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RESUMO 

 

 

A inovação tem-se mostrado não somente fator de geração de vantagem competitiva 
para as empresas, como também uma ação para promover tais vantagens, de 
maneira duradora e de sobrevivência no mercado. Adaptar-se a essa demanda 
latente por inovar traz consigo a necessidade de aquisição de conhecimento para 
geração de novos produtos, processos ou, ainda, para a melhoria dos já existentes e 
utilizados. A pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos e/ou processos é um 
dos possíveis caminhos percorridos pelas empresas para alcançar a inovação, seja 
ela realizada dentro da própria instituição mediante um departamento específico, ou 
buscada externamente, através de outras firmas terceirizadas, aquisições, fusões, 
parcerias com universidades e centros de pesquisa. Contudo, a geração de 
inovações não é um processo simples, visto que envolve uma série de fatores, como 
disponibilidades de recursos materiais e humanos, conhecimento, além do contexto 
e da cultura da empresa. Na maioria das vezes, as empresas não dispõem de 
recursos nem de infraestrutura para investir em todos os projetos que lhe são 
apresentados. Surge então, nesse cenário, a relevante atividade de seleção de 
projetos de P&D nas empresas, um instrumento fundamental para a manutenção da 
capacidade competitiva dessas organizações, otimizando a alocação de recursos e 
esforços da organização. Esse processo compreende a identificação, priorização, 
aprovação e o consequente gerenciamento e controle de projetos, etapas que 
sucedem a seleção. A literatura tem demonstrado os esforços na busca por uma 
variedade de métodos, procedimentos, ferramentas e critérios na intenção de 
elucidar as características, vantagens e limitações desse processo, bem como sua 
aplicabilidade em contextos variados. Assim, este trabalho procurou conhecer e 
analisar o processo de seleção e elaboração de portfólio de projetos de P&D da 
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, desde a 
concepção das propostas de projetos até a fase de decisão e aprovação, onde o 
portfólio é definido e consolidado para o desenvolvimento dos projetos aprovados, 
em consonância com a capacidade da empresa e com potencialidade para alcançar 
os resultados esperados pela instituição. O trabalho foi realizado por meio de um 
estudo de caso na empresa, objetivando identificar suas principais práticas 
relacionadas ao gerenciamento de portfólio e conhecer a estrutura responsável pela 
seleção dos projetos de P&D. 
 
 
 
Palavras-chave: Gestão da Inovação. Pesquisa & Desenvolvimento. Gestão de P&D. 
Seleção de Projetos. EPAMIG. 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 

Innovation has shown that it is not only a factor for comparative advantage, but it is a 
question for survive in the market. Adapt to this potential demand brings itself the 
necessity for acquire knowledge to develop new products, process, or, even to 
improve the already existed and used. The research and development of new 
products or process is one of the possible paths used by the companies as a way to 
have access to innovation. It can happen inside the company through a specific 
department or outside the company through Universities and Research Centers. 
However the development of innovation is not a simple process, since it involves a 
series of process, such as availability of material, human resource, and knowledge, 
besides the companies´ context and culture. In the majority of the case, the company 
does not have resource or infra-structure necessary to invest in all projects that are 
presented. In this scenario appears to be important the activity of R&D project 
selection in the companies, a fundamental instrument to maintain the competitive 
capacity of the company through optimizing the allocation of resources and efforts of 
the organization. This process comprises the identification, prioritization, approval, 
and consequently the management and control of the project. These are the steps 
that follow the selection. The literature has been shown the efforts the search through 
a range of methods, procedures, tools, and criteria with the intention to elucidate the 
characteristics, advantages, and limitation of this process. Moreover, the literature 
also intends to show its applicability in different contexts. Thereby this thesis looks for 
know and analysis the process, selection, and portfolio preparation of Minas Gerais 
Company for Agricultural Research (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais – EPAMIG) from the conception of proposals to the decision and approval 
phase. In this last phase the portfolio is defined and consolidated for the approved 
projects development that agrees with the company capacity and potentiality to 
achieve the expected results by the Organization. The thesis was written through a 
case study in this company with the aim to identify its main practices related to 
portfolio management and know the structure responsible for R&D projects selection.     
 
