice. O debate aqui desenvolvido 
visa apresentar as peculiaridades e convergências de três perspectivas 
distintas que tratam de um mesmo tema, a inovação tecnológica.

Para conduzir a análise comparativa entre os três regimes tecnológi-
cos são apontadas três dimensões de avaliação, sejam elas: (a) Abran-
gência territorial considerando o alcance geográfico do modelo. 
(b) Principal agente indutor, que considera o ator que protagoniza 
o processo de inovação e (c) Dinâmica de inovação, que descreve 
como se desenrola a ação colaborativa entre os envolvidos. A partir 
desta triangulação entre as diferentes perspectivas emergem elemen-
tos que as aproximam, essenciais e comuns aos processo de inovação.

2. SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO – SNI: 
CONCEITOS FUNDANTES.

Uma das correntes mais fortes e consistentes que aborda a inovação 
sobre a perspectiva sistêmica, atribuído a um território nacional, asso-
ciando-o a políticas públicas, é a abordagem dos Sistemas Nacionais 
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de Inovação, que há mais de trinta anos debate os processos de ino-
vação sobre inúmeros vieses e focando na competitividade nacional.

Segundo Lundvall (2007), muitos autores têm contribuído ao longo 
das décadas para o amadurecimento e consolidação deste modelo, 
tendo como principais expoentes, os trabalhos seminais de Christo-
pher Freeman a partir de 1982, o próprio Lundvall com trabalhos 
iniciais sobre o tema em 1985 e Giovanni Dosi, tendo como marco 
o ano de 1988.  As produções destes autores estabelecem marcos 
referenciais que versam sobre a estrutura, os componentes e a dinâ-
mica dos SNI, apresentando as seguintes premissas: 

(1) Um sistema nacional de inovação deve envolver outros 
agentes no processo que não apenas os agentes econômi-
cos, a exemplo do Estado e Instituições de Pesquisa; 

(2) As complexas interações entre os atores institucionais, suas 
estruturas e seus os processos se desenvolvem em um con-
texto geográfico, mais especificamente o contexto nacional; 

(3) O conhecimento cientifico e tecnológico são elementos 
imprescindíveis para a inovação.

Os trabalhos de Richard Nelson a partir 1993, juntamente com 
Freeman, Dosi e Lundvall, acrescentam o conceito de mudança 
técnica e aspectos da teoria econômica ampliando o escopo do 
tema. Todos estes autores continuam a desenvolver trabalhos com 
uma extensa bibliografia sobre o tema e derivando para outras 
abordagens.

a) Um exemplo de uma abordagem ampliada derivado dos 
SNI é o conceito da tripla hélice, apresentado por Etzko-
witz e Leydesdorff em 2000, o qual aborda a necessidade 
da interação entre estado, universidade e o setor produtivo 
como elemento essencial para promover o processo de ino-
vação nos setores produtivos da economia. Outro notório 
trabalho que influenciou fortemente o Sistema Nacional 
de Inovação foi o de Porter, que em 1990, na sua obra A 
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Vantagem Competitiva das Nações, faz a proposição do 
“diamante nacional” como um sistema para modelagem 
e compreensão da competitividade das nações. Diante da 
trajetória da temática em questão, Lundvall (2007) com-
preende então o tema Sistema Nacioal de Inovação como 
um conceito evolucionário.

b) Segundo Lundvall (2007), o SNI pode ser definido em 
termos evolutivos no que tange à forma como os diferentes 
sistemas nacionais tendem a criar diversidade, reproduzir 
rotinas e selecione as empresas, produtos e processos. Con-
sidera-se também que a percepção da co-evolução da es-
trutura de produção, tecnologia e institucional é  relevante 
quando se trata de compreender a transformação histórica 
dos SNIs. Para o autor, o sistema de inovação pode ser vis-
to como uma análise que caracteriza o processo de evolu-
ção do conhecimento através de aprendizagem e inovação. 
O autor aponta ainda, presupostos para este conceito:

c) Os elementos de conhecimento importante para o desem-
penho econômico são localizados e não podem ser facil-
mente movidos ou transferidos de um lugar para outro;

d) Os elementos importantes do conhecimento são incorpo-
rados nas mentes e corpos de agentes, em rotinas das em-
presas e nas relações entre pessoas e organizações;

e) A aprendizagem e inovação é melhor entendida como o 
resultado da interação. Talvez a característica mais básica 
da abordagem de sistema de inovação é que ele é “intera-
cionista”;

f ) A aprendizagem é um processo interativo, socialmente in-
tegrado e que, portanto, uma análise puramente econômi-
ca é insuficiente;

g) A aprendizagem e a inovação estão fortemente interliga-
das;
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h) Os sistemas nacionais diferem em termos de especializa-
ção, tanto na produção e no comércio e em termos de base 
de conhecimento;

i) Os sistemas nacionais são sistêmicos no sentido de que os 
diferentes elementos são interdependentes e são as inter-
-relações que importam para o desempenho da inovação.

A partir dos autores citados, Cassiolato (2008) apresenta uma defi-
nição sintese dos sistemas nacionais de inovação, acentuando suas 
caracteristicas interativas.

“Sistema de inovação” é conceituado como um conjunto 
de instituições distintas que contribuem para o desenvol-
vimento da capacidade de inovação e aprendizado de um 
país, região, setor ou localidade – e também o afetam. 
Constituem-se de elementos e relações que interagem na 
produção, difusão e uso do conhecimento. A ideia básica 
do conceito de sistemas de inovação é que o desempenho 
inovativo depende não apenas do desempenho de empresas 
e organizações de ensino e pesquisa, mas também de como 
elas interagem entre si e com vários outros atores, e como 
as instituições – inclusive as políticas – afetam o desenvol-
vimento dos sistemas. Entende-se, deste modo, que os pro-
cessos de inovação que ocorrem no âmbito da empresa são, 
em geral, gerados e sustentados por suas relações com outras 
empresas e organizações, ou seja, a inovação consiste em um 
fenômeno sistêmico e interativo, caracterizado por diferen-
tes tipos de cooperação. (Cassiolato, 2008, p. 6)

O conceito sintese que Cassiolato destaca são os elementos politicos, 
o processo sistemico e interativo, não obstante, há de se perceber al-
guns aspectos de hetoregenidade nos sistemas de inovação, que em-
bora analisados sobre a perspectiva do territorio ou nação, mesmo 
nestes espaços, não ocorrem como uniformidade.

A discusão sobre a geração da inovação e a homegeneidade da sua 
difusão em SNI é tratada por Dosi e & Nelson (2010). Segundo 
estes autores, a inovação e a eficiência produtiva, guardam relações 
assimetricas, ou seja, nem todo o processo inovativo reflete, propor-
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cionalmente para toda a indústria um ganho de produtividade, sen-
do que este processo se concentra muitas vezes em poucas empresas. 
Os autores apontam algumas constatações:

a) A capacidade de inovação revela-se altamente assimétrica, 
onde um pequeno número de empresas em cada setor é 
responsável por uma boa parte da produção de inovação, 
isto ocorre mesmo nos países mais desenvolvidos;

b) A capacidade de adoção de inovações é igualmente assimé-
trica, seja atraves da adoção de novos insumos, máquinas, 
processos dentre outros;

c) Graus diferenciais de inovação são geralmente persistentes 
ao longo do tempo e, muitas vezes revelam pequeno nú-
cleo de organizações que inovam sistematicamente;

d) O processo de dependência da trajetória (path dependen-
ce) o qual considera o histórico, a trajetória tecnológica 
das organizações, e do sistema como um todo interfere na 
formação dos núcleos de organizações mais e menos inten-
sivas em inovação.

Por fim, Dosi e Nelson (2010) concluem que inovações de grande 
porte, são eventos raros, e são distribuidos de forma aleatória entre 
as organizações do sistema, sendo mais frequente os “pacoes de ino-
vação” produzidos por empresas de diferentes tamanhos.  Os autores 
compreendem que esta evidência, da assimetria nas capacidades de 
inovar e imitar entre organizações de um sistema é consistente com 
a interpretação de que existem padrões de acumulação de conheci-
mento e que a inovação é um conceito evolutivo, fato que justificaria 
a existência de organizações ditas inovadoras persistentes.

Em continuidade a discussão sobre o processo de inovação, na seção 
seguinte será abordada a perspectiva da inovação enquanto um pro-
cesso de acumulação tecnológica.
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3. ACUMUALÇÃO TECNLÓGICA, CRIAÇÃO E 
DIFUSÃO DO  CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO

A abordagem da criação e difusão do conhecimento e inovação pode 
ser entendida por três dimensões principais: 

(1) Dimensão individual, considerando aspectos cognitivos e 
de neurociências; 

(2) Dimensão organizacional, considerando os espaços insti-
tucionais onde se cria e propaga o conhecimento, seja este 
um fenômeno expontâneo ou induzido, e, 

(3) Dimensão social, setorial, podendo também ser expontâ-
nea ou induzida, originda de uma sucessão de eventos que 
causam a acumulação endogena do conhecimento em cer-
tos segmentos, sejam eles produtivos ou não, da sociedade.

A primeira abordagem sobre difusão do conhecimento e fluxos in-
formacionais está presente na teoria marshalliana, que aborda o efei-
to de spillover ou transbordamentos de conhecimentos, habilidades 
e competências tipicos de localidades com atividades concentradas 
em um unico setor produtivo. Os individuos e organizaçoes, atuan-
do em uma região delimitada e restrita, naturalmente terão ganhos 
e externalidades por compartilharem suas experências e avanços de 
conhecimento. Trabalhos como o de Schimitz e Navid (1999) des-
tacam o papel das “buscas intencionais de ação conjunta” que am-
pliam entre outros aspectos o acúmulo de conhecimento.

Outra abordagem sobre aglomerados que traz a discussão sobre a difu-
são do conhecimento em aglomerados industriais, é a Nova Geogra-
fia Econômica que aborda as diferenças regionais sob a perspectiva 
do desenvolvimento. Já Paul Krugman (1991) apresenta a discussão, 
tambem retirada da perspectiva marshalliana, da importância do acú-
mulo do conhecimento, contudo, destaca a importância da trajetória 
histórica e político da localidade, determinar este acúmulo.

Ainda na perspectiva da Nova Geografia Econômica, o trabalho de 
Scott (2006) aponta para a relevância da compreensão do proces-
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so de formação dos aglomerados a partir de uma perspectiva social 
onde a interação, cooperação e colaboração entre os agentes econô-
micos, sobretudo para geração do conhecimento e formação da força 
de trabalho, ganham contornos determinantes.

As regiões estão uma vez mais emergindo como importan-
tes focos de produção e como repositoras de conhecimen-
to especializado e capacidade tecnológica, mesmo com o 
continuado avanço na globalização das relações econômicas 
(Scott, 2006, p. 94).

Scott referenda o conhecimento especializado e a capacidade tec-
nológica como uma das principais funções desenvolvidas endoge-
namente nos aglomerados, apesar do aumento da intensidade nas 
relações econômicas globalizadas.

Sobre a perspectiva do conhecimento social, criado em uma localidade 
restrita, Karl Polanyi (2000) traz o conceito de enraizamento social. 
Em sua perspectiva, o enraizamento social define que qualquer ação 
de natureza econômica, técnica, correlata à criação do conhecimento 
só encontram espaço para desenvolvimento, se consideradas em um 
contexto social, cultural e histórico.  Em uma perspectiva comple-
mentar a Polanyi, segundo Granovetter e Swedberg o enraizamento se 
dá em redes de relacionamentos pessoais historicamente constituídas, 
sendo que na trama destas redes são potencializadas e viabilizadas a 
formação do conhecimento (Granovetter e Swedberg, 1992).

Ainda seguindo uma linha de discussão sobre correlação entre fa-
tores sociais e aglomerados territoriais, Pitteri e Bresciane (2011), 
apresentam um estudo sobre os marcos teóricos que fundamentam 
a compreensão dos processos sociais e sua interferência no desem-
penho econômico dos SLPs. Este trabalho destaca uma corrente de 
teóricos que enfatizam o papel das dinâmicas sociais no curso da 
inovação e difusão do conhecimento nos SLPs. O trabalho desen-
volvido por Baratter e Guarido Filho (2011) discute sobre as habi-
lidades sociais dos atores envolvidos no processo de implantação de 
um Arranjo Produtivo Local (APL), notadamente as habilidades de 
alguns entes do processo de induzir a cooperação entre atores. Estas 
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habilidades são também influentes nos processos inovativos que dão 
sustentação ao aglomerado.

Os autores Keith Pavitt e Martin Bell (Pavitt e Bell, 1997) desenvol-
veram um trabalho que aborda um modelo de inovação e sua difu-
são. Na literatura econômica, a inovação é tratada como o desenvol-
vimento, implementação e comercialização de um artefato de valor 
econômico representativo e a difusão seria a adoção em larga escala 
de tal artefato. Os autores argumentam que o processo de difusão é 
mais complexo, e está relacionado à acumulação tecnológica, envol-
vendo inovações incrementais que se desenvolvem enquanto que a 
nova tecnologia é adaptada aos processos em operação, a inovação 
então não pode ser encarada como um fato pontual desenvolvido 
apenas pela organização ou conjunto de organizações que introdu-
zem o produto no mercado, mas todo o conjunto de organizações 
usuárias da inovação, pois além de contribuírem com a difusão, re-
troalimentam a inovação. Desta forma todo o processo que envolve 
a capacitação tecnológica, o qual gera as mudanças técnicas e que 
alteram a capacidade de produção fazem parte tanto da inovação 
quanto da difusão conforme modelo a seguir:
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Capacitação 
Tecnológica

Recursos necessários 
para gerar e gerenciar 
mudanças técnicas:

(4) Conhecimento, habi-
lidades e experiência;

(5) Estrutura instituciona 
e relacionamentos:
•  Na empresa;
• Entre empresas;
• Fora das empresas.

f ) Introdução de tecno-
logias embarcadas em 
novos produtos e e/ou 
novas plantas através 
de grandes projetos de 
investimento;

g) Adaptação incremen-
tal e aperfeiçoamento 
da capacidade de 
produção;

Componentes do sistema 
de produção instalado:
• Recursos imobilizados;
• Habilidades e conhe-

cimento do corpo 
técnico;

• Especificação e 
design dos produtos e 
entradas;

• Organização da pro-
dução;

Acumulação 
Tecnológica

Produção
Mudança 
Técnica

Capacidade de 
Produção

Figura 01: Acumulação Tecnológica. 

Fonte: Adaptado de BELL, M., PAVITT, K. (1997). Technological accumulation 
and industrial growth: contrasts between developed and developing countries. 

(p. 17). Technology, globalization and economic performance, 83-137.

De acordo com a figura 01, a acumulação tecnológica é efetivamente 
o processo de aprendizagem que se dá ao longo do tempo, sendo 
fruto da interação entre os atores de determinado setor produtivo, 
tratando-se, portanto, de um conhecimento de natureza tácita. A 
acumulação tecnológica gera capacitação tecnológica a qual depen-
de de habilidades, experiências, estruturas institucionais e vínculos 
no interior das firmas, entre as firmas e fora destas. A capacitação 
tecnológica possibilita as mudanças técnicas que estão vinculadas a: 

(1) Introdução da tecnologia embarcada em novos produtos 
ou em processos produtivos, e,

(2) Adaptações incrementais e aperfeiçoamento da capacidade 
de produção. A capacidade de produção por sua vez, alte-
rada a partir das mudanças técnicas, depende dos seguintes 
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componentes dos sistemas de produção: capital fixo, habi-
lidades e know-how dos operários, especificações e designs 
dos produtos, organização e procedimentos de produção. 
Esta sequência interferirá diretamente na produção do se-
tor inovador.

O modelo proposto pelos autores, traz uma contribuição 
relevante para o debate da geração da inovação, do co-
nhecimento e a difusão em distritos industriais, clusters 
e sistemas locais de produção pois considera todo o ciclo 
do conhecimento (neste caso conhecimento como aque-
le próprio da acumulação tecnológica, correlato as raízes 
marshallianas) partindo de um processo de geração tácita 
e  acúmulo de conhecimento, passando por uma incor-
poração da tecnologia em artefatos e da propagação das 
técnicas de operação até sua interferências na capacidade 
produtiva e produção efetiva. 