 
Key-words: Innovation management. Research & Development. R&D management, 
projects selection. EPAMIG 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A tecnologia é, notadamente, um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento de 

uma nação. A dependência das empresas em relação ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, necessárias ao lançamento de novos produtos e à conquista de novos mercados, 

mostra como estas são fundamentais para a sobrevivência dessas organizações e para o 

crescimento econômico dos países. 

Além disso, pode-se afirmar que a tecnologia ocupa, na atualidade, um lugar central dentre os 

fatores de produção essenciais, tais como capital e trabalho. Enquanto no passado o fator 

trabalho era definido como a energia despendida no esforço físico do trabalhador, atualmente, 

esse fator assume outra concepção: a do conhecimento, que veio desempenhar papel crucial 

no desenvolvimento econômico e social e foi traduzida pela expressão “economia baseada no 

conhecimento”, utilizada para descrever a tendência crescente de dependência do 

conhecimento, da informação e de habilidades, na maioria dos países de economias 

avançadas. 

Esse papel estratégico do conhecimento contribuiu de maneira significativa para o aumento 

dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento — P&D, além de educação, treinamento e 

outros ativos intangíveis, que cresceram, nas últimas décadas e na maioria dos países, mais 

rapidamente do que os investimentos físicos (OECD, 1997). 

Também os governos têm reconhecido os proveitos econômicos proporcionados pela 

inovação e buscam incentivar as empresas nesse sentido. Novos produtos, processos, 

mecanismos de marketing e modelos de negócio são algumas das formas de inovação 

procuradas. Setores ou departamentos de P&D de novos produtos, organizados formalmente 

dentro das empresas ou em parceria com universidades e centros de pesquisa, têm sido 

responsáveis por inovações tecnológicas radicais e revolucionárias, valiosas para o sucesso 

econômico dessas empresas, ainda mais quando tratamos de empresas de base tecnológica. 

Essa busca pela inovação tornou-se essencial para a competitividade das empresas, e, como 

consequência disso, o desenvolvimento econômico de qualquer país está, hoje, diretamente 
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ligado à sua capacidade de realizar empreendimentos inovadores, de modo especial, aqueles 

ligados à Ciência, Tecnologia e Inovação – C,T&I, dizem Baêta e Melo (2007).  

A globalização dos mercados, da economia e do conhecimento alterou significativamente o 

ambiente econômico, o que afetou todas as empresas de qualquer tamanho ou setor industrial. 

Na nova economia, as empresas são diferenciadas com base naquilo que geram de 

conhecimento, com base naquilo que sabem. A fim de se sustentarem no mercado, as 

empresas utilizam o conhecimento para fazer coisas novas — fazer bem e fazer rápido — 

obtendo, assim, vantagem competitiva. As organizações precisam ser ágeis, inovadoras e 

adaptáveis às mudanças que se fizerem necessárias para enfrentar a competitividade e 

identificar oportunidades em um ambiente instável e turbulento (BAÊTA; MELO, 2007). 

A grande e crescente competição internacional e a necessidade de inserir, de maneira 

eficiente, os avanços tecnológicos nos processos de produção acabam conduzindo as 

empresas a direcionar suas estratégias para o desenvolvimento de sua capacidade de inovação 

(CASSIOLATO; LASTRES, 2005). Considerando o Brasil, o processo de industrialização foi 

marcado por fatores que desmotivaram a produção de tecnologia no país, tal como o processo 

de substituição de importações em alguns setores de baixa capacidade tecnológica, 

concentração da capacidade de pesquisa nas universidades e o fato de as empresas brasileiras 

encontrarem na incerteza um grande obstáculo para investir em P&D. 

Nesse contexto, as atividades ligadas à P&D podem ser consideradas como as mais clássicas 

dentre as iniciativas inovadoras, exercendo influência bastante ativa sobre o processo de 

inovação tecnológica nas empresas e contribuindo efetivamente para o surgimento de novas 

tecnologias, afirmam Périco e Rebelatto (2004). E, tendo em vista que as empresas não têm 

capacidade para executar todos os possíveis projetos de P&D que lhe são apresentados, uma 

boa avaliação e seleção desses projetos constituem então aspecto de relevante importância 

para que a empresa se torne competitiva no mercado. 

Um dos aspectos fundamentais no processo de seleção de projetos de P&D é a definição dos 

critérios a serem adotados para a tomada de decisão. Nesse sentido, considerável esforço tem 

sido despendido com vista ao desenvolvimento de conhecimentos mais aprofundados sobre o 

tema (KRUGLIANSKAS, 1989). 
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Os critérios para a avaliação e seleção de projetos costumam ser bastante diversificados e 

podem abranger dimensões das mais variadas, tais como estratégias mercadológicas e 

financeiras. Cada instituição, de acordo com suas características e peculiaridades, acaba por 

desenvolver seus próprios critérios, visando a evidenciar os aspectos mais importantes a 

serem considerados no processo de seleção sob a visão da empresa. 

Elaborar uma lista de projetos classificada por prioridade de execução é corriqueiro na 

atividade empresarial, isso acontece sempre que há atividades ou projetos que disputam entre 

si recursos escassos, sejam eles humanos, financeiros ou estruturais. A quantidade e a 

qualidade das informações disponíveis são fundamentais para que o tomador de decisão 

forneça uma boa medida do grau de dificuldade do trabalho a ser executado. Informações 

detalhadas e acuradas permitem o uso de técnicas quantitativas para a análise dos projetos, 

utilizando-se, por exemplo, de estimativas de viabilidade econômico-financeira. No outro 

extremo, muito mais habitual, não se dispõe de dados suficientes e/ou confiáveis, o que é 

especialmente verdadeiro no caso de projetos de pesquisa e desenvolvimento. É comum que, 

nessas situações, a dificuldade seja contornada lançando-se mão de métodos qualitativos ou 

subjetivos de seleção de projetos (MORAES FILHO; WEINBERG, 2000).  
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1.1 Justificativa 
 

 

As atividades de P&D são de vital importância para a empresa que pretende gerar inovações e 

manter-se competitiva no mercado. É através dessas atividades que se dão a geração e 

exploração do conhecimento bem como o desenvolvimento de soluções para situações 

problemáticas existentes na sociedade, além de contribuir com a sustentabilidade das 

empresas no mercado, uma vez que gera vantagens competitivas para as mesmas. 

O processo de seleção de projetos de P&D, tal como as outras atividades que decorrem dessa 

seleção, acontece em cenários com alto grau de incertezas e uma também alta expectativa de 

retorno sobre os investimentos, mas, concomitantemente a esses fatores, os resultados dos 

projetos bem-sucedidos contribuem de maneira muito significativa para o crescimento e 

desenvolvimento da organização — gerando conhecimento, vantagem competitiva e lucros 

reais — e da sociedade, que ganha em qualidade de vida e produtos mais adequados às suas 

reais necessidades. Sendo assim, é determinante que as empresas tenham um método 

estruturado de seleção de projetos, para lhes conferir maior segurança na escolha do que será 

de fato realizado. 

A correta seleção dos projetos de P&D a serem executados pela empresa representa a melhor 

alocação dos recursos disponíveis. A importância desses projetos para o futuro da empresa 

torna especialmente relevante a boa utilização dos recursos e, anteriormente, a seleção dos 

projetos que demandaram tais recursos. 

Baseado nas questões expostas acima, este trabalho se propõe a entender como se dá o 

processo de seleção de projetos de P&D em uma importante empresa de pesquisa 

agropecuária de Minas Gerais. Assim propõe o seguinte problema de pesquisa: 

Quais as políticas, formulação e processo estratégico adotados na seleção de projetos de 

P&D pela Empresa Mineira de Pesquisa Agropecuária (EPAMIG) para o aprendizado, 

inovação e geração de competências, a fim de orientar um desempenho superior no 

mercado? 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo geral 
 

 

Neste estudo, pretende-se entender como é estruturada a seleção de projetos de P&D na 

EPAMIG, identificando as variáveis que são consideradas na escolha de projetos promissores 

para a instituição em si e para a sociedade mineira como um todo.  