Dosi e Nelson (2010) compreendem a adoção de mudanças técnicas 
como um processo evolucionário, que sofre influencia de inúmeros 
mecanismos de seleção como a maximização do retorno do investi-
mento, a preponderância do acúmulo de conhecimento a cerca de 
uma técnica sobre a outra, ou seja, dinâmicas de mercado que atuam 
em um “processo de seleção natural”. Não obstante, os autores des-
tacam que a perspectiva evolucionista não deve restringir-se a uma 
metáfora para os pressupostos biológicos e destacam o papel da sub-
jetividade humana. Segundo os autores, parte destes mecanismos de 
seleção ocorre na mente humana, no pensamento e na análise, discussão e argu-
mentação, na exploração e teste de modelos, contratantando com aspectos 
“visíveis” na dinamica de marcado.

Esta proposta sintese de Dosi e Nelson (2010) aglutina diversas 
perspectivas que buscam explicar os processos de inovação e difusão 
tecnológica como sendo histórico-dependente, delineado através de 
uma visão configuracional de evolução, onde contextos diversos, seja 
no territorio, seja no mercado ou no indivíduo tornam mais eviden-
tes alguns fatores em detrimento de outros.
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Albuquerque e Sampaio (2012, 2013) discutem sobre as perspecti-
vas e potencialidade de explicações e interpretações do processo de 
acumulação tecnológica (PAVITT; BELL, 1994) e da dinâmica dos 
regimes tecnológicos à luz das dimensões de proximidade, sobretudo 
a geográfica e a cognitiva. O modelo de acumulação e regimes tec-
nológicos apresenta carências e limitações, ao explicar como se dá a 
formação e propagação de habilidades, conhecimentos, experiências 
e capacitação tecnológica em um determinado regime, restringindo-
-se a associá-lo a um fenômeno dirigido pelo mercado, oriundo das 
relações fornecedor-comprador e movidos pela adoção de artefatos 
tecnológicos. Nesse sentido, as multidimensões de proximidade, 
apontadas por Boschma (2005), oferece categorias complementares 
mais densas para compreensão do fenômeno que está circunscrito 
nos aspectos cognitivo, culturais (formal e informal), institucionais, 
organizacionais e espaciais. 

A partir da percepção de complementaridade dos modelos carac-
terizados como regimes tecnológicos e dimensões de proximidade, 
Albuquerque (2013) propõe uma matriz de intersecção entre os dois 
modelos, na qual são consideradas três qualificações para o cruza-
mento das duas tipologias, indicando o grau de interferência da di-
mensão de proximidade no regime tecnológico, sejam elas:

• Fraca Interferência: Quando a dimensão de proximidade 
em análise não se constitui em fator determinante para uma 
maior eficiência da dinâmica de difusão do conhecimento 
no regime tecnológico em questão, não sendo suficiente para 
obtenção de economias externas.

• Média Interferência: Quando a dimensão de proximidade 
contribui para a eficiência do regime tecnológico, sem, contu-
do, garantir isoladamente as economias externas para o setor.

• Forte Interferência: Quando a dimensão de proximidade 
contribui decisivamente para a eficiência da dinâmica de di-
fusão e inovação do regime em questão, sendo este o princi-
pal vetor de geração do conhecimento.
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A inovação e difusão até aqui discutidas partem inicialmente de um 
fenômeno comum, a acumulação tecnológica, não obstante, encon-
tram-se outros fatores influentes como a territorialidade, sua historia 
tecnológica, processo tácitos, cognitivos de geração do conhecimen-
to, a incorporação do conhecimento em artefatos e a dinâmica da 
difusão e inovação de tecnologias. 

A seção a seguir apresenta a terceira perespectiva de abordagem da 
inovação neste artigo, a perspectiva da hélice triplice, discutindo a 
articulação complementar entre tres entes, o estado, a universiade e 
a empresa.

4. INOVAÇÃO E A HELICE TRIPLICE: A INOVAÇÃO 
E O DESENVOLVIMENTO, IMBRICAÇÕES E 
IMPLICAÇÕES 

A importância do processo de inovação tecnológica das empresas 
tem refletido no desempenho econômico dos países em que elas se 
inserem, uma vez que esse desempenho se apoia em grande parte no 
desenvolvimento e utilização das tecnologias de informação e comu-
nicação, aliado a importância estratégica do processo de inovação 
para a sobrevivência das próprias empresas. A relação existente entre 
capacidade inovadora e competitiva tem tornado cada vez mais evi-
dente a importância de estruturas como as de pesquisas científicas e 
tecnológicas, mediante parcerias entre instituições educativas e o se-
tor produtivo. O estabelecimento de cooperação entre estes agentes 
contribui para o desenvolvimento da ciência, permitindo aplicações 
práticas, que permitem de modo sistemático o desenvolvimento de 
inovações, que podem ser consideradas como elementos primordiais 
para o crescimento econômico do país. 

Além disso, como apresentam diversos autores, a competitividade 
do cenário atual posiciona a gestão da inovação como uma das mais 
relevantes práticas administrativas para o sucesso empresarial. Se-
gundo Segatto-Mendes (2006) essa preocupação tem aproximado 
as instituições educativas e as entidades produtivas. Em quase todos 
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os países, a aproximação entre estes agentes já se constitui em uma 
realidade e tem-se intensificado nos últimos 20 anos.

Segundo Souza (2001, p. 11) “as mudanças tecnológicas, apoiadas na 
microeletrônica e automação em larga escala e as novas formas de ges-
tão”, podem ser elencadas como alguns dos fatores responsáveis pela 
revolução tecnológica em curso, que traz no seu bojo uma obsolescên-
cia cada vez maior e mais rápida de processos e produtos. Assim, as 
novas tecnologias dão origem a novos setores produtivos que são mar-
cados pela forte incorporação de conhecimentos científicos e técnicos.

As relações entre instituições educativas e o setor produtivo facilitam a 
difusão e transferência de novos conhecimentos, além se constituírem 
em parcerias que geram ganhos positivos para ambos os agentes. Esse 
arranjo interinstitucional apresenta-se como importante modelo de 
desenvolvimento, tanto de universidades e empresas, como do país.

Segundo Etzkowitz (apud Segatto-Mendes, 2006, p.55), o termo 
“inovação tem tomado um sentido mais amplo nos anos recentes. 
Mais do que o desenvolvimento de novos produtos nas empresas, 
é também a criação de novos arranjos entre as esferas institucionais 
que propiciam as condições para a inovação”. Nesse sentido, as coo-
perações firmadas entre instituições educativas e o setor produtivo, 
representam importante instrumento para geração de ciência e tec-
nologia em um país, pois, ao repartir custos e riscos entre as duas 
instituições, a pesquisa cooperativa permite maior investimento na 
geração de novas tecnologias voltadas a produtos e processos que 
garantam maior competitividade às organizações e a ampliação do 
conhecimento científico da nação. 

A vinculação entre as instituições educativas e o setor produtivo não 
ocorre de um momento para o outro, sendo necessário trilhar um 
caminho longo, e muitas vezes penoso. Alguns autores determinam 
esse caminho em etapas a serem seguidas. A primeira etapa é aquela 
em que surge a disposição a cooperar e as partes demonstram esta 
disposição, ocorrendo encontros entre os participantes no sentido 
de buscar a cooperação. Na segunda ocorre o intercâmbio de infor-
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mações entre os agentes sociais envolvidos. Neste momento, uma 
postura aberta e proativa é fundamental, mas os resultados práticos 
obtidos são ainda incipientes. Na terceira etapa é que, a cooperação 
se torna efetiva. Neste caso, a busca de informação dos setores parti-
cipantes é constante e já existe consciência dos benefícios concretos 
que a integração irá promover. 

As relações interorganizacionais como as cooperações entre as insti-
tuições educativas e o setor produtivo podem estruturar-se de diver-
sas formas. Ao longo da história, diversos autores buscaram descre-
ver e entender como as relações de cooperação, contribuem para o 
progresso da sociedade. Neste contexto, merecem destaque os mode-
los teóricos do Triangulo de Sábato e da Triple Helix.

O modelo do Triângulo de Sábato, formulado por Jorge Sábato e 
Natálio Botana, é apresentado no trabalho Ciência e Tecnologia no 
Desenvolvimento Futuro da América Latina, na World Order Models 
Conference, realizada em Bellagio, na Itália, em setembro de 1968, 
onde os autores discutem o desenvolvimento da América latina e o 
papel da ciência e da tecnologia nesse desenvolvimento, incluindo o 
instrumento cooperação academia-empresa. 

Para Jorge Sábato e Natálio Botana seria importante uma ação múl-
tipla e coordenada de três elementos: o governo, a estrutura pro-
dutiva e a infraestrutura científico-tecnológica, fundamentais para 
o alcance de maior desenvolvimento, por meio desse sistema. Eles 
descrevem graficamente essa relação na forma de um triângulo (co-
nhecido como o Triângulo de Sábato), em que o vértice superior é 
ocupado pelo governo e os da base pelos outros dois elementos. 
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Figura 2 – Triângulo de Sábato

Fonte: Salomon (2008, p. 18 - Adaptado) 

De acordo com o “Triângulo de Sábato”, cada um dos vértices se 
relaciona com os demais, sendo que as relações verticais – governo 
com universidades e empresas – são as mais utilizadas normalmente 
fazendo parte de um projeto governamental. Como exemplo de ati-
vidades desenvolvidas no Brasil, pode ser mencionado algumas ini-
ciativas governamentais com vista ao estímulo da inovação: Prêmio 
FINEP de Inovação Tecnológica; Seminário Inovação Tecnológica e 
Segurança Jurídica; Programa Juro Zero; Portal Inovação.

Quanto às relações horizontais – universidade com as empresas – 
“são as mais difíceis de estabelecer e ao mesmo tempo as mais inte-
ressantes de ser exploradas” (PILATI, 2008, p. 74). O governo até 
tenta fazer o papel de catalisador para uma maior aproximação entre 
estes dois setores (como exemplo existe o “Programa de Subvenção/
Pesquisador na Empresa”), mas o mesmo, aparentemente, não reco-
nhece, ou não dá a devida relevância às diferenças de características 
e interesses das áreas acadêmicas e empresariais.
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Como complemento ao modelo de Sábato, Plonski, apud Kato 
(2008) afirma que, no contexto das relações interinstitucionais, po-
dem se estabelecer três tipos de ligações:

a) As inter-relações estabelecidas entre os componentes de 
cada vértice;

b) As inter-relações firmadas entre os pares de vértices e,
c) As extra relações criadas entre uma sociedade e o exterior.

Analisando-se o triangulo de Sábato pode-se graficamente traçar as 
seguintes relações entre seus elementos constitutivos:

Figura 3 – Relações no Triangulo de Sábato

Fonte: Salomon (2008, p. 18 - Adaptado) 

O Governo que ocupa o vértice superior direciona às Universidades 
o financiamento publico, que permite seu funcionamento e manu-
tenção. As Universidades por sua vez, desenvolvem novos conhe-
cimentos ou ideias que são direcionadas as Empresas. Estas ideias 
transformam-se em produtos – inovadores – que propiciam o desen-
volvimento econômico. Com o desenvolvimento são gerados mais 
impostos que recolhidos pelo governo, fazem com que esta relação 
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se mantenha, tal qual uma roda. Esta seria uma possível forma de 
perceber as relações entre as três esferas, ainda que as mesmas não 
estejam efetivamente atuando neste modus operandi.

Com as propostas de Mestrados Profissionais, pode-se refazer o 
Triangulo de Sábato, acrescendo-se novas linhas de relacionamento, 
como pode ser visto na Figura 4.

Figura 4 – Triangulo de Sábato – Inter-relações entre Empresas 
e Universidades

Fonte: Salomon (2008, p. 18 - Adaptado) 

Quando se consolida uma relação de cooperação e parceria entre 
estes agentes sociais, a troca de ideias, recursos e principalmente pes-
soas, faz com que o processo ganhe uma dinamicidade maior, já que 
o setor produtivo estando na instituição educativa, pode contribuir 
no enriquecimento curricular, aliado ao fato de está desenvolvendo 
estudos direcionados a problemas reais, social e historicamente posi-
cionados. Não se trabalha mais a teoria pela teoria, mais a teoria sob 
um novo enfoque: a resolução de problemas concretos demandados 
pela sociedade. Sendo uma relação de mão dupla, os docentes das 
universidades têm acesso a novas tecnologias, laboratórios de pesqui-
sa e recursos que de outro modo seriam difíceis de serem supridos 
unicamente pela instituição educativa.
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Apesar deste cenário teoricamente perfeito, a interação universidade-
-empresa-governo, deve ser cuidadosamente idealizada e planejada. 
Neste constructo está incluída a vontade política da administração 
central da universidade e institutos de pesquisa; a vocação e convic-
ção do corpo docente e de pesquisadores; e uma estrutura de gestão 
em moldes empresariais, com a finalidade de funcionar como veícu-
lo de ligação institucional entre academia, mercado e governo; e a 
consciência política do governo, valorizando e apoiando a educação 
como elemento chave do desenvolvimento.

Uma evolução da análise do Triangulo de Sábato pode ser vista na 
Figura 4, onde parte-se para o conceito de Hélice Tripla ou Triplo 
Helix.

Figura 5 – Modelo da Hélice Tripla

Fonte: Salomon (2008, p. 18 - Adaptado) 

O Modelo da Hélice Tripla citado por Etzkowitz e Leydesdor-
ff (1997), em que são definidas quatro dimensões: transformação 
interna em cada hélice, influência na outra hélice, criação de nova 
cobertura de redes e organizações trilaterais e efeito recursivo dessas 
mudanças sobre as esferas institucionais. Assim, a colaboração cres-
cente entre as esferas governamental, empresarial e acadêmica, por 
esse modelo, gera a espiral de elos nos diversos estágios do processo 
de desenvolvimento.
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Os recentes estudos de Etzkowitz têm como um de seus diferenciais 
a percepção de maior aproximação entre universidades e empresas, 
atenuando os reflexos da natureza distinta destes agentes. Nesse sen-
tido, Etzkowitz explicita que a base do conhecimento e seu papel na 
inovação podem ser explicados em termos das mudanças nas rela-
ções entre universidade, indústria e governo.

Ao longo dos anos, o papel da academia sofreu uma série de mudan-
ças, as quais podemos assim sintetizar. Após a primeira revolução 
Acadêmica, as Universidades tinham como função o ensino e a pes-
quisa, já na segunda Revolução Acadêmica, passam a ser vista como 
um agente promotor do desenvolvimento econômico do país. Dian-
te desta abordagem surgem as três configurações do Modelo Triple 
Helix. Etzkowitz defende a ideia de que a Universidade sofreu uma 
Primeira Revolução Acadêmica quando introduziu, ao lado da do-
cência e com maior importância, a atividade de pesquisa, fenômeno 
ocorrido inicialmente na Universidade de Berlim no início do sécu-
lo XIX. Atualmente, para esse autor, a Universidade passa por uma 
Segunda Revolução Acadêmica, quando assume uma terceira função 
como fundamental, na relação que estabelece com o setor produtivo. 
A tese da Segunda Revolução Acadêmica enfatiza que os trabalhos 
de consultoria sempre foram significativos em áreas como a química 
e a engenharia. O fenômeno novo é a participação ativa dos cientis-
tas industriais nas instituições acadêmicas e centros ou institutos de 
pesquisa, e inversamente, os cientistas acadêmicos participarem no 
trabalho das empresas privadas.

Nas abordagens que serão apresentadas a seguir a figura do Governo 
foi substituída pelo estado8, em respeito aos autores consultados, e 
por entendermos que esta mudança não altera de modo significativo 
o entendimento e a proposta do trabalho. Da mesma forma tratar-
-se-á de Universidade e Instituições Educativas como Academia, pe-
las mesmas razões já expostas.