 

Objetivos específicos 
 

 

• Identificar os principais modelos existentes na literatura para seleção de projetos de 

P&D; 

• Entender e caracterizar o modelo implementado na EPAMIG para seleção dos projetos 

de P&D a serem executados; 

• Comparar o modelo e a adequação do que acontece na EPAMIG e o que a teoria 

propõe para seleção desses projetos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

 

 

Entender o que é inovação e como ela acontece vinculada às atividades de P&D da empresa é 

importante para que se possa identificar a real importância dessas atividades nas organizações, 

sejam elas realizadas em um departamento formal, informal ou ainda terceirizadas através de 

parcerias com universidades e centros de pesquisa. 

 

 

2.1 Gestão da inovação 

O interesse crescente pelo processo de inovação tem assumido papel estratégico nas 

discussões sobre a sobrevivência e a competitividade das empresas brasileiras. Interessados 

dos setores público, produtivo e acadêmico buscam articular-se, formando alianças 

estratégicas, com o objetivo de proteger e fortalecer essas empresas, para concorrerem nos 

mercados nacional e internacional. 

Para os objetivos deste trabalho, as inovações aqui tratadas englobam não só as novas 

tecnologias de produção, mas também a maneira de produzir os processos — ou seja, as 

inovações podem ser tecnológicas e organizacionais. 

A inovação não é tarefa fácil, é um processo complexo e não-linear que envolve múltiplas 

interações entre os agentes envolvidos — empresa, economia, sociedade. Requer o uso 

intensivo de informações estratégicas para sua efetivação e, uma vez implementada, deve ser 

objeto de melhorias contínuas, sem as quais a vantagem competitiva, advinda dessa inovação, 

não se sustentará (LEMOS, 1999).  

Refletindo sob o ponto de vista econômico, destacam-se as reflexões pioneiras de Schumpeter 

(1982), que vinculou os conceitos de desenvolvimento econômico e inovação, estabelecendo 

uma relação causal entre eles. Ele afirma: “entendemos por desenvolvimento, portanto, 
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apenas as mudanças da vida econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam 

de dentro, por sua própria iniciativa” (SCHUMPETER, 1982, p.47). E ainda acrescenta uma 

diferenciação importante entre invenção e inovação: 

[...] as inovações, cuja realização é função dos empresários, não precisam 
necessariamente ser invenções. Não é aconselhável, portanto, e pode ser 
completamente enganador, enfatizar o elemento invenção como fazem tantos 
autores (SCHUMPETER, 1982, p.62). 
 
 

A corrente teórica chamada de institucionalista-schumpeteriana aborda, principalmente, o 

estudo das estratégias de inovação, o mercado e a relação existente entre dois ou mais agentes 

econômicos, fazendo uma análise nos setores empresariais e industriais. A inovação tem 

como estratégia, dentro da empresa, nos levar a enxergá-la como fonte de vantagem 

competitiva no mercado globalizado. 

A inovação garante vantagens competitivas às empresas em seus mercados e, algumas 
vezes, novas oportunidades para realizar processos de diversificação. A força da 
empresa está numa política de inovação que lhe garanta defesa contra a concorrência 
em sua área de especialização (PENROSE, 1959, p.92). 

 

Em seu tratamento inicial, Schumpeter (1982) afirma que o sistema econômico tem uma 

tendência geral ao equilíbrio, no qual não existe estímulo ou motivo para mudar de posição, a 

não ser pela necessidade de adaptações às alterações existentes. Nesse sentido, o sistema 

apresenta somente pequenas mudanças contínuas e não realiza mudanças importantes com as 

variações na população, consumo, preferência do consumidor, poupança e investimento. 

Essas alterações não causam grandes agitações e nem levam ao rompimento do estado de 

equilíbrio do sistema econômico (CÁRIO; PEREIRA, 2002). As inovações, estas sim — 

afirma o autor — quebram esse quadro de equilíbrio, que sofre uma mudança lenta, 

possibilitando a expansão econômica oportuna, dando lugar ao desenvolvimento, progresso e 

à evolução da sociedade.  
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2.1.1 Processo de inovação 
 

 

Mas, afinal, o que seriam essas novas combinações que promovem inovações? Schumpeter 

(1982) as define como: a) novos produtos; b) novos métodos de produção; c) abertura de 

novos mercados; d) novas fontes de matérias-primas; e) novas formas de organização 

industrial. A explicação de Schumpeter (1982) para o surgimento de novo bem se baseia na 

introdução de algo com o que os consumidores ainda não estão familiarizados ou ainda de 

uma qualidade nova em um bem. A introdução de novo método de produção refere-se a um 

procedimento que ainda não tenha sido testado pela experiência do ramo ou a um novo modo 

de lidar comercialmente com uma nova mercadoria. Em se tratando da abertura de mercado, 

faz referência a um lugar específico da indústria no qual ainda não tenha entrado, quer esse 

mercado exista ou não anteriormente. Para novas fontes de matéria-prima, Schumpeter (1982) 

destaca a descoberta de nova fonte de oferta de matéria-prima, independentemente do fato de 

essa fonte já existir previamente ou ter sido criada. E, finalmente, no que se refere ao 

estabelecimento de uma nova organização industrial, aponta para o surgimento de uma nova 

mobilização da indústria, como a criação de uma posição de monopólio ou a fragmentação de 

uma posição de monopólio. 

Essas combinações, destacam Cário e Pereira (2002), são resultado de movimentos voltados a 

fazer coisas diferentes, juntando materiais e esforços direcionados à promoção do 

desenvolvimento, que geram descontinuidades e quebram rotinas dentro do sistema 

econômico. Nesse sentido, acontece o que Schumpeter (1982) chama de processo de 

destruição criativa, em que o novo compete com o antigo e o supera.  

Seguindo os pensamentos de Schumpeter (1982) — conforme demonstrado na FIG. 1 — o 

desenvolvimento, a produção e a comercialização de novas tecnologias são apresentados 

como uma sequência de tempo bem delineada, que tem sua origem nas atividades de pesquisa, 

envolvidas na fase de desenvolvimento do produto, e leva à produção e, eventualmente, à 

comercialização (OECD, 1992). 
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FIGURA 1 - Modelo linear da inovação tecnológica. 

Fonte: VIOTTI; MACEDO, 2003, p.46. 

 

Tal modelo, abordado também no Manual de Frascati (VIOTTI; MACEDO, 2003), ficou 

conhecido como modelo linear de inovação e propunha que o processo de inovação era 

produto de uma sequência de etapas predeterminadas, como visto na FIG. 1, e sem influência 

alguma do meio externo ou interno à organização, sendo, portanto, linear. O processo de 

inovação começaria com a pesquisa básica, passando dela para a pesquisa aplicada (conceitos 

que serão vistos mais à frente, neste trabalho) e, posteriormente, ao desenvolvimento 

experimental, seguido, por último, da incorporação do conhecimento gerado ao processo de 

produção, para a comercialização do produto em si. 

Para esse modelo, o investimento robusto em ciência produz o estoque de conhecimento 

científico no país, conhecimento este utilizado nas empresas para o desenvolvimento de novos 

produtos e processos e, consequentemente, conduz à geração de riquezas e desenvolvimento 

econômico e social.  

Segundo Moreira e Queiroz (2007), também há o modelo linear reverso, que segue os 

mesmos princípios do modelo linear, com a diferença de que, nesse modelo, a inovação é 

estimulada através das necessidades e demandas do mercado ou, ainda, por problemas 

operacionais da empresa. 