8 A substituição do termo ‘governo’, usado originalmente nos modelos apresentados do 
Triângulo de Sábato e da Triple Helix, decorre da necessidade de utilizar uma categoria 
analítica mais determinante e que possa conter – enquanto proposta de ação – políticas 
de Estado de mais longo prazo.
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Na Triple Helix I, os agentes são definidos institucionalmente e a 
interação entre eles ocorre por meio de relações de transferência de 
tecnologia, contratos, estando o Estado como elemento de envolvi-
mento e controle dos atores. Isto pode ser observado na Figura 6. 

Figura 6 – Triple Helix I

Fonte: KATO (2008, p.22)

Na Triple Helix II, verifica-se uma separação entre as esferas insti-
tucionais, com a existência de limites e intensas relações entre elas. 
Neste modelo as hélices podem ser vistas como sistemas de comuni-
cação, consistindo em operações de mercado, inovação tecnológica e 
controle de interfaces, sendo que estas interfaces geram novas formas 
de interação entre os agentes.
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Figura 7 – Triple Helix II

Fonte: KATO (2008, p.22)

No Triple Helix III, cada uma das esferas institucionais assume o 
papel das outras, fundindo-se praticamente. Assim, a academia pode 
assumir uma função “quase” governamental, organizando a inovação 
tecnológica local. Está assim gerando uma infraestrutura de conhe-
cimento em termos de sobreposição das esferas institucionais, com 
cada uma desempenhando o papel da outra e com organizações hí-
bridas emergindo destas interfaces. Dois fatores caracterizam princi-
palmente o desenvolvimento do modelo das cooperações até a Tripla 
Hélice III: a capitalização do conhecimento e a busca do desenvolvi-
mento regional pela universidade como terceira missão. 
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Figura 8 – Triple Helix III

Fonte: KATO (2008, p.23)

Numa versão mais atual, 
Etzkowitz, aponta para uma 
dinamicidade do modelo, de 
forma que as hélices passam a se 
constituir num emaranhado de 
comunicações, relações, inter-
relações e expectativas, o que se 
configura como uma verdadeira 
espiral, como pode ser visto na 
Figura 9.

Figura 9 – Triple Helix 
da Inovação

Fonte: KATO (2008, p.23)
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No que diz respeito a capitalização do conhecimento, esta pode ser 
fruto da ação dos pesquisadores empreendedores. Nesse sentido, po-
dem desenvolver suas próprias empresas ou mesmo se relacionarem 
diretamente com a indústria, articulando-se sem a necessidade de 
um agente intermediário. Além disso, a percepção das instituições 
educacionais, enquanto agente de desenvolvimento econômico re-
gional, apresenta-se clara posição dentro de um contexto em que o 
conhecimento se tem tornado um ativo cada vez mais importante, 
principalmente ao se considerar que as universidades são reconheci-
damente uma fonte de geração de novos conhecimentos.

5. CONVERGÊNCIAS E CONSIDERAÇÕES

A Discussão apresentada neste artigo abordou três perspectivas de 
inovação que apresentam elementos de convergência ao tempo em 
que trazem singularidades, afim de traçar um panorama síntese, foi 
desenvolvida uma avaliação comparativa considerando três dimen-
sões de análise: (a) Abrangência territorial ou seja o alcance geográ-
fico que a perspectiva inovadora. (b) Principal indutor da inovação, 
que consiste em identificar qual o principal agente estimulador o 
processo inovador e, (c) Dinâmica de inovação, refere-se às condi-
ções objetivas para a condução do processo além de considerar requi-
sitos institucionais para a inovação. As três dimensões foram apon-
tadas a partir de categorias recorrentes identificadas pelos autores 
nos três modelos, citadas de forma direta ou indireta, constituem o 
cerne de cada modelo apresentado. No quadro a seguir esta descrita 
a síntese da avaliação.
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Quadro 1: Avaliação comparativa: Sistemas de Inovação.

Dimensão 
de 

Avaliação

Sistema Nacional 
de Inovação (SNI)

Acumulação 
Tecnológica Hélice Tripla

Abrangência
Territorial focal País Localidade País ou Locali-

dade

Principal
indutor de
Inovação

Estado Organizações
Instituições de 
Pesquisa – Estado 
- Organizações

Dinâmica da
inovação.

Sistêmico e interativo 
entre atores de um setor 
produtivo nacional; 
Condições insti-
tucionais e marcos 
legais para inovação; 
Obtenção de vantagens 
comparativas, orientada 
para o mercado interna-
cional.

Conhecimen-
to embarcado; 
Difusão do 
Conhecimento 
inter e intra-
-organizacional; 
Transbordamento 
do conhecimen-
to; Habilidades 
e competências 
instaladas.

Contratos de Co-
operação; Aporte 
de recursos nas 
Inst. de Pesquisa; 
Inovação para o 
setor produtivo;

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.

No que se refere a dimensão avaliativa “abrangência territorial fo-
cal” o SNI tem foco no país, embora o desenvolvimento da rede de 
inovação descrita no modelo possa ter localização pontual em um 
território, cidades, polos industriais, o foco da inovação é alcançar 
um sistema integrado nacional. Já o modelo baseado na acumulação 
tecnológica refere-se a um processo desenvolvido em um setor pro-
dutivo, as formas de criação e difusão do conhecimento tecnológico 
implicam em contato e proximidade dos atores o que remete a cate-
gorias Marshallianas no que tange a externalidades de conhecimento 
(Albuquerque, 2013), que são alcançadas em aglomerados produti-
vos, territórios limitados, por tanto se compreende o alcance como 
territorial. O modelo da hélice tripla, no que tange ao alcance, discu-
te esta perspectiva de inovação sem delimitar o foco que pode tratar 
de um território limitado ou um país como um todo, as reflexões do 
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modelo que articula o Estado, as instituições de pesquisa e empresas 
pode esta circunscrito qualquer dimensão territorial.

No que se refere ao agente que atua como principal indutor da 
inovação no SNI, notadamente o Estado emerge como o principal 
agente que fomenta, estimula e delineia uma arquitetura de inovação 
em um país, este processo de indução considera também núcleos de 
produtivos e de inovação já instalados que passam a ser a matriz de 
um processo mais ampliado. Para o modelo de acumulação tecno-
lógica todo o debate se constrói a partir da dinâmica de interação 
entre as organizações diretamente envolvidas no processo produtivo, 
o ente Estado ou governo não são referendados, a escala de trata-
mento é local, com as organizações do setor produtivo do território 
em questão. Para a hélice tripla não há um eixo principal, embora 
o Estado possa parecer estar em evidencia no modelo, em função 
do potencial institucional de articulação e fomento, compreende-se 
que a essência deste modelo considera um protagonismo equânime 
entre os entes, que por fatores peculiares, em condições diversas, 
podem assumir o papel de impulsionador alternadamente onde ora 
as empresas estimulam a cooperação, ora o Estado fomente e ora as 
instituições de pesquisa demandam a articulação.

A avaliação da dinâmica de inovação na perspectiva do SNI enfatiza 
um processo sistêmico, interativo entre organizações, de setores di-
versos, em etapas distintas da cadeia produtiva, mas que cooperam 
de forma articulada para o desenvolvimento de um de um meio ino-
vativo. Outro elemento fundante é a criação de um ambiente ins-
titucional, político, legal que favoreçam a inovação e a cooperação 
entre os entes, criando condições especiais para o desenvolvimento 
de mercados que orientem os processos de inovação. No que tange 
a acumulação tecnológica, a dinâmica da inovação desenvolve-se em 
uma perspectiva laboral, a partir da práxis dos colaboradores e das 
organizações como um tudo. O foco é direcionado para a inova-
ção incremental, incorporada a maquinas, equipamentos e processos 
produtivos e gerenciais além do desenvolvimento das habilidades e 
competências do pessoal. Para o modelo da hélice tripla, o cons-
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trução de um arcabouço institucional, assim como no SNI, é um 
elemento essencial para potencializar a cooperação inovativa entre 
os três entes articuladores, os sistemas de editais, contratos, outorga 
de recursos entre os atores do modelo constituem-se na principal 
dinâmica de estimulo a inovação.

A discussão aqui apresentada destaca que nos três modelos apresen-
tados emerge a essência da inovação calcada em três elementos essen-
ciais: (a) Interação, cooperação e articulação entre os atores dos pro-
cessos inovativos nas diversas escalas do ambiente produtivo, social e 
governamental. De fato o Estado, empresas e Instituições de pesqui-
sa são elementos essenciais em qualquer debate a cerca da inovação. 
(b) Outro elemento que emerge desta triangulação de perspectivas 
é o desenvolvimento de um ambiente político-legal ou institucional 
que estimule, ampare e favoreça a cooperação entre organizações, a 
transferência de recursos e diretrizes objetivas para a inovação. (c) 
Por fim, destaca-se como elemento comum, ainda que não explici-
tado em todos os modelos, as cadeias produtivas e os mercados de 
produtos e serviços como principais (mas não os únicos) catalisado-
res das ações de inovação. A busca de ganho de produtividade, do 
aperfeiçoamento de produtos e serviços, da abertura de novos mer-
cados, embora sejam metas perseguidas, sobretudo por empresas, o 
setor governamental e as instituições de pesquisa são mobilizados 
para atuar em um processo colaborativo que poderá vir a repercutir, 
potencialmente, em um ganho social e econômico comum.
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ASPECTOS COGNITIVOS COM ENFOQUE NA 
REAPRENDIZAGEM MOTORA

1. INTRODUÇÃO

O estudo sobre a Análise Cognitiva, Aprendizagem e Rea-
prendizagem Motora é uma temática presente nos cam-
pos da educação, na área da saúde e da tecnologia. Assim, 

aprimorar a investigação sobre a temática interligando conceitos e 
estabelecendo relações elucidativas sobre sua aplicação torna-se rele-
vante, pois os aspectos cognitivos são estudados, atualmente, de ma-
neira interdisciplinar uma vez que incorporam diversos campos de 
atuação tais como: neurociências, Psicologia Cognitiva, Linguística, 
Inteligência Artificial, dentre outras (BOJO et al, 2010).

Segundo Jorge (2012), o analista cognitivo é um profissional que 
estuda os meios de aprendizagem de como os objetos (coisas) ou 
fenômenos do mundo real são captados, percebidos, compreendidos 
e explicados pela mente humana. Desta maneira, percebe-se que os 
aspectos cognitivos estão ligados diretamente à relação de ensino-
-aprendizagem.

Neste contexto, a aprendizagem e a reaprendizagem motora podem 
ser entendidas como um processo de solução de problemas moto-
res. Para que ocorra tal ação, o indivíduo, segundo Fitts e Postner 
(1967), necessita passar por três fases: (I) a primeira delas é a fase 
Cognitiva que consiste no trabalho das informações sobre a habili-
dade que será executada; (II) a segunda fase consiste na Associativa 
onde o aprendiz realiza o ato de concentração e refinamento das ha-
bilidades (III) a terceira fase é a Automática o aprendiz encontra-se 
na etapa final de aprendizagem motora e suas habilidades tornam-se 
automáticas, a demanda de atenção para a realização de uma tarefa 
encontra-se diminuída, logo o mesmo é capaz de detectar seus erros 
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e realizar ajustes necessários sem prejudicar a execução de uma deter-
minada tarefa (KANDEL, 2014).

Diante deste contexto, percebe-se que o indivíduo durante a sua 
existência adquire e/ou refina as habilidades para a realização de ta-
refas que inicialmente podem parecer complexas, mas que posterior-
mente podem ser classificadas como fáceis pelos próprios. Entretan-
to, o indivíduo está vulnerável a ser acometido por diversas afecções, 
e, de acordo com Oliveira (2012), existem no Brasil 45,6 milhões 
de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, sendo 28,9% 
acometidos por alguma deficiência motora. Diante deste panorama 
encontram-se os indivíduos com afecções motoras congênitas e ad-
quiridas ao longo da vida. Estes últimos podem vir a passar por um 
processo de reaprendizagem das suas habilidades.

Assim, analisar os aspectos da ciência cognitiva envolvidos no pro-
cesso de reaprendizagem motora dos indivíduos a fim de colaborar 
para o esclarecimento desta relação, como ofertar suporte teórico 
para aplicação destes aspectos por uma equipe multiprofissional 
torna-se relevante na prática de profissionais em diversos campos de 
atuação na área.

Este artigo encontra-se estruturado da seguinte maneira: Inicial-
mente faz-se necessário discorrer acerca dos aspectos cognitivos, seus 
conceitos e suas interfaces históricas (seção 2). Em seguida, são feitas 
algumas considerações sobre reaprendizagem motora: estágios e suas 
relações com aspectos cognitivos (seção 3). E no quarto momento, 
uma análise da reaprendizagem motora, ciência cognitiva e ambien-
te virtual de aprendizagem (seção 4); e por fim, são realizadas as 
considerações finais (seção 5).

2. ASPECTOS COGNITIVOS: CONCEITOS E 
INTERFACES HISTÓRICAS

O termo cognitivo consiste em uma expressão relacionada com o 
processo de aquisição do conhecimento, podendo ser chamado de 
cognição. Esta abrange a percepção, a memória, o raciocínio e a 
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linguagem. Assim, os estudos sobre os aspectos cognitivos podem 
contribuir para aquisição das habilidades humanas em áreas do de-
senvolvimento tanto intelectual como motor.

O atrativo sobre o estudo da cognição tem seu marco em um passa-
do distante, quando o interesse ao estudo da mente começou a ser 
desvendado por grandes filósofos gregos tais como Sócrates, Platão 
e Aristóteles ao questionarem a natureza da mente e dos processos 
mentais (ATKINSON, 2002). Tais questionamentos tornaram-se 
importantes para conhecer como o cérebro controla diversos órgãos 
do corpo humano, suas ações e seus mecanismos de aprendizagem.

No século XVII, há uma ruptura de diversos paradigmas median-
te os filósofos Descartes, J.B. Watson e Kant que se apoiavam em 
questões teóricas e empíricas a respeito do conhecimento.  Descartes 
cogitou a ruptura entre mente e corpo - o dualismo cartesiano. Sob 
este aspecto, concebia-se a mente como puro pensamento não estan-
do sujeita às leis da física nem da biologia; e corpo, em uma estrutura 
material que está sujeito a eventos da casualidade e à morte.

Já J. B. Watson, um dos pesquisadores da teoria do Behaviorismo, 
discutiu como o indivíduo construía e efetuava seus conhecimentos 
através da cognição pois, entendia-se que os indivíduos, ao nascer, 
sua mente consistia em uma tábua rasa na qual suas experiências 
eram direcionadas ao conhecimento e ao entendimento a medida 
que o ser humano amadurecia. Entretanto, segundo Jorge (2012), 
o filósofo Immanuel Kant discordou de tais abordagens, uma vez 
que este trazia que a base de arrumação das ideias na mente humana 
possui uma estrutura a priori, baseadas na ideia do espaço, do tempo 
e dos conceitos (menores unidades de captação) que estão intima-
mente interligadas. Assim, através destas estruturas os fenômenos e 
experiências denominados de dados a posteriori são organizados.

Porém, contrapondo-se a visão introspeccionista, a partir da década 
de 40 e meados da década de 50, surge a ciência cibernética com o 
objetivo de criar uma nova ciência da mente. Neste momento, fo-
ram desenvolvidos estudos relacionados à lógica matemática, à psi-
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cologia, Neurociência e teoria da informação comparando a mente 
humana à um computador. Em seguida, no ano de 1956 nasce a 
Ciência Cognitiva, modelo que permitia abandonar o behaviorismo 
sem cair na vacuidade do introspeccionismo (ATKINSON, 2002).

Desta maneira, com o surgimento de inúmeros questionamentos so-
bre um conhecimento prévio inato ao ser humano, sabe-se que as ex-
periências e vivências do indivíduo podem direcionar o aprendizado 
do mesmo, assim como um processo de reaprendizagem mediante a 
uma afecção. (KANDEL et al, 2014); (UMPHRED, 2006).

No final do século XIX, início do século XX, inicia-se diversas li-
nhas de outras ciências discutindo a natureza da mente humana: a 
psicologia, a linguística, a antropologia, a sociologia como também 
as neurociências, originando a ciência cognitiva. Neste contexto, as 
teorias de desenvolvimento da cognição de Jean Piaget e Vygotsky 
foram analisadas amplamente pela comunidade científica. Neste 
contexto, pressupõe-se que mediante o desenvolvimento do ser hu-
mano, este não tem um potencial de capacidades determináveis e 
definido para sua vida.