O referido modelo tem grande aceitação entre os pesquisadores, uma vez que justifica a 

concessão, por parte do Estado, de recursos crescentes para a pesquisa, sem a necessidade de 
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que haja maiores considerações sobre sua eventual aplicabilidade. Sendo assim, as políticas 

públicas de Ciência e Tecnologia (C&T) estariam voltadas principalmente para a elevação de 

concessões de recursos a pesquisadores e instituições de pesquisa, uma vez que o modelo 

propõe que, quanto maior a quantidade de insumos — sejam esses humanos, materiais ou 

financeiros — alocados na pesquisa básica, maior deverá ser a produção de inovações e 

invenções. 

Nessa concepção linear, a mudança técnica era compreendida como uma sequência de 

estágios, em que os novos conhecimentos advindos da pesquisa científica levariam a 

invenções que seriam seguidas por atividades de pesquisa aplicada e desenvolvimento 

tecnológico, resultando, ao final da cadeia, na introdução de produtos e processos 

comercializáveis no mercado. As políticas de C&T das décadas de 1950 e 1960, baseadas no 

investimento maciço na pesquisa científica, com a expectativa de resultados correspondentes 

aos investimentos no fim da cadeia, as chamadas abordagens science push, apoiavam-se nessa 

concepção. 

De maneira semelhante, as políticas que emergiram nas duas décadas seguintes, as 

abordagens demand pull, também se apoiavam no mesmo modelo. Nestas, novos elementos 

foram agregados ao modelo, mas a concepção linear da dinâmica da inovação permaneceu, 

invertendo apenas o sentido da cadeia linear. As demandas e o próprio mercado 

determinariam a direção e a velocidade no processo de mudança técnica, indicando onde os 

investimentos deveriam ser realizados, obedecendo, é claro, a fronteira das possibilidades 

técnicas (CONDE; ARAÚJO-JORGE, 2003). 

As abordagens lineares da inovação baseavam-se em duas teorias sobre o crescimento e 

desenvolvimento: as teorias clássicas, que enxergam a inovação de modo mecanicista a partir 

de variáveis internas às empresas e como produto de seus próprios processos; e as teorias 

neoclássicas, que tentam acrescentar a influência das forças externas e atribuir à mudança 

técnica aos fatores externos. Nos dois casos, os investimentos em capital humano e na 

estrutura são determinantes para o desenvolvimento tecnológico, e a inovação resulta de uma 

série sucessiva de etapas em uma estrutura linear.  

Essas abordagens ainda seriam dominantes na pesquisa acadêmica e na formulação de 

políticas, mesmo quando novas terminologias foram incorporadas. Mas, a partir da década de 

1980, particularmente após o estudo seminal de Kline e Rosenberg (1986), que introduziu um 
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modelo interativo do processo de inovação, que combina interações no interior das empresas e 

interações entre as empresas individuais e o sistema de ciência e tecnologia mais abrangente 

em que elas atuam (o chain-linked model), o modelo linear de inovação sustentado pelas 

teorias clássica e neoclássica passou a ser considerado superado. 

O modelo linear se apoiaria demasiadamente na pesquisa científica como fonte de novas 

tecnologias, além de levar a uma abordagem sequencial e tecnocrática do processo e com uma 

visão da inovação tecnológica em termos de construção de artefatos e de desenvolvimento de 

conhecimentos específicos relacionados a produtos e processos, afirmam Furtado e Freitas 

(2004). O modelo também ignorava as atividades externas à P&D quando considerava a 

inovação tecnológica como um ato de produção em lugar de um processo global e contínuo 

envolvendo atividades de gestão, coordenação, aprendizado, negociação, investigação de 

necessidades de usuários, aquisição de competência, gestão do desenvolvimento de novo 

produto, gestão financeira, dentre outras (SIRILLI,1988). 

A aceitação de que os investimentos em P&D não levariam necessariamente ao 

desenvolvimento tecnológico, nem ao ganho econômico do uso da tecnologia e que não havia 

garantia apenas pela invenção de novas técnicas, deixou em evidência as limitações do 

modelo linear, reforçando a emergência por abordagens não-lineares ou interativas. Essas 

novas abordagens enfatizam então o papel central da estrutura, os efeitos do feedback entre as 

diversas fases do modelo linear anterior e as diversas interações entre ciência, tecnologia e o 

processo de inovação em todas as fases. O principal papel das interações entre os diversos 

agentes dos processos de inovação tornou-se, nas últimas décadas, o ponto de convergência de 

vários estudos teóricos e empíricos do campo da economia da inovação, afirmam Conde e 

Araújo-Jorge (2003). 

Os novos estudos não abandonaram o pensamento principal da teoria de Schumpeter (1982), 

que afirmava ser a competência técnica um elemento essencial na dinâmica econômica e na 

determinação do ciclo de movimentos da economia, e como aspecto especial de sua 

reprodução e evolução. Essas abordagens são nomeadas, de maneira geral, como neo-

schumpeterianas ou evolucionistas e atestam o papel expressivo da P&D no processo de 

inovação. No entanto, além de outras divergências do modelo linear, destaca-se a posição 

central ocupada pelas empresas ou corporações no desenvolvimento de novas tecnologias. 

São observados ainda aspectos como as habilidades organizacionais, a identificação de 
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oportunidades, o desenvolvimento e acúmulo de diversas e abrangentes competências por 

parte das empresas mais relevantes do que as conquistas puramente técnicas. 

Mesmo sendo Schumpeter um pioneiro, ao enfatizar a importância da inovação como 

principal fonte da dinâmica do desenvolvimento do capitalismo, a corrente neo-

schumpeteriana passou a ter como proposta atualizar interpretações e complementar algumas 

questões anuviadas na abordagem do autor. Sob esse ponto de vista, os fatores 

organizacionais e de aprendizado seriam destacados, e o processo de inovação envolveria um 

conjunto de atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais, 

visto que implica uma visão das empresas como organizações de aprendizado interativo e 

coletivo, constituindo trajetórias tecnológicas próprias e particulares (FREEMAN, 1995). 

A abordagem neo-schumpeteriana, que deu origem ao modelo interativo, sugere que o 

progresso técnico é gerado na atividade econômica, em que os agentes aprendem por meio da 

prática produtiva e de constantes melhorias e aperfeiçoamento de processos e produtos. Dessa 

forma, a inovação é entendida como introdução do novo produto ou processo no mercado e 

também como a interação de conhecimentos, rotinas e aperfeiçoamentos contínuos 

(FURTADO, 2008). 

O modelo interativo é proposto como alternativa ao modelo linear da inovação, que orientou a 

intervenção pública e privada na área de ciência e tecnologia e tornou-se cada vez mais 

inadequado para a interpretação do processo de inovação. Enquanto o modelo linear baseava-

se na relação que se iniciava na pesquisa básica, dando origem à pesquisa aplicada, e esta 

dando origem à tecnologia, que, levada ao mercado, resultava na inovação propriamente dita, 

o modelo interativo, como o próprio nome já explicita, trabalha as relações interativas em 

todas as etapas do processo (ROSENBERG; KLINE, 1986). Os historiadores da tecnologia se 

encarregaram de demonstrar que o avanço tecnológico não ocorria necessariamente da 

maneira como era colocada pelo modelo linear, a pesquisa não era necessariamente o ponto de 

partida. Muito da nova tecnologia não requereu um avanço preliminar no campo científico 

para se efetivar, mas, ao contrário, em numerosos casos, foi a tecnologia que avançou 

primeiro e a ciência só chegou logo atrás, afirma Furtado (2008). 

Segundo Furtado e Freitas (2004), a corrente evolucionista sobre o progresso técnico coloca 

que as formas de relacionamento entre pesquisa e atividade econômica são múltiplas e que o 

processo de inovação é entendido como interativo e multidirecional, não existindo apenas 
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uma etapa — a da invenção — na qual o aumento do conhecimento é absorvido pelo sistema 

econômico. Ao contrário, afirma Grizendi (2005), ocorrem momentos distintos do processo 

de inovação nos quais o conhecimento científico é aproveitado pelo sistema econômico.  