Segundo Piaget (1982), “o desenvolvimento cognitivo é um proces-
so de construção de estruturas, que tem origem na ação do sujeito 
sobre o seu mundo físico e nos processos de assimilação e acomoda-
ção dos resultados da ação para esquemas específicos.” 

Sob a perspectiva de Vygotsky (1989), toda aprendizagem cria 
uma “zona de desenvolvimento proximal” - ZDP. Nesta, acontece 
o desenvolvimento, provocando assim uma mediação na interação 
homem-ambiente pelo uso de instrumentos e de signos (como a lin-
guagem, a escrita e o sistema de números). Estes, por sua vez, foram 
criados pelas sociedades ao longo do curso da história humana mu-
dando a forma social e o nível de seu desenvolvimento cultural. 

Percebe-se, então, que Piaget e Vygotsky se diferenciam em dois 
pontos: enquanto que para Piaget a transmissão social é apenas um 
dos fatores do desenvolvimento, para Vygotsky ela é o fator mais 
importante do processo de assimilação e da aprendizagem.
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Neste contexto, as Ciências Cognitivas apresentam-se, posterior-
mente, como um elemento multidisciplinar que pode buscar a inte-
gração do conhecimento sobre o estudo da mente, encontrando uma 
teoria unificada da cognição, juntamente com estudiosos de várias 
áreas do conhecimento tais como: Chomsky, Maturana, Norman e 
tanto outros.

Segundo Jorge (2012), na teoria de Chomsky o ser humano já nas-
ce preparado para aquisição de uma língua (inatismo). Já no que se 
refere as teorias de Maturana, este autor, afirma que: “o processo 
cognitivo consiste em mudanças continuas e concomitantes na ma-
nutenção dos padrões de organização”, ou seja, as reações de um 
sujeito a estímulos são adaptáveis o que nos torna imprevisível em 
vários aspectos da vida. Desta maneira, o conhecimento sobre torna-
-se relevante para o processo de conhecimento da aprendizagem e 
reaprendizagem motora.

3. REAPRENDIZAGEM MOTORA: ESTÁGIOS E SUAS 
RELAÇÕES COM ASPECTOS COGNITIVOS

Aprendizagem motora é definida como “um conjunto de processos, 
associados à pratica ou experiência, que levam a mudanças relati-
vamente permanentes na capacidade de apresentar um comporta-
mento de habilidades” (O’ SULLIVAN; SCHMITZ, 2010 p. 366), 
(QUADRADO, 2014, p. 14).

Atualmente, no campo da reabilitação, da pedagogia e dos processos 
tecnológicos, o estudo sobre aprendizagem e reaprendizagem motora 
é utilizado com ênfase, pois, ele interfere diretamente nas habilida-
des e qualidade do movimento realizado pelos indivíduos seja com 
cunho para reabilitação, ou, como aprimoramento das suas funções.

Para aprendizagem ou reaprendizagem das habilidades é necessário 
a realização de um processo complexo de organização espacial, tem-
poral e hierárquico do Sistema Nervoso Central (O’ SULLIVAN; 
SCHMITZ, 2010). Mediante a uma afecção, em qualquer sistema 
do corpo humano, o indivíduo necessitará passar novamente pelos 
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estágios de aprendizagem motora (ou seja, reaprendizagem) a fim de 
recuperar ou adaptar-se a condição do movimento que foi alterada.

A fim de detalhar o processo de aprendizagem motora, Hashimoto 
et al (2010) relata que as três fases podem ser minuciadas da seguinte 
maneira:

1. A primeira destas é a fase de Aquisição ou de desempe-
nho onde a prática ou experiência de uma tarefa é utilizada 
como forma de aprendizagem. Entretanto a melhora do 
desempenho motor nesta fase, segundo O`Sullivan (2004) 
e Quadrado (2004), não reflete a precisão da habilidade, já 
que fatores como cansaço, ansiedade, motivação e medi-
camentos podem interferir diretamente no encadeamento 
das funções. 

2. A segunda fase é a de Retenção. Nesta etapa o indivíduo é 
capaz de executar a sua habilidade por um longo período 
mesmo após um intervalo sem prática. (O´ SULLIVAN, 
2004). Desta maneira, pode-se observar a função da me-
mória no processo de aprendizagem, uma vez que esta con-
siste na capacidade do indivíduo em conservar informações 
vivenciadas anteriormente, ou na aptidão em recuperar es-
tas informações para uso em um momento longínquo.

3. A terceira fase é a de Transferência ou de Generalizabilida-
de que se caracteriza por utilizar os movimentos adquiridos 
em situações semelhantes. Desta forma, nesta etapa os in-
divíduos dependem de um processo de informação senso-
rial e feedback. Uma vez que, o padrão de execução de um 
movimento em um novo ambiente pode resultar em uma 
instabilidade no desempenho, sendo necessária a prática 
utilizando os sentidos associados à cognição para alcançar 
a estabilidade do desempenho. (TANI, 2004); (HASHI-
MOTO et al, 2010); (O’ SULLIVAN; SCHMITZ, 2010); 
(KANDEL et al, 2014).
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Associado a esta classificação, os autores Fitts e Postner (1967) des-
creveram os estágios da aprendizagem também em três fases: Cog-
nitiva, Associativa e Automática. Nestas ele faz referência a impor-
tantes elementos cognitivos. Tais denominações são amplamente 
utilizadas e referenciadas em livros e estudos atuais com o objetivo 
de compreender e direcionar os processos de aprendizagem e rea-
prendizagem motora.

No estágio Cognitivo, o indivíduo realiza um alto nível de pro-
cessamento cognitivo. É necessário o processamento de comandos 
sensoriais e uma organização perceptivo-motora do indivíduo para 
que ocorra o aprendizado ou a reaprendizagem motora (ADLER; 
BECKERS; BUCK, 2007), (O’ SULLIVAN; SCHMITZ, 2010).

A percepção visual e o ambiente são elementos utilizados com o ob-
jetivo de facilitar as aquisições iniciais das habilidades, pois, podem 
participar do processo de atenção, memória e motivação. Assim, 
nota-se que neste estágio, o aprendiz concentra-se nos problemas de 
natureza cognitiva, sendo relevante a visualização e o processamento 
de informações importantes para apuração dos aspectos necessários 
à execução da tarefa. (KANDEL, 2014), (UMPHRED, 2004), (O’ 
SULLIVAN; SCHMITZ, 2010).

O estágio Associativo ou Intermediário da aprendizagem consiste 
no refinamento da aprendizagem motora. Nesta fase o aprendiz 
apresenta menos erros durante os seus padrões de movimento, uma 
melhora da organização espacial e temporal, além da capacidade de 
associar os movimentos com certas respostas do meio ambiente. Por-
tanto, nesta fase observa-se que a carga cognitiva para o desempe-
nho da tarefa é moderada e a eficiência do movimento é melhorada. 
Pode-se dizer, então, que esta é a fase de refinamento das habilidades.

A terceira e última fase da aprendizagem ou reaprendizagem deno-
mina-se automático ou estágio Autônomo. O indivíduo é capaz de 
realizar atividade treinadas de formas simultâneas. Nesta fase, exis-
te um nível mínimo de monitoramento cognitivo do movimento, 
pois, os programas motores são extremamente refinados permitindo 
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que o movimento seja realizado com consistência. Desta maneira 
percebe-se que não há erros para execução do movimento. O indi-
víduo concentra-se em outras habilidades para alcançar o desem-
penho de uma tarefa como desejado (O’ SULLIVAN; SCHMITZ, 
2010); (UMPHRED, 2004); (QUADRADO, 2010); (ADLER; 
BECKERS; BUCK, 2007).

Diante do exposto, pode-se perceber que segundo Pinto (2001).
Numa perspectiva cognitiva, a aprendizagem é concebida 
em termos de aquisição de novas informações e a sua intera-
ção no conjunto de conhecimento existentes. Aprender, po-
rém não se limita à obtenção de atuais inovações, mas tem 
ainda por objetivo corrigir, aprofundar, alargar e reorgani-
zar a nossa base de conhecimento existente. Neste contexto 
a aprendizagem não é independente dos outros processos 
mentais de atenção, percepção, memoria e raciocínio, sen-
do o conhecimento de que somos portadores o resultado da 
mediação mais ou menos coordenada dos vários processos 
cognitivos.

4. REAPRENDIZAGEM MOTORA, CIÊNCIA 
COGNITIVA E AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM

Segundo O’ Sullivan (2010), a recuperação de uma função consiste 
na reaquisição das habilidades de movimentos perdidos como conse-
quência de alguma lesão. Esta última pode ser ocasionada em qual-
quer fase da vida do indivíduo, podendo gerar alterações relevantes 
sobre a qualidade de vida.

Mediante a uma afecção, o indivíduo inicialmente realiza compen-
sações corporais, ou seja, adoção de estratégias comportamentais 
motoras alternativas para o cumprimento de uma tarefa (Shumway–
Cook apud O’ Sullivan, 2010). Entretanto, os sentidos visuais, tá-
teis e auditivos; o ambiente; a participação familiar; e a utilização 
de recursos humanos e tecnológicos podem influenciar no retorno 
das habilidades perdidas de forma eficiente. (ADLER; BECKERS; 
BUCK, 2007).
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Desta forma pode-se perceber relações diretas deste processo associa-
do às teorias de Piaget e Vygotsky. Na primeira é importante saber 
que não se pode desconsiderar o desenvolvimento cognitivo, pois 
este é resultante de operações mentais aptas a serem realizadas pelo 
indivíduo de maneira própria. Neste momento torna-se relevante o 
olhar sobre o sujeito quando está em interação com o objeto facilita-
dor da reaprendizagem (PIAGET, 1982).

Na teoria de Vygotsky os aspectos sociais e culturais podem influen-
ciar no desenvolvimento cognitivo, pois, o ser humano é um ser 
social. Sendo assim, a evolução cognitiva possui como alicerce a in-
teração entre o sujeito e o objeto. Tal relação é mediada por sujeitos 
que já possuem conhecimentos científicos capazes de intervir nos 
processos psicológicos e comportamentais do indivíduo acometido. 
(VYGOTSKY, 1989). Assim, resultando na facilitação do processo 
de reaprendizagem.

Neste contexto, não se pode deixar de referenciar a contribuição da 
realidade virtual neste processo. Pois, está diretamente ligada aos as-
pectos cognitivos uma vez que para alcançar o processo de reaprendi-
zagem esta técnica consegue maximizar e recriar a sensação de reali-
dade do usuário. Segundo Vieira et al (2013) esta técnica “permite a 
análise dos aspectos motores e/ou cognitivos em doenças ou situações 
de agravo à saúde nas quais existe, por exemplo, o acometimento do 
sistema motor.” Além disso, sabe-se que os aspectos motivacionais es-
tão diretamente envolvidos na fase cognitiva de aprendizagem.

Nestas circunstâncias, Soares et al (2015) afirmam que a Wii reabili-
tação, por exemplo, tem sido utilizada com o intuito de reabilitar os 
indivíduos em diversos aspectos relacionados diretamente ao equilí-
brio, postura, funcionalidade dos membros e na motivação quanto 
ao processo que reaquisição destas habilidades. Tais resultados são 
corroborados com o estudo de Galvão et al (2015) ao assegurar que a 
realidade virtual pode ampliar as possibilidades terapêuticas uma vez 
que estimulam as habilidades relacionadas aos aspectos cognitivos e 
motores através de ambientes virtuais.
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Desta maneira, percebe-se que a Reabilitação Virtual lança mão de 
instrumentos imprescindíveis para a cognição humana, tais como 
Atenção, Memória e Percepção. Aspectos, estes, imprescindíveis no 
mecanismo de reciprocidade relacionado as aquisições motoras. Pode-
-se perceber que os profissionais envolvidos no processo de reabilitação 
necessitam do entendimento como ocorre a organização mental do ser 
humano sob perspectivas diversas. Pode-se perceber esta importância 
ao analisar o estudo de Jorge (2012) no qual refere que “o Analista 
cognitivo deve compreender os métodos que permitem não só captar 
conceitos da mente humana, mas também modelagem em estruturas 
externas de abstrações de elementos do mundo concreto.”

Diante do exposto, observa-se que o entendimento sobre os proces-
sos históricos relacionados ao conhecimento quanto a construção 
das estruturas mentais durante o processo de reaprendizagem moto-
ra, possui uma forte influência após o surgimento da Ciência Cogni-
tiva. Pois, este permite o entendimento aguçado quanto a compres-
são das capacidades mentais mais elevadas no ser humano, podendo 
ser exemplificada pelo pensamento e resolução de problemas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, foram abordados os aspectos importantes da aprendi-
zagem e reaprendizagem motora tendo em vista que são questiona-
mentos tratados por diversas áreas do conhecimento. Desta manei-
ra, procurou-se estabelecer conexões e proporcionar o entendimento 
consistente sobre a influência dos aspectos cognitivos neste processo. 

Para esta edificação teórica, foi possível observar influências históri-
cas relevantes no entendimento desta relação. Além disso, por tratar-
-se de uma temática que abrange as ciências humanas e exatas, uma 
vez que os processos de reabilitação, atualmente, têm recebido influ-
ências importantes dos processos tecnológicos. 

Diante deste panorama, a compreensão do processo de aprendiza-
gem e reaprendizagem motora, entendido sob a perspectiva cog-
nitiva, proporciona a população que possui afecções, ferramentas 
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importantes no processo de reabilitação das funções perdidas. En-
tretanto, para que este processo ocorra é necessária a contribuição de 
uma equipe multidisciplinar com conhecimento em ciência cogniti-
va correlacionados com o processo de reaprendizagem.

Por fim, conclui-se que o entendimento da mente humana no pro-
cesso de aprendizagem e reaprendizagem é significante na construção 
e reconstrução de estruturas que direcionem a aquisição das habili-
dades funcionais. Assim, a construção de estudos sobre a temática, 
torna-se extrema relevância para população amplamente acometida 
por afecções motoras diversas.
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O PAPEL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NO 
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

1. INTRODUÇÃO

Quando definimos “inovação” remete-se a desenvolver uma 
nova ideia e executá-la. Para SCHUMPETER (1988) 
“Uma inovação, no sentido econômico somente é completa 

quando há uma transação comercial envolvendo uma invenção e as-
sim gerando riqueza”. Referente ao processo de desenvolvimento de 
novos produtos, bens e serviços para possuir o valor mercadológico 
com parâmetros para o sucesso é necessário satisfazer as necessidades 
explícitas ou implícitas dos clientes atuais ou potenciais. Sobre a ino-
vação tecnológica KALANJE (2011, tradução nossa) aborda:

A inovação tecnológica pode ser classificada de várias ma-
neiras: produto versus processo, radical (básico ou funda-
mental) versus incremental (melhoria) e disruptivo versus 
sustentação (sequencial e / ou complementar). Outros ti-
pos importantes de inovações (não tecnológicas) que não 
resultam da I & D científica e / ou tecnológica, mas que 
são muitas vezes cruciais para a comercialização rentável dos 
produtos e serviços resultantes do investimento feito em I 
& D são: inovação de marketing, inovação institucional e 
complementaridade inovação. 

Neste artigo, o foco está no papel da Propriedade Intelectual (PI) nas 
inovações tecnológicas e desenvolvimento de novos produtos. No 
entanto, persistem diferentes opiniões sobre a temática.  Em teoria, 
MARK ROGERS (1998, p.8, tradução nossa) considera-se que o 
sistema de PI é extremamente relevante “para encorajar um esforço 
intelectual criativo e de interesse público”.  Em outra perspectiva, 
acredita-se que o sistema de PI dificulta a concorrência, sendo um 
papel negativo na inovação (BOLDRIN, 2002, tradução nossa).  
Torna-se relevante a necessidade de um estudo sistemático, periódi-



266  Empreendedorismo & Inovação

co e a revisão da utilização real das empresas e instituições de ensino 
sobre o sistema de PI.  De modo a fornecer uma orientação empírica 
que o sistema de PI continue a servir aos interesses educacionais, 
empresas privadas e públicas em conflito.  E deste modo estimulem 
as novas inovações e sua ampla difusão.  

O presente artigo aborda a importância das contribuições efetivas dos 
diferentes instrumentos do sistema de PI para o processo de conduzir 
tecnologias inovadoras ao mercado, através do lançamento e concep-
ção do produto. Visa-se discutir como o papel das ferramentas do sis-
tema de PI podem ir além de um simples olhar para tecnologias ino-
vadoras, como avanços tecnológicos radicais ou incrementais.  Como 
tal, a inovação pode ser vista como um processo de interação e feedback 
durante as várias etapas do processo de desenvolvimento de novos pro-
dutos MARK ROGERS (1998 p.5, tradução nossa).  Inicia-se com a 
formulação de uma nova ideia ou conceito, e através de outras etapas, 
finaliza-se com o lançamento bem sucedido e comercialização de um 
novo produto ou melhorado para o mercado. A PI é relevante para 
diferentes fases do processo de desenvolvimento de novos produtos, 
em que as inovações tecnológicas podem ser introduzidas em diferen-
tes fases da cadeia de valor, desde a invenção, concepção do produto/
serviço até ao utilizador final.

2. O PAPEL DA PI NA INOVAÇÃO

Os sistemas de PI são cruciais para os novos empreendimentos para 
transformar o seu potencial de inovação e criatividade e em valor de 
mercado e competitividade.  Os Direitos de Propriedade Intelectual 
(DPI) permite que empreendedores inovadores protejam suas in-
venções.  Eles também podem ter várias aplicações, como sinalizar 
o valor atual e potencial para parceiros, concorrentes e investidores, 
além de acessar mercados, difusão de conhecimento e resguardar por 
um tempo determinado as suas invenções. Em contrapartida, o sis-
tema de PI pode criar obstáculos no desenvolvimento de ideias e 
prejudicar a difusão do conhecimento e a inovação. De acordo com 
MARK ROGERS (1998, p.5, tradução nossa): 
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As evidências em níveis das empresas indicam uma correlação positiva 
entre o patrocínio e o crescimento de novos empreendimentos, o aces-
so ao capital de risco e a sobrevivência. Os dados mostram um enorme 
aumento nos pedidos de patentes na última década, com uma forte 
variação na proporção de empresas de patentes jovens entre os países.

Os sistemas de PI com eficácia facilita o acesso ao financiamento e 
o desenvolvimento de mercados para a tecnologia, os quais auxiliam 
o empreendedorismo inovador. De acordo com MARK ROGERS 
(1998, p.5, tradução nossa): 

Sistemas de PI eficazes podem facilitar o acesso ao financia-
mento e o desenvolvimento de mercados para a tecnologia, 
os quais ajudam o empreendedorismo inovador. Esses siste-
mas também oferecem incentivos para investir em P&D e 
inovação e podem incentivar a cooperação tecnológica com 
empresas e universidades. 

Devem-se obter um novo entendimento sobre os papéis da PI na 
economia, em particular a inovação, em relação ao aumento da uti-
lização de patentes em litígios oportunistas.  

3. PERCEPÇÃO DE IDEIAS INOVADORAS

Uma vez que existem muitos atores envolvidos na facilitação do su-
cesso de mercado de uma inovação, a utilização eficaz das ferramen-
tas de PI desempenha um papel importante na redução do risco, que 
poderão então colher rendimentos aceitáveis para a sua participação 
no mercado.  A PI executa um papel importante na estruturação do 
processo de empacotar a tecnologia inovadora para o mercado. De 
acordo com o KALANJE (2011, tradução nossa):

Ao mesmo tempo, a PI desempenha um papel importante 
no aumento da competitividade das empresas de base tec-
nológica, estas empresas comercializam produtos novos ou 
melhorados ou prestem serviços com base numa tecnologia 
nova ou melhorada. Para a maioria das empresas baseadas 
em tecnologia, uma invenção bem-sucedida resulta em uma 
maneira mais eficiente de fazer as coisas ou em um novo 
produto comercialmente viável. 
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A decisão de “inovar” de uma organização pode ser crucial para o 
seu crescimento, principalmente em um mercado global e competi-
tivo. A inovação pode ser vista como uma estratégia empresarial ou 
uma reação a evolução do mercado. É imprescindível que uma ideia 
inovadora seja tratada como um segredo, se a  organização preten-
der apropriar - se dos benefícios comerciais da ideia.  De acordo com 
MARK ROGERS (1998, p.14) Deve-se notar que nem todas as ideias 
comercialmente viáveis podem ser ou serão patenteadas, daí a impor-
tância de tratar as ideias como segredos comerciais, na fase inicial. 
“Evidências empíricas indicam que, em geral, as pequenas e médias 
empresas (PME) estão mais inclinadas a usar segredos comerciais do 
que patentes como forma de proteger as suas invenções para meios 
competitivos” KALANJE (2011, tradução nossa). As principais razões 
apresentadas pelas PME para se esquivar de patentear as suas inven-
ções incluem custos elevados e complexidade do sistema de patentes. 
Segundo MARK ROGERS (1998, p.14, tradução nossa): 

Um estudo sobre a atividade de patenteamento na Austrália 
indica que 44% das empresas usam patentes e 74% uti-
lizaram segredos comerciais como forma de proteger suas 
ideias. Também mostrou que o tamanho da empresa era um 
fator importante na determinação da propensão à paten-
te, ou seja, 35% das pequenas empresas com menos de 20 
empregados usavam patentes, enquanto 75% das empresas 
com mais de 500 funcionários não patentearam seus co-
nhecimentos. 

Em algumas situações, os custos e o tempo relacionado com as pa-
tentes e a complexidade do processo de patenteamento podem difi-
cultar a inovação. Em partículas as PME, é igualmente verdade que, 
se utilizadas estrategicamente, ou seja, em um ambiente empresarial, 
as patentes podem tornar-se uma fonte segura de receitas novas.  De 
acordo com o KALANJE (2011, tradução nossa):

Quando todos os requisitos de patenteabilidade são atendi-
dos, ou seja, novidade, atividade inventiva, não evidência, 
capaz de aplicação industrial e divulgação adequada. Nesta 
fase, a escolha dependerá da natureza da invenção, do seu 
potencial de negócio, da natureza da concorrência, da pos-
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sibilidade de criação independente por parte dos concor-
rentes e da capacidade dos concorrentes de reverterem facil-
mente a partir do produto desenvolvido pela sua utilização.

Contudo, deve se salientar que a escolha definitiva entre a utilização 
da via de segredo comercial ou da via de patente para a sua proteção 
deve ser vista como uma decisão de negócio estratégica que deve ser 
tomada no início da concepção do projeto. E nesse contexto, a pes-
quisa de anterioridade torna-se fundamental para o desenvolvimento 
e rastreio de uma ideia.  Dessa forma, as informações contidas nos 
documentos de patente existentes podem fornecer uma visão útil so-
bre se uma ideia é nova ou não (estado da arte) e se deve prosseguir 
no desenvolvimento de uma ideia (KALANJE, 2011, tradução nossa).

4. P&D (PESQUISA E DESENVOLVIMENTO)

Existem inúmeros indicadores para medir os esforços de uma empre-
sa na realização de pesquisas e desenvolvimento de ideias inovadoras. 
E nesse contexto, incluem as despesas com investigação e desenvol-
vimento (I & D), informação sobre inovação, vendas, dimensão da 
empresa, estratégias de inovação, etc. Estes indicadores são direta ou 
indiretamente influenciados pela PI (KEMP, 2013, p.7). Os instru-
mentos de PI utilizados durante a fase de “concepção de uma ideia 
inovadora” continuam a ser relevantes também nesta fase. De acordo 
com o KALANJE (2011, tradução nossa):

Assim, o segredo comercial continua a ser relevante, espe-
cialmente se a empresa ainda não decidiu sobre o depósito 
do pedido de patente. Manter segredos comerciais continua 
a ser relevante durante toda a fase de P & D, já que não 
se deseja que os concorrentes tenham acesso informações 
vitais. Se utilizado por tais concorrentes resultaria na erosão 
de uma vantagem competitiva, derivada do produto final.

Durante esse período, os pesquisadores devem consultar periodica-
mente várias fontes de informação que devem fornecer insumos para 
o sucesso de seu projeto. Os documentos de patentes continuam 
a ser uma fonte relevante de informação que muitas vezes é gros-
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seiramente subutilizada. O Escritório Europeu de Patentes (OEP, 
2003, tradução nossa) estima que 70% das informações contidas 
em documentos de patentes não estão disponíveis em outro lugar. 
E com mais de 800.000 patentes concedidas anualmente em todo 
o mundo, não é preciso ser um “cientista de foguetes” para perceber 
a riqueza de informações disponíveis em documentos de patentes.   
De acordo com o KALANJE (2011, tradução nossa):

Os documentos de patente fornecem informações úteis 
sobre o estado da arte, o que permitiria a uma empresa 
evitar o desperdício desnecessário de recursos, em termos 
de dinheiro e tempo, durante o processo de I & D, com 
a esperança de reduzir os custos normalmente elevados de 
I&D as informações de patentes também podem fornecer 
informações úteis, que podem levar à melhoria do produto 
ou ao projeto em torno de invenções, o que pode ajudar a 
“curto-circuito” o prazo de tempo muitas vezes exigido para 
levar um novo produto para o mercado.

Infelizmente, para as necessidades empresariais, muitas PME não 
utilizam documentos de patentes como uma fonte inteligente e 
de competitividade mercadológica. De acordo com o KALANJE 
(2011, tradução nossa):

As PME, em particular nos países em desenvolvimento e 
nos países menos avançados, devem ser informadas e estar 
preparadas para utilizar as informações comerciais, jurídicas 
e técnicas contidas nos documentos de patentes, que são do 
domínio público para produzir produtos inovadores adap-
tados Condições locais.

Uma vez que uma empresa decida confiar em um modelo de uti-
lidade ou uma patente para proteger sua produção de pesquisa e 
desenvolvimento, deve-se iniciar o processo necessário.

5.  O “VALE DA MORTE” DA INOVAÇÃO  

As ideias inovadoras exigem maior desenvolvimento técnico, de 
modo a que seja absorvido no mercado. De acordo com o KALAN-
JE (2011, tradução nossa):
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As PME e outras pequenas empresas inovadoras de base 
tecnológica podem não dispor dos recursos técnicos e das 
facilidades para realizar tal desenvolvimento, por exemplo: 
Para o desenvolvimento e ensaio de protótipos. A proteção 
de tais idéias por direitos de propriedade intelectual garante 
que estes não sejam “perdidos”, aproveitando os recursos 
técnicos externos e instalações pertencentes a centros de 
inovação, parques tecnológicos, universidades, institutos de 
pesquisa e outras (grandes) empresas.

O futuro no desenvolvimento de uma invenção estar diretamente 
ligada aos parceiros (tais como: Join Ventures, alianças estratégicas, 
acordos de licenciamento, fusão ou aquisição). Segundo KALANJE 
(2011, tradução nossa):

A propriedade da PI proporciona uma forte posição de ne-
gociação no processo de obtenção de Parceria. Ambas as 
partes também evitariam potenciais conflitos futuros se a 
propriedade dos problemas de PI fosse resolvida inicialmen-
te com clareza. Os inventores, independentes ou emprega-
dos, não são necessariamente comerciantes habilidosos ou 
fabricantes; 

Após o desenvolvimento e validação do produto, até mesmo os me-
lhores produtos necessita das melhores habilidades de marketing. 
Na maioria dos casos, romper as barreiras de introduzir o produto 
ao mercado provou ser um grande desafio para empreendedores, in-
ventores e empresas. Nesse contexto surge o conceito de “Vale da 
Morte”. De acordo KALANJE (2011, tradução nossa):

Na inovação o “vale da morte” normalmente começa a par-
tir do período em que uma invenção foi feita para o lan-
çamento de um novo produto / processo. Este é o período 
em que a maioria das invenções entra em colapso devido à 
ausência de apoio externo ou se descobre que não são co-
mercialmente viáveis. A PI, particularmente as patentes, 
muitas vezes desempenham um papel crucial na facilitação 
do acesso aos business angels, provedores de capital inicial, 
incluindo capital semente, capital de risco, instituições fi-
nanceiras e similares, que podem fornecer uma “life line” 
para uma invenção alcançar o mercado.
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Como um exemplo, a invenção da Xerografia. Segundo BELLIS 
(2017, tradução nossa):

Em 1937, Chester Carlson inventou a Xerografia, que pa-
tenteou em 1939. Demorou quase oito anos para Carlson 
encontrar um investidor que estivesse disposto a investir na 
invenção. Finalmente, a empresa Haloid (que mais tarde 
se tornou a Xerox Corporation) tornou a invenção comer-
cialmente disponível em 1950. Seria justo sugerir que a 
existência de uma patente detida por Carlson contribuiu 
significativamente para a decisão da Haloid Company de 
apoiar a invenção. 

Infelizmente a maioria das ideias potencialmente inovadoras acabam 
no vale da morte, em consequência disso as ideias que são protegidas 
por PI, têm uma maior chance de sobreviver através do vale da mor-
te. Segundo KALANJE (2011, tradução nossa):

Na maioria dos casos, para cruzar com êxito o “vale da mor-
te”, uma invenção muitas vezes precisa de ajuda externa 
em termos de financiamento, conhecimento técnico, ma-
rketing, etc. A propriedade de PI desempenha um papel 
importante na influência das decisões de parceiros externos 
quanto o auxílio em navegar pelo “vale da morte”.

De acordo a imagem (a), as invenções, que passa pelas as etapas de 
maior risco (Desenvolvimento e demonstração) necessitam de co-
nhecimento técnico e financiamento para superar o limbo do vale. 
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(a) Vale da Morte do Projeto EMBRAPII. Campagnolo (2017)

Os direitos a propriedade intelectual possibilita algumas oportuni-
dades como: Transferência de tecnologia, alianças na comercializa-
ção, parceiros comerciais estratégicos e captação por Join ventures. A 
PI desempenha um papel crucial na atração de parceiros potenciais. 
Segundo KALANJE (2011, tradução nossa):

Às vezes, uma empresa com produtos patenteados e / ou 
segredos comerciais valiosos pode encontrá-lo estrategica-
mente benéficos para entrar em um acordo de joint venture 
ou uma empresa com uma marca forte, a fim de garantir 
mais vendas. Prestar atenção ao que os concorrentes estão 
fazendo enquanto buscam tirar vantagem de seus próprios 
ativos de PI pode ser uma estratégia válida para uma empre-
sa que busca atravessar o “vale da morte”.

Os Proprietários de ideias inovadoras que são protegidos por direitos 
de PI podem achar relativamente mais confiantes em alianças estra-
tégicas com termos e condições favoráveis. De acordo com KALAN-
JE (2011, tradução nossa):

Tais empresas podem beneficiar-se com o acesso a instala-
ções de P & D pertencentes ao seu parceiro ou a canais de 
distribuição e redes de vendas. Uma empresa também pode 
se beneficiar do desenvolvimento de seu (s) produto (s) pro-
tegido (s) IP, como parte do arranjo estratégico.
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Investidores anjos desempenham um papel fundamental no forneci-
mento dos fundos necessários para que as empresas atravesse o vale 
da morte com segurança. Os direitos de PI bem gerida pode contri-
buir significativamente para influenciar a decisão de um investidor 
de capital de risco, esse seria um indicador de uso real ou potencial-
mente eficaz para os direitos de propriedades intelectual que aumen-
taria o seu potencial para gerar receita futura, posicionamento no 
mercado e sua competitividade.

6. CONCLUSÃO 

A propriedade intelectual utilizada eficazmente pode ser um ins-
trumento de inovação bem sucedido. Avaliar a relevância da PI na 
inovação, centradas no simples ato de depósito de patente como in-
dicadores de inovação, não faz jus ao papel significativo que podem 
ser desempenhados pelos outros benefícios da PI.  De modo, que se 
faz necessário uma abordagem mais ampla das contribuições da PI 
para inovação e ao longo do desenvolvimento dos produtos, e que 
simples ideias superem “O vale da morte”, rompa as barreiras merca-
dológicas e contribuam verdadeiramente para a sociedade.
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL: O DESAFIO DE 
EDUCAR COM RESPONSABILIDADE SOCIAL

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho é um relato circunscrito de experiências vividas 
pelos autores e suas atuações profissionais, num momento em 
que uma crise econômica, financeira e moral, conduzem a 

uma recessão e coloca às expectativas de vida em indefinição. Será 
que o bem, o senso comum e a vontade de mudar o mundo, podem 
começar ao nosso redor?

Escolhas para as caminhadas profissionais se dão de maneira cons-
ciente, e para áreas diversas, porém quando se trata de um educador, 
vem a convicção do seu papel na sociedade. Atuar na formação de 
indivíduos, seja em uma escola, faculdade ou universidade, é uma 
contribuição singular na vida de seus alunos, é aí que surgem as 
oportunidades de aprender ainda mais e praticar a ação que tanto 
admirava: ser professor (a). 

Trilhando caminhos que em muitas vezes conduz ao sonhado con-
curso público, e por consequência o ingresso no funcionalismo pú-
blico, e a oportunidade de servir cada vez mais ao social. E ao lon-
go dos anos, o mais importante é a certeza de carregar realizações, 
vínculos e o compromisso com o que faz, principal ingrediente da 
relação ensino-aprendizagem, relação essa capaz de mudar famílias. 

O compromisso move e garante frutos que são colhidos ao longo 
dessa missão. Só quem pode julgar o profissional, são os muitos os 
que cruzaram o seu caminho e tiveram o prazer de encontrar e con-
viver, mas uma coisa é certa, o aprendizado é conjunto e continuo, 
assim se constrói as histórias de vida.

É do conhecimento de todos que, ser professor é ser um pouco pai e 
mãe de cada um de nossos alunos, pois, através das relações estabele-
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cidas, surge a oportunidade de tentar transformar o que já está pos-
to. E nessa troca de conhecimentos, a possibilidade de crescer com 
o outro, ampliar experiências e lutar para fazer a diferença. Muitas 
vezes entrar em lares humildes, de chão de terra, e pensar que estou 
tendo a oportunidade de ajudar a uma pessoa que ajudara a outras e 
assim, semear o bem.

Ser professor (a) é um sonho que se concretiza, mas existe outro 
desejo que impulsiona a vontade de contribuir na construção de um 
mundo melhor, a vontade de ser de fato mãe ou pai. Fatores diver-
sos influenciam na realização dos desejos. Questões financeiras, fases 
profissionais, problemas de saúde, e outros, acabando por adiar tais 
realizações, mas no momento certo e com a vontade transformadora 
todo sonho se realiza. 

Nascem os filhos, um presente inexplicável, mais sensibilidade, mais 
amor, mais responsabilidade social, e surge uma nova forma de se ver 
o mundo. Vêm os primeiros aniversários da família, agora transfor-
mados pelo novo modo de ver a vida. Aniversários beneficentes uma 
maneira de construir valores mais afetivos para a formação de cida-
dania, além de quebrar preconceitos. Nesse mesmo momento em 
outros cantos da cidade, outras pessoas praticavam ações semelhan-
tes. É a transformação de um simples início de novo ciclo pessoal, na 
possibilidade de trazer algo para além do eu.

2. EMPREENDEDORISMO SOCIAL: AÇÕES PARA O 
BEM

Surgem as boas ações de empreendedorismo social, convidar pessoas 
carentes para celebrar e/ou receber doações sejam elas latas de leite, 
cestas básicas ou outros produtos não perecíveis, que posteriormente 
são entregues a entidades que fazem o bem. Ligações de instituições 
entram nos lares e solicitam a ajuda. Em algumas situações a princí-
pio não atendem ao chamado de imediato. Porém, refletem, e no dia 
seguinte procuram a instituição para se informar sobre o trabalho 
dela e sua idoneidade.
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Oportunidades para contribuir com o social são muitas, a exemplo de 
aniversários sejam filhos ou nos nossos próprios, pode não dar tempo 
de organizar uma ação comunitária complexa como se queria, então, 
optar por colaborar com uma ONG, já é uma linda contribuição. Ao 
mesmo tempo outros membros da corrente do bem podem solicitar 
cestas básicas ou latas de leite nos seus a serem doadas para creches, or-
fanatos, abrigos e outras entidades beneficentes. E assim a corrente do 
bem contribui para reduzir o sofrimento de pessoas carentes, retirando 
uma parcela mínima de pessoas que tem muito e transformando em 
uma enorme contribuição para quem pouco tem. 

Fazer o bem é um sinal de gratidão à Vida, tratar críticas por privar 
ou estar se privando de presentes, desconstruir o preconceito de pes-
soas que não queriam que seus filhos tivessem contato com crianças 
portadoras de doenças ou simplesmente carentes. Vem o momento 
de reflexão, e a vontade de desistir, mas o bem ressurge e seres do 
bem falam: “Esqueça as pessoas, quem não quiser levar seus filhos 
não vá, mas nós estaremos lá e as crianças que precisam também, 
logo não desista dessa ação tão bela”, “ as melhores ações são aquelas 
que fazemos com a mão direita sem a esquerda perceber”, e isso é 
fazer o bem simplesmente por fazer.

A diversidade de pessoas no mundo é realmente algo que impressio-
na, tantas atitudes desnecessárias, oriundas de ações simples acabam 
por tomarem proporções que não nos leva a lugar nenhum, a não ser 
a sentimentos desnecessários como o ódio, raiva, descontrole emo-
cional etc.? 

Uma dessas situações acabou proporcionando um vínculo com uma 
instituição especial. Surge então outro problema: por razões diversas 
e medidas de segurança e proteção, a instituição citada não abrange 
voluntários para trabalhar com as crianças e adolescentes. É sugerido 
então ficar na contagem de notas fiscais, um setor importantíssi-
mo para seu funcionamento, não aceitando. Nesse entrave, diversas 
conversas com a coordenação e argumentações, várias tentativas até 
convencer da importância de que estar com os pacientes é o que pro-
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porciona a realização dos objetivos a serem atingidos, é concedida a 
autorização para ficar no setor desejado.

Em muito pouco tempo se cumpriu a carga horária estabelecida pela 
justiça, mas esse não seria o fim de algo que transforma e torna me-
lhor a vida, algo que faz crescer, que ilumina e aproxima do amor. 
Então dando continuidade ao trabalho voluntário, surge a neces-
sidade de fazer mais, colaborar de maneira mais ampla, estar em 
contato com os pacientes e fazer parte deles. Algo que poderia ser 
complicado, difícil, doloroso, com a interferência do AMOR deixa 
de ser um sonho e surge como realidade. 

Fazer parte do corpo docente de universidade pública, ajudando a 
formar conhecimento de forma presencial e à distância. A partir de 
então, despertaram diversas questões relevantes ao tema, bem como 
ampliaram os conhecimentos e conceitos sobre o Educar e seu alcance.

3. EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE 
CONTINUIDADE

A realização de trabalho voluntário em uma instituição especial e, na 
busca de colaborar para que as questões da aprendizagem sejam mais 
eficientes nesses ambientes, diversas questões problemas foram detec-
tadas, dentre elas uma chama a atenção: a rotatividade constante dos 
pacientes que entram e saem da Instituição de acordo com suas con-
dições de saúde. Diante disso, o funcionamento das atividades edu-
cacionais fica prejudicado, sem condições das propostas pedagógicas 
serem executadas através de um planejamento regular. Os professores 
que atuam em Instituições de suporte a crianças com doenças graves, 
tem dificuldades de dar continuidade nas ações educacionais, pois a 
estadia, os tratamentos e seus intervalos são fatores indeterminados.  
Ser aluno-paciente, e conviver com um universo de incertezas.

Realizando entrevistas e conversas informais com profissionais e alu-
nos-pacientes dessas instituições, surgem ideias de como minimizar 
tais dificuldades e melhorar a qualidade de conhecimento e de vida 
de alunos-pacientes.
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Para colocar as ideias em prática é necessária à compreensão de como 
as mudanças sociais possibilitam que as novas tecnologias cheguem 
às escolas, e como podem intervir na rotatividade encontrada no 
processo educacional dessas Instituições.

Não se fala aqui do uso aleatório de computadores, vídeos, TV. A 
proposta é fazer com que, durante o processo pedagógico, as novas 
tecnologias da informação se tornem aliadas do processo de constru-
ção do conhecimento.

Não se trata unicamente de incorporar esses recursos como 
instrumentalidades, tampouco de se buscar uma educação 
para a mídia com centro exclusivo no receptor. Neste novo 
contexto parece ser fundamental importância do domínio 
dos processos tanto de recepção como de produção (Ma-
chado), uma vez que não basta a simples introdução desses 
meios na escola, mas sim o reconhecimento da existência 
de um novo logos que modifica substancialmente o fazer-
-educação (Babin, Gutierrez, Greenfield). Nesse contexto, 
a escola passa a ter, portanto, outro significado, a partir da 
maior aproximação entre educação e comunicação. (PRET-
TO, 1996, p. 20-21)

As tecnologias da informação inseridas no processo educacional 
levam também a uma nova forma de perceber o processo ensino-
-aprendizagem. As mídias digitais, outrora transmitidas apenas para 
serem observadas, agora podendo ser manipuladas, levam o ensino 
a uma interatividade nunca antes vista ou possível. Nas palavras de 
Feldman (1997, p.4):

Em particular, considero a significação da mídia digital sen-
do manipulável no ponto da transmissão porque ela sugere 
nada menos que um novo e sem precedente paradigma para 
a edição e distribuição na mídia. O fato de as mídias digitais 
serem manipuláveis no momento da transmissão significa 
algo realmente extraordinário: usuários da mídia podem dar 
forma a sua própria prática. Isso significa que informação 
manipulável pode ser informação interativa. (FELDMAN, 
1997, p 4) 
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Enfim, a sociedade vem se modificando e aderindo a uma nova for-
ma de cultura, a cibercultura, oriunda de uma ciência recente: a ci-
bernética. Essa transformação busca a reunião da sociedade em cen-
tros de interesses afins, compartilhando saberes, jogos, atividades, 
diálogos, aprendizagens. 

Esses feixes de relações permitem estabelecer vínculos de re-
ciprocidade, de abertura, de proximidade que possibilitam 
reconhecer as emergências, as diversidades e a própria exis-
tência de uma rede de interações decorrente das multiplici-
dades existentes. A rede de interações propicia a percepção 
das ambivalências, das incertezas, das incompletudes, e in-
clusive da complexidade àquilo que é tecido em conjunto. 
(MORIN, 2000, p.38)

A emergência de uma cibercultura não deve levar os envolvidos no 
processo educacional a uma discussão centrada apenas nas potencia-
lidades positivas desse novo modelo de comunicação, mas, acima de 
tudo, buscar compreender as múltiplas dimensões desse novo espaço 
comunicativo. O momento urge por mudanças significativas no pla-
no comunicacional e no sistema educacional. Sob uma consciência 
crítica e ética, pode-se encontrar e explorar as potencialidades posi-
tivas em busca de novas alternativas que compreendam o potencial 
nas novas tecnologias. E, não se deve perder de vista que as mudan-
ças podem ser positivas ou negativas, e isso vai sempre depender da 
intenção de quem as manipula. 

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de 
um laço social, que não seria fundado nem sobre links ter-
ritoriais, nem sobre relações institucionais, nem sobre rela-
ções de poder, mas sobre a reunião em torno de centros de 
interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento 
do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre os pro-
cessos abertos de colaboração. O apetite para as comuni-
dades virtuais encontra um ideal de relação humana des-
territorializada, transversal e livre. As comunidades virtuais 
são motores, os atores, a vida diversa e surpreendente do 
universal por contato. (LÉVY, 1993, p.161) 
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4. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA ALUNOS-
PACIENTES

Através das novas tecnologias é possível fazer um elo entre o que o 
aluno apreende na proposta pedagógica da Instituição Especial e o 
que ele de fato necessita apreender. Como o tempo para cada indiví-
duo envolvido no processo de aprendizagem nessa Instituição é im-
previsível, acredita-se ser possível, através da criação de um ambiente 
virtual de aprendizagem voltado para esses alunos-pacientes, dirimir 
lacunas deixadas nesse processo de ensino-aprendizagem.

Acredita-se que, um ambiente virtual de aprendizagem, pode dar 
continuidade aos conteúdos que foram planejados para serem tra-
balhados, independente dos alunos estarem ou não na Instituição.    

Diante do exposto, uma ampliação no projeto pedagógico da insti-
tuição em questão, com a criação de um ambiente virtual, e com o 
tempo, e de acordo com as necessidades que surjam, vá se aperfeiço-
ando e se moldando às necessidades locais.  

Nessa etapa da pesquisa está sendo elaborado tal ambiente, com o 
objetivo de minimizar os problemas gerados pela rotatividade dos 
pacientes da Instituição Especial, a fim de que as atividades pro-
postas de desenvolvimento do conhecimento sejam mais eficientes e 
menos ininterrupta. Além de se ter pretensão em:

• Tornar o ambiente de aprendizagem dos pacientes da Insti-
tuição Especial mais prazeroso;

• Informar, questionar, debater, temas de importância e inte-
resse para os pacientes da Instituição Especial, onde mesmo a 
distância eles possam acompanhar;

• Interagir com os pacientes diante dos temas sugeridos, pro-
porcionando a eles a oportunidade de expressão presencial ou 
a distância mesmo estando em tratamento;

• Oferecer aos pacientes da Instituição Especial um espaço onde 
eles possam colocar suas dúvidas, sentimentos, questionamen-
tos, desejos, ideias etc., e interagir com demais pacientes;
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• Viabilizar a participação de todos os pacientes e profissionais 
interessados da Instituição Especial.

Para melhor compreender a abordagem descrita, se fará um breve 
histórico da instituição que será piloto e caminhos que nos levam ao 
item Apoio Pedagógico. 

A história da origem do Grupo de Apoio à Criança com Câncer – 
Bahia (GACC-BA), também nasce de uma relação de amor, e como 
cita o site de uma delas: 

Os caminhos da vida são curiosos. E as motivações que 
tornam os sonhos realidade surgem, na maioria das vezes, 
inesperadamente. Foi assim, numa circunstância dolorosa 
pela condição de um filho diagnosticado com o câncer, que 
Dr. Roberto Sá Menezes, empresário de sucesso no estado, 
conheceu a Dra. Nubia Mendonça, oncologista pediátrica, 
referência nacional nesta especialidade.

No decorrer deste contato, conversas sobre a situação, à 
época, das crianças e adolescentes em suspeita ou acome-
tidas pela doença na Bahia e fortaleceu-se uma ideia inova-
dora: construir uma casa exclusivamente para abrigar esses 
pacientes, tornando o tratamento mais efetivo e evitando 
evasões e interrupções, permitindo assim que a cura se rea-
lizasse dentro de um plano previsto.

Estabeleceu-se então um divisor de águas, marcando uma 
nova fase na realização do sonho de combater o câncer in-
fanto-juvenil no estado. Com poucos recursos financeiros 
no início, porém muita dedicação e solidariedade de pes-
soas que prontamente se conectaram à ideia, foi criado, em 
05/01/1988, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer - 
Bahia, conhecido nacionalmente pela sigla GACC-BA. A 
adesão voluntária seguiu crescendo além do imaginado con-
forme a notícia se espalhava. (http://www.gaccbahia.org.br/
gacc-ba/institucional)

Em 2000 a atual sede foi construída em um terreno doado por uma 
instituição filantrópica da Bahia, conhecido popularmente como 
um Hospital, que fica próximo ao terreno doado.  No site também é 
apresentado detalhes dessa estrutura: 
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Inaugurada no dia 14 de julho de 2000, a atual sede foi 
edificada em um terreno doado pelo Monte Tabor - Centro 
Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária, instituição filantró-
pica da Bahia, com origem em Milão-Itália. Vizinho a uma 
reserva de Mata Atlântica, o prédio tem 4.200 m² de área 
construída, em cinco pavimentos, e possui 50 apartamen-
tos com sanitários privativos, perfazendo um total de 110 
leitos, e instalações projetadas para a melhor realização dos 
serviços que o GACC-BA oferece. Foi construído com re-
cursos do BNDES, de doações de empresas e de pessoas 
físicas, e de reservas financeiras que a entidade dispunha 
resultante da colaboração de associados. 
(http://www.gaccbahia.org.br/gacc-ba/institucional)

Uma instituição filantrópica com o objetivo de dar suporte a crian-
ças e adolescentes carentes portadoras de câncer do Estado da Bahia 
e respectivas famílias, evitando o abandono do tratamento, promo-
vendo a assistência psicossocial, médica e financeira a essas crianças 
carentes com a finalidade de proporcionar as condições necessárias 
para serem submetidas ao tratamento médico adequado no combate 
ao câncer.

Alguns serviços oferecidos aos pacientes:

• Hospedagem para os “não residentes” na capital;

• Alimentação;

• Assistência terapêutica ocupacional;

• Transporte urbano e interurbano;

• Ajuda financeira para colocação de prótese, óculos, aparelhos 
ortopédicos;

• Assistência odontológica, musicoterapia, artesanato, vestuá-
rio e brinquedos, linguagem digital;

• Apoio pedagógico, musicoterapia, artesanato, vestuário e 
brinquedos, linguagem digital.

Dentro desse panorama, a pesquisa foi direcionada para o apoio pe-
dagógico. Diante de diversos obstáculos, destacasse a dificuldade das 
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atividades serem realizadas seguindo uma linha de processo contí-
nuo, uma vez que a rotatividade causada pelas consultas, sessões de 
quimioterapia, efeitos colaterais das medicações e a distância quando 
estão provisoriamente de alta, dentre outros fatores, fazem com que 
não se consiga dar uma sequência de programação e ação das ativi-
dades propostas.

Diante da problemática já apresentada surge uma questão: o que 
fazer para que os pacientes do GACC-BA tenham acesso ao conhe-
cimento de maneira mais contínua? Tal questão gerou a ideia para 
uma ação local: a criação de um Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem- AVA, onde as atividades que ocorrerem de modo presencial na 
sede da Instituição Especial possam simultaneamente estar dispo-
níveis para pacientes que, por motivos já citados, estejam ausentes 
nesses momentos, viabilizando, dentro da disponibilidade de cada 
um, se fazerem presentes no AVA dentro do dia e horário disponível.

A implantação do AVA na Instituição Especial visa ser um colabo-
rador, um espaço de construção do conhecimento de temas diversos 
que componham a proposta pedagógica da instituição e também 
que sejam necessários e de interesse dos pacientes, por meio de ati-
vidades educativas mediadas pelo uso de tecnologia de informação e 
comunicação valorizando a interação e o trabalho colaborativo.

Ambientes Virtuais de Aprendizagem têm sido muito utilizados, pois 
favorecem a relação entre tempo e espaço e, como diz Levy (1996) 
em seu livro: “o que é virtual? O virtual não é uma oposição ao real e 
sim a o atual, virtual é o que existe em potência e não em ato” Levy 
cita também o exemplo da árvore e sua semente onde expõe que toda 
semente é uma árvore, logo não existe em ato, mas em potência, 
porém essa semente pode não se atualizar, caso, por exemplo, ela seja 
comida por um pássaro. Assim, o virtual faz parte do real.

Transferindo essa ideia para a realidade da construção do conheci-
mento, se pode dizer que quando há interação com o sujeito e ob-
jetos técnicos dentro de uma prática de significação, tanto estamos 
virtualizando, como atualizando esse processo. Isso levando em con-
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sideração que a atualização parte quase sempre de uma problema-
tização para uma solução. Já a “virtualização passa de uma solução 
dada a um (outro) problema” (LEVY, 1996, p.18). Logo, virtualizar 
é problematizar, questionar. Seria então o processo de criação.

Seguindo essa linha se consegue entender que o ambiente virtual é 
um espaço de intercessão de significação, onde a interação de seres 
humanos e objetos técnicos favorecem a construção do conhecimento.

A digitalização da informação oportuniza a reprodução, circulação, 
modificação, atualização, questionamento, em diferentes esferas. “A 
informação representa o principal ingrediente de nossa organização 
social, e os fluxos de mensagens e imagens entre as redes constituem 
o encadeamento básico de nossa estrutura social.” (CASTELLS, 
1999, p.505).

A experiência que se vivencia enquanto docente na EAD, vem de-
monstrando que o processo de educação a distância pode ser um 
excelente modelo educacional e que a sua expansão se faz necessária 
conforme reforça Neves: 

...ela amplia oportunidades onde os recursos são escassos, 
permitindo uma educação mais equitativa; familiariza o 
cidadão com tecnologias que estão no seu cotidiano; dá 
respostas flexíveis e personalizadas a uma diversidade cada 
vez maior de tipos de informação, educação e treinamento; 
e oferece meios de atualizar rapidamente o conhecimento 
técnico (NEVES, 1996, p.34)

Assim, pensar a educação a distância, acima e tudo, é: 
...pensar que a demanda de formação não apenas conhe-
ce um enorme crescimento quantitativo, ela sofre também 
uma profunda mutação qualitativa no sentido de uma ne-
cessidade crescente de diversificação e de personalização. Os 
indivíduos toleram cada vez menos seguir cursos uniformes 
ou rígidos que não correspondem a suas necessidades reais e 
à especificidade de seu trajeto de vida (LÈVY, 1999, p.169)

Com base nessa perspectiva utilizamos o AVA como mais um ins-
trumento facilitador de comunicação entre os temas educacionais 
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propostos, visto que a ausência presencial dos pacientes é um grande 
entrave para participação, contribuição, questionamentos, trocas de 
informação e processo de construção de conhecimento.

Mas não se pode esquecer que, acima de todos os suportes tecnológi-
cos que enriquecem o ensino a distância, é preciso ter em mente que 
existem pessoas envolvidas neste processo e que tudo deve fluir no 
sentido de beneficiar o sujeito dessa interação, pois, conforme afirma 
Corrêa (2001, p. 24): “de nada adianta ter milhares de recursos para 
a interatividade se não tenho o sujeito dessa interação”.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação mundial está adotando a modalidade de ensino virtual 
e não é mais possível se privar desta experiência. Até porque não se 
deve olvidar que a mudança não é tão brusca assim como parece 
para alguns. Nas aulas presenciais da atualidade, já se utilizam as fer-
ramentas virtuais. Professores e alunos na modalidade de educação 
presencial se utilizam da web para construírem blogs e se comunica-
rem, formam e-mails dos grupos, criam páginas de comunicação e 
vivem em busca de salas de bate-papos ou chats. Esses são apenas al-
guns dos desafios de um novo modelo educacional e dos problemas 
enfrentados com esse modelo. Mas essa não é a primeira, nem será a 
última modalidade que sofre críticas. 

O grande desafio é pensar e entender às dificuldades sociais, bus-
cando como no projeto apresentado soluções que possam contribuir 
para o bem comum. A educação a distância traz a possibilidade de 
ocorrer em tempos e espaços distintos, característica que poderá pro-
porcionar mais estabilidade na relação ensino aprendizagem para os 
alunos-pacientes. 



Empreendedorismo social: o desafio de educar com responsabilidade social 291

REFERÊNCIAS

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 
1999.

CORRÊA, Juliane. Devemos aplaudir a educação a distância? In: 
Revista Pátio, ano V, nº 18, AGO/SET2001. p.21-24 

FELDMAN, T. Introduction to digital media. New York/ London: 
Routledge, 1997.

LÉVY, P. Cibercultura. As tecnologias da inteligência – O futuro do 
pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. 

LÉVY, Pierre. O Que é Virtual? Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.

LÈVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed 34, 1999.

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Pau-
lo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000. 

NEVES, Carmen Moreira de C. O Desafio Contemporâneo da 
Educação a Distância. In: Em aberto, Brasília, ano 16, n.70, abr/
jun, 1996.

PRETTO, Nelson de Luca. Uma escola sem/com futuro: educação e 
multimídia. São Paulo: Papirus, 1996.

SITE DO GAAC- <http://www.gaccbahia.org.br/gacc-ba/institu-
cional.> Acesso em: out. /2016.





DOS AUTORES





Empreendedorismo & Inovação 295

Aníbal de Freitas Santos Júnior 13

Doutor e Mestre em Química pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), Área de Concentração: Química Analítica. Bacharel em 
Farmácia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Licen-
ciado Pleno em Química pela Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB). Atualmente, é Professor Titular do Departamento de 
Ciências da Vida (DCV) na graduação, Professor Permanente 
do Programa de Pós-graduação em Química Aplicada (PGQA) e 
Gerente de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-
-Graduação (PPG), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 
Tem experiência na área de Farmácia e Química, com ênfase em 
Farmacologia Básica e Clínica, Farmacocinética, Biossegurança, 
Biofarmácia, Bioprospecção de Recursos Naturais e Análise e Con-
trole de Alimentos/Medicamentos (Cinética de Dissolução).

Camila Silva Pereira Jorge 63 

Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Católica do 
Salvador(2001). Tem experiência na área de Fisioterapia e Tera-
pia Ocupacional, com ênfase em Fisioterapia - Reeducação Pos-
tural Global (RPG).

Cláudio Alves de Amorim 35

Professor Adjunto do Departamento de Ciências Exatas e da Terra 
da UNEB - Universidade do Estado da Bahia, Campus I. Doutor 
em Educação (UFBA, 2006), mestre em Ensino, Filosofia e His-
tória das Ciências (UFBA, 2002), pós-graduado em Metodologia 
do Ensino Superior (UCSal, 1996), bacharel em Processamento 
de Dados (UFBA, 1989) e técnico em eletrônica (Escola Técnica 
Federal da Bahia, 1985). Trabalhou como programador, analista 
de sistemas e consultor na área de informática por doze anos, nos 
segmentos industrial, comercial, hospitalar e de telecomunicações. 
Tem 23 anos de experiência como professor universitário em cur-
sos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação, tendo 
ocupado cargos de coordenação acadêmica. Seus interesses profis-
sionais incluem os aspectos éticos, epistemológicos e socioeconô-
micos da computação, os aspectos computacionais e epistemológi-
cos dos jogos clássicos, especialmente o xadrez, e a automação de 
experimentos em laboratórios didáticos.
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Claudio Reynaldo Barbosa de Souza 215

Pós doutor em Modelagem Computacional (SENAI CIMA-
TEC), Doutor em Difusão do Conhecimento (UFBA), Mestre 
em Pedagogia Profissional pelo Instituto Superior Para La Educa-
cion Tecnica e Profesional Hecto Alfredo Pineda Zaldivar / Cuba 
(2001). Especialista em Educação Tecnológica. Licenciado Ple-
no em Eletrônica pelo Centro Federal de Educação Tecnológi-
ca de Minas Gerais (1992). Professor Titular e Pesquisador do 
Instituto Federal da Bahia, atuando nas áreas Educação Técnica 
Profissional, Tecnologia em Saúde, Sistemas Locais de Produção. 
Coordenador da Editora do IFBA - EDIFBA. Membro do Con-
selho Estadual de Educação da Bahia.

Cristina Márcia Abbade Coelho 277

Possui Graduação em Licenciatura Plena em Filosofia pela Uni-
versidade Federal da Bahia (1996). Possui Especialização em 
Conteúdos e Metodologias de Ensino em História e Geografia 
pela Faculdade de Educação da UFBA/EDUCOM (2008) . Atu-
almente é Professora Efetiva de História da Secretaria Munici-
pal de Educação atuando no Ensino Fundamental II da Escola 
Municipal Clériston Andrade. Professora de Filosofia e Educação 
e História e Educação do Curso de Licenciatura em Letras da 
Universidade Aberta do Brasil- Universidade Estadual da Bahia 
(UAB-UNEB).  

Daiana Cerqueira Brito 175

Formada em Pedagogia, com MBA Gestão de Pessoas, Personal 
e Professional Coach pela Sociedade Brasileira de Coach e For-
mação Executiva pela Fundação Dom Cabral. Atua na área de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, com carreira construída 
em empresas de varejo e tecnologia.  
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Danielle Teixeira Oliveira 263

Engenheira de Computação em 2013 pela Área 1 – Faculdade 
de Ciência e Tecnologia, especialista em Banco de Dados com 
Ênfase em Alta Disponibilidade pela Unifacs (2015) e premiada 
no concurso nacional Proteste Inovação 2015. Cursando pós-
-graduação em Desenvolvimento de Aplicativos para Dispositi-
vos Móveis. Tem experiência na área de Ciência da computação, 
Requisitos de Software, Modelagem de dados, Banco de Dados, 
UX Design, Desenvolvimento de sistemas web em PHP e Dis-
positivos Móveis com Android Studio, além de entusiasta na área 
de Internet das Coisas (Arduino e Raspberry Pi). Membro WTM 
(Women Techmakers) Salvador. Aluna Especial do Mestrado no 
Programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Produ-
tos – IFBA. 

Eduardo Manuel de Freitas Jorge               63, 121, 247, 263

Doutor em Difusão do Conhecimento no programa multi institucional pela 
UFBA/LNCC/UNEB/UEFS/UFBA/IFBA/SENAI-CIMATEC no projeto de 
pesquisa Mobi (Modelo de Ontologia baseado em Instâncias). É, também, mestre 
em Informática pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba) e professor Adjunto 
da UNEB (Universidade Estadual da Bahia). 

Érica Santos da Silva 153

Especialista em Metodologia do Ensino superior e em Gestão em 
Saúde, Mestranda em Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educa-
ção da Universidade de Estado da Bahia (UNEB) e Docente da 
UNIME (Lauro de Freitas) – Salvador, Bahia. 
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Fernando Luís de Queiroz Carvalho 153

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Fe-
deral da Bahia (1997), mestrado (1999) e doutorado em Pato-
logia Humana pela FIOCRUZ/Universidade Federal da Bahia 
(2004). Atualmente é Professor do Mestrado Profissional Gestão 
e Tecnologias Aplicadas a Educação (GESTEC-UNEB), Pro-
fessor Titular de Farmacologia da Universidade do Estado da 
Bahia e Coordenador do Grupo de Pesquisa Educação, Saúde 
e Tecnologias - EDUSAUT-UNEB. Tem experiência nas áreas 
de Fisiologia e Farmacologia, com ênfase em Neurofarmacologia 
e Neurofisiologia. Desenvolve estudos de Farmacologia Clínica, 
incluindo investigações sobre ototoxicidade farmacológica, mul-
tiresistência bacteriana, tratamento farmacológico da tuberculose 
e terapia farmacológica pós acidente vascular encefálico, gestão 
do uso de medicamentos e processos educacionais em saúde com 
ênfase na investigação do uso de fármacos pela população. De-
senvolve estudos sobre a relação educação e saúde com vistas ao 
desenvolvimento e aplicação de produtos inovadores nestas áreas 
do conhecimento. 

Hugo Saba                                                      63, 121, 277

Possui graduação em Processamento de Dados pela Faculdade Rui 
Barbosa (1995), Especialização em Computação Científica pela 
Fundação Visconde de Cairu (FVC) (2003), Mestrado em Mo-
delagem Computacional pela FVC (2005) e Doutorado em Difu-
são do Conhecimento na Universidade Federal da Bahia (UFBA)
(2013), Professor Efetivo da UNEB. Tem experiência na área de 
Ciência da Computação, atuando principalmente nos seguintes 
temas: modelagem computacional, tecnologias sociais, robótica 
educacional, gestão de projetos, educação a distância, gestão do 
conhecimento e difusão do conhecimento. No âmbito profissio-
nal, vem atuando nos últimos anos como coordenador de projetos 
de pesquisa e desenvolvimento, junto a Instituições de Ciência e 
Tecnologia (ICTs). Coordenador da Câmara de Computação na 
FAPESB. Professor Permanente dos Programas: Doutorado em 
Difusão do Conhecimento (DMMDC) e Mestrado Profissional 
em Ensino da Física (PROFIS), e Professor Colaborador no Mes-
trado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para a Inovação (PROFNIT). 
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Jader Cristiano Magalhães de Albuquerque 215

Possui graduação em Processamento de Dados pela Faculdade 
Ruy Barbosa (1993), graduação em Administração pela Faculdade 
Ruy Barbosa (2001), Especialização pela Universidade do Estado 
da Bahia (2001), é Mestre em Administração pela Universidade 
Federal da Bahia (2003), é Doutor pelo Programa Multiinstitu-
cional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (UFBA, 
UNEB, UEFS, IFBA). É docente da Universidade do Estado da 
Bahia, e Coordenador Geral da Unidade de Educação a Distancia. 
Professor da Estácio/FIB, atuando como professor da Graduação 
e Coordenador do Curso de Especialização em Gestão Estratégica 
de Marketing e Vendas. Tem experiência na área Gestão da Educa-
ção à distância, Educação mediada por tecnologias, Gestão Publi-
ca, Sistemas Locais de Produção e Inovação, Inovação, Dinâmica 
de sistemas, Modelagem e Simulação computacional, Sistemas de 
Informação. Atua como consultor na área de Gestão do Conheci-
mento, Marketing, TI e Estratégia. 

José Roberto de Araújo Fontoura 13

Possui graduação em Ciências Contábeis pela Fundação Viscon-
de de Cairu (1992), especialização em análise de sistemas (1997), 
mestrado em Contabilidade pela Fundação Visconde de Cairu 
(2001) e doutorado em Difusão do Conhecimento pela Univer-
sidade Federal da Bahia (2014). Docente da Universidade do Es-
tado da Bahia (UNEB) – Alagoinhas, Bahia. 
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Josiane Martins Carvalho 153

Possui graduação em Ciências Farmacêuticas e Análises Clínicas 
pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em Imunologia 
pela Universidade Federal da Bahia. Tem experiência docente 
em Farmacologia para os cursos de: Enfermagem, Farmácia, Fi-
sioterapia, Nutrição e Medicina Veterinária; Psicofarmacologia 
para o curso de Psicologia e Fisiopatologia e Farmacoterapia para 
Farmácia, com ênfases em Imunologia Clínica, Bioquímica Clí-
nica e Microbiologia Clínica. Participou de grupo de estudo en-
volvendo Enfermagem e Fonoaudiologia, no qual acompanhava 
os efeitos adversos em pacientes portadores de tuberculose e suas 
implicações na saúde. Participa de grupo que estuda a influência 
de fármacos psicoativos sobre funções de memória e aprendizado. 
Participa de estudos que envolvem a aplicação de games em alguns 
processos terapêuticos. Tem experiência com pesquisa em Imuno-
terapia, pelos estudos sobre a eficácia do GM-CSF recombinante 
para o tratamento de pacientes portadores de formas clássicas de 
leishmaniose cutânea e mucosa e o acompanhamento da resposta 
imune induzida. Tem experiência profissional na área de diagnós-
tico laboratorial e em Atenção / Assistência Farmacêutica. 

Leandro Brito Santos 175

Possui graduação em Sistemas de Informação pela Estácio FIB 
(2007), especialização em Arquitetura de Software e Conver-
gência de Mídias pela UNIJORGE (2009), mestrado em Mode-
lagem Computacional e Tecnologia Industrial pelo CIMATEC 
(2014). Tem Experiência na área de redes de computadores, 
com ênfase em infraestrutrua, segurança da informção e virtua-
lização. Em arquitetura de software, com ênfase em projetos de 
software embarcado, usabilidade, aplicativos mobile e Ginga. 
Em ciências da Computação, com ênfase em Inteligência Arti-
ficial, principalmente nos temas: IA, robótica, impressora 3D. 
Atualmente é estudante de doutorado em Modelagem Compu-
tacional e Tecnologia Industrial pelo CIMATEC e membro do 
Grupo de Pesquisa Tecnologia da Informação e Comunicação 
Aplicadas à Educação e Saúde - TICASE. 
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Luane Saba Pereira Cardoso  153

Especialista em Nutrição Clínica Funcional, Mestranda em Ges-
tão e Tecnologias Aplicadas a Educação, Universidade de Estado 
da Bahia (UNEB) – Salvador, Bahia 

Marcelo Albano Moret                                            13, 197

Possui graduação em Bacharelado em Física pela Universidade 
Federal da Bahia (1991), mestrado em Física pela Universida-
de Federal da Bahia (1996) e doutorado em Ciências Biológicas 
(Biofísica) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2000). 
Atualmente é professor associado - SENAI - Departamento Re-
gional da Bahia, professor titular da Universidade do Estado da 
Bahia e membro do comitê multidisciplinar da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Tem experiência 
na área de Física, com ênfase em Física Estatística e Termodinâ-
mica, atuando principalmente nos seguintes temas: computação, 
protein folding, auto-similaridade, estatística de tsallis e generali-
zed simulated annealing. 

Marcio Luis Valença Araújo 63

Doutorando do programa MCTI do Senai CIMATEC com a 
linha de pesquisa em Sistemas Complexos. É mestre em Modela-
gem Computacional na Faculdade de Tecnologia SENAI CIMA-
TEC em Salvador-BA, fez MBA na FGV-SP e extensão na Ohio 
University (EUA), graduação em Processamento de Dados pela 
Faculdade Ruy Barbosa. Experiência na área de Ciência da Com-
putação. Participou do projeto ODI do IEL nacional. Participou 
das fases de: requisitos, testes e implantação da Portabilidade Nu-
mérica do Brasil em conjunto com a Neustar (EUA). Certificado 
em ITIL v2 e Cobit 4.1. Participou como gerente de projeto 
de vários sistemas criados para serviços de telecomunicações. Foi 
gerente da célula de problemas do sistema de Portabilidade Nu-
mérica do Brasil e também um dos responsáveis pela arquitetura 
do sistema. Tem conhecimentos sólidos em processos de desen-
volvimento de sistemas, pois já atuou como gerente de projetos 
na fábrica de software da DBA Engenharia de Sistemas. 
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Márcio Nunes Souza 247

Possui graduação em Informática pela Universidade Católica 
do Salvador (2008) e MBA em Análise de Inteligência de Ne-
gócio pelo Newton Paiva/IGTI-MG. Atualmente é Analista de 
Business Intelligence da Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
(Embasa). Tem experiência na área de Ciência da Computação 
com ênfase em Sistemas Web, Engenharia de Software e Business 
Inteligence. 

Marcius de Almeida Gomes 63

Professor Adjunto da Universidade do Estado da Bahia (UNEB/ 
Campus XII). Professor do Programa de Pós Graduação Gestão 
e Tecnologias Aplicadas à Educação (MP GESTEC). Coorde-
nador do Fórum Estadual de Educação da Bahia. Assessor Es-
pecial da Reitoria para Projetos Estratégicos de Articulação da 
Educação Superior com os Territórios de Identidade do Estado 
da Bahia da UNEB. Experiência em Gestão Acadêmica Univer-
sitária e Politicas Públicas em Atividade física e Saúde. 

Marcus Vinicius Duarte Sampaio 85

Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) e mestre em Economia pela 
UFRN. Atualmente é economista do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), vin-
culado ao Setor de Empreendedorismo do Núcleo de Inovação 
Tecnológica do IFRN, órgão vinculado a Pró-Reitoria de Pesqui-
sa e Inovação. Possui experiência em atividades relacionadas ao 
programa e projetos na área de empreendedorismo e incubação 
de empresas, inovação e propriedade intelectual. Atua em pro-
cessos de avaliação da política de educação profissional e tecno-
lógica no estado do RN. Em sua dissertação analisou a política de 
educação profissional e tecnológica no estado do RN, avaliando 
o processo de expansão e interiorização do IFRN e o perfil da 
absorção de egressos no mercado de trabalho local. 
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Marília Moraes Brito Cerqueira 121

Graduada em Sistema de Informação pela Universidade do Esta-
do da Bahia (UNEB) – Salvador, Bahia. 

Marla Miranda Loiola Dore Carvalho 153

Docente, Pesquisadora e Consultora em TIC com experiência 
em Gestão Educacional, Gestão de Qualidade, Melhoria de Pro-
cessos, Soluções Corporativas, Auditoria de Dados e Startups. Foi 
Analista de Sistemas, Gerente de TIC e Coordenadora de Curso 
em Instituições de Ensino Superior. Professora Universitária na 
área de Computação há 10 anos. Atualmente é Pesquisadora e 
Professora dos cursos de ADS, Redes e Administração do Centro 
Universitário Jorge Amado. Integrante do grupo de Pesquisas de 
Tecnologia em Saúde na UNEB. Organizer do GDG (Google De-
veloper Group) e Líder do WTM (Women Techmakers) Salvador. 
Bela em Informática pela UCSAL, Esp em Sistemas Distribuídos 
pela UFBA. Mestranda do Mestrado Profissional em Gestão e 
Tecnologias Aplicadas à Educação-GESTEC-UNEB. 

Marlene Raimunda dos Santos Santana 247

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Dom Pedro II (2014). 
Pós graduação em Educação Especial Inclusiva pela Faculdade 
Hélio Rocha (2015). Efetuando Licenciatura em História na Fa-
culdade Hélio Rocha (2015). Experiência na área de Educação, 
com ênfase em Educação Inclusiva.  
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Naiara Moreira Pimentel 247

Mestranda em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação- GES-
TEC na Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Especialista 
(2009) em Fisioterapia Neurofuncional, pelo Programa de Pós-
-Graduação da Faculdade Social da Bahia (FSBA). Graduada 
em Fisioterapia (2007) pela Faculdade de Ciências Agrárias e da 
Saúde / União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME). 
Atualmente é docente da Faculdade União Metropolitana de 
Educação e Cultura (UNIME), onde leciona as seguintes dis-
ciplinas: Práticas Fisioterapêuticas na Atenção Secundária e Ter-
ciária, Órtese e Prótese e Saúde do Trabalhador no curso de Fi-
sioterapia; Ciências Morfofuncionais II nos cursos de Medicina. 
Supervisora do Estágio em Saúde da Comunidade, pelas institui-
ções UNIME e FTC. Aluna participante do grupo de pesquisa 
em Educação, Saúde e Tecnologias da Universidade Estadual da 
Bahia (UNEB).  

Paulo Cezar Cabral Junior 121

Possui graduação em Sistema de informação pela Faculdade de 
Tecnologia e Ciências de Itabuna(2010). Tem experiência na área 
de Ciência da Computação, com ênfase em Metodologia e Téc-
nicas da Computação.  
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Renelson Ribeiro Sampaio 215

Pós-Doutorado (2010/11), realizado no Departamento de So-
ciologia da Universidade de Wisconsin Madison com o Professor 
Erik Olin Wright. Doutorado (1986) na área de Economia da 
Inovação Tecnológica no Science Policy Research Unit - SPRU, 
University of Sussex, Inglaterra. Mestrado (1979) em History and 
Social Studies of Science - University of Sussex, Inglaterra. Pós-
-Graduação (1974-75) em Física-Matemática - UnB, e Bacha-
relado em Física (1973) - Departamento de Física da UFMG. 
Presentemente é Professor Associado e pesquisador na Faculdade 
SENAI CIMATEC, Salvador/BA, Trabalhos de pesquisa nos se-
guintes temas: Geração e difusão de conhecimento em processos 
de inovação nas organizações; Modelagem computacional utili-
zando dinâmica de sistemas para análise de competitividade de 
aglomerados industriais (Sistemas Locais de Produção). 

Roberto Luiz Souza Monteiro 175

Roberto Luiz Souza Monteiro possui pós-doutorado em Mo-
delagem Computacional e Tecnologia Industrial pela Faculda-
de de Tecnologia SENAI CIMATEC (2012), doutorado em 
Difusão do Conhecimento pela Universidade Federal da Bahia 
(2012), mestrado em Modelagem Computacional pela Funda-
ção Visconde de Cairu (2005) e graduação em Licenciatura em 
Administração pela Universidade do Estado da Bahia (1997). 
Atualmente é professor da Universidade do Estado da Bahia e da 
Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC. Tem experiência na 
área de Informática e Sociedade, com ênfase em Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciência da Computação, com ênfase em Linguagem 
Formais e Autômatos e Modelagem Computacional com ênfase 
em Sistemas Complexos, atuando principalmente nos seguintes 
temas: projeto de compiladores, sistemas embarcados, análise de 
redes sociais e complexas e inteligência artificial. 
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Ruy Sérgio Deiró 13

Doutor em Difusão do Conhecimento (UFBa), possui Bachare-
lado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (1984) 
e Mestrado em Gestão Integrada de Organizações pela Univer-
sidade do Estado da Bahia (2003). Atualmente é Procurador do 
Estado da Bahia, Professor Assistente da Universidade Católica 
do Salvador (UCSal) e Professor Colaborador da pós graduação 
em direito médico da UCsal e dos cursos de pós-graduação em 
processo civil e em direito do trabalho da Fundação Escola Su-
perior do Ministério Público do Mato Grosso. Tem experiência 
na área do Direito Público, com ênfase em Teorias do Estado e 
do Direito, Direito Constitucional, Direito do Administrativo e 
Direito Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: 
teoria do estado, direito constitucional, ambiente, difusão do co-
nhecimento e patrimônio cultural. 

Tereza Kelly Gomes Carneiro 175

Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade Batista Brasileira 
(2011), graduação em Ciências Econômicas pela Universidade 
Federal de Alagoas (1997), mestrado em Desenvolvimento e 
Meio Ambiente pela Universidade Federal de Alagoas (2005) e 
Doutorado em Difusão do Conhecimento (2014). É pesquisa-
dora nas áreas de educação a distância, formação de professores, 
tecnologia da informação e comunicação, mediação e autoria 
e gestão pedagógica de cursos. Tem experiência com gestão e 
construção de sistemas de EAD, produção de material didático, 
elaboração de cursos e educação profissional. Líder do Grupo 
de Pesquisa Tecnologias Aplicadas à Educação e Saúde- Ticase e 
colaboradora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Inovação das 
Organizações - GEPIO. Membro da Câmara de Avaliação e As-
sessoramento em Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas área de conhecimento 
multidisciplinar. 
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Thiago B. Murari 197

Especialista em GD&T e Analista de Produtos Sênior na Ford 
Motor Company Brasil. Ele é responsável pelo projeto de com-
ponentes do interior do veículo em plataformas globais e desen-
volvimento de processos inovadores de CAD. Thiago ingressou 
na Ford em 2006. Ele ocupou vários cargos de engenharia como 
Projetista e Analista de Variação Dimensional. Seus interesses 
de pesquisa incluem as áreas de otimização, aprendizado de má-
quina e pesquisa operacional em gestão e desenvolvimento da 
inovação de produtos. Atualmente, sua pesquisa se concentra na 
otimização da tolerância dimensional e no projeto paramétrico 
de sistemas complexos. Thiago é Doutor em Modelagem Com-
putacional e Tecnologia Industrial pelo Centro Universitário SE-
NAI Cimatec. 

Tuane Lisboa Silva Paixão 263

Docente, Engenheira Eletricista pela Devry Institute of Techno-
logy Faculdade ÁREA1, técnica em eletricista industrial e dese-
nhista pelo SENAI Bahia e Pesquisadora na área de aplicação 
web e gestão de energia. Premiada na 1º edição do concurso 
nacional Proteste Inovação 2015. Interesse em tecnologia midd-
leware e internet of things, gestão de processos, projetos de inova-
ção, tecnologia e pesquisa. Membro WTM (Women Techmakers) 
Google Salvador. Comunidades : PHP BAHIA e Geea - Grupo 
de Eletrônica - Raul hacking Space e Aluna Especial do Mestra-
do Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação-
-GESTEC-UNEB. 
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Doutorando em Modelagem Computacional e Tecnologia In-
dustrial pelo SENAI CIMATEC. Possui mestrado no mesmo 
programa pelo SENAI CIMATEC e graduação em Sistema de 
Informação pelo Centro Universitário da Bahia (Estácio - FIB). 
Tem experiência na área de Ciência da Computação e Sistemas 
de Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: 
cognição, modelagem, inovação, sistemas web e para plataformas 
mobile. 
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