A tecnologia não demanda, necessariamente, o avanço da ciência e, diversas vezes, esse 

avanço é impulsionado pela tecnologia. Muito do que é realizado em termos de inovação é 

feito lançando mão de conhecimento tecnológico já existente há bastante tempo. A relação 

entre pesquisa e tecnologia acontece em via de mão dupla, ou seja, a ciência contribui para o 

avanço da tecnologia, mas a tecnologia também ajuda no avanço da ciência, como num ciclo 

(FURTADO; FREITAS, 2004). 

A relação entre as empresas e a pesquisa, segundo Grizendi (2005), pode acontecer quase que 

acidentalmente, ou pode surgir através de diversas etapas do desenvolvimento de um novo 

processo, produto ou serviço. Repetidamente, o avanço tecnológico abre espaço para novas 

perguntas, que são respondidas através do avanço do conhecimento científico. Essa relação 

não necessariamente parte da pesquisa básica para o desenvolvimento tecnológico, como no 

modelo linear. 

No modelo interativo, o centro da inovação é a empresa. O modelo associa interações no 

interior das empresas e interações entre as empresas individuais e o sistema de C&T de 

maneira mais abrangente, onde elas atuam. É da empresa que surgem as iniciativas que vão 

tornar possível a inovação, partindo das necessidades do mercado, baseando-se no 

conhecimento científico existente ou buscando um conhecimento novo. 

O modo de relacionamento entre atores no processo de inovação passa a ser visto como um 

importante ativo, que aumenta consideravelmente o potencial de sinergia existente entre eles. 

Teece (2007), utilizando o conceito de capacidades dinâmicas, que será visto mais adiante 

neste trabalho, estabelece que, numa organização, tais capacidades incluem todas aquelas 

consideradas difíceis de replicar e necessárias para responder a uma mudança tecnológica ou a 

uma solicitação de um cliente. São capacidades que exigem formação de competências, que 

podem favorecer a absorção de novas tecnologias e ou mudanças ambientais. Daí a relevância 

de competências adequadas ao processo de inovação interativo. 

De acordo com o modelo interativo, uma importante forma de inovar consiste nos feedbacks 

que as empresas recebem dos usuários a respeito de suas inovações. A pesquisa também não 



25 

 

se coloca apenas na fase inicial do processo de inovação. Ela está presente em todas as etapas, 

mesmo nas que dizem respeito ao desenvolvimento do produto ou recriação (exploitation) da 

tecnologia. A interação entre pesquisa acadêmica e empresa inovadora ocorre quando existem 

aspectos do desenvolvimento de uma tecnologia que requerem a exploração (exploration) de 

novos conhecimentos. 

Como a inovação não se dá de maneira isolada, mas dentro de um processo, diversos modelos 

já foram criados na tentativa de gerenciar esse processo de inovação (C,T&I). Tais modelos 

tentam explicar a relação existente entre ciência, tecnologia e inovação, entre eles mesmos e 

com o resto da sociedade, de maneira mais extensiva. Sendo assim, esses modelos são 

elementos importantes na elaboração e no desenvolvimento de indicadores de C,T&I. 

 
 

2.1.2 Tipo de inovação 
 

 

 

Como as inovações geram mudanças em várias áreas do conhecimento e em diversos setores 

da economia, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) classificaram-nas em quatro categorias distintas, a 

fim de facilitar seu entendimento, os chamados “4Ps da Inovação”, conforme se vê a seguir: 

• Inovação de Produto: são as mudanças nas coisas (produtos e/ou serviços) que a empresa 

oferece; 

• Inovação de Processo: mudança na forma como os produtos e/ou serviços são criados ou 

entregues ao mercado; 

• Inovação de Posição: seriam as mudanças no contexto em que os produtos/serviços são 

introduzidos ou apresentados ao mercado; 

• Inovação de Paradigma: trata-se das mudanças nos modelos mentais estabelecidos que 

norteiem as atividades e o processo de decisão na empresa. 
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Para além dos diferentes tipos de inovação que foram citados, é importante identificar o nível 

de novidade envolvido quando se produz inovação. Ainda segundo os autores, uma segunda 

dimensão da mudança no processo de inovação é o grau de novidade envolvido. Existem 

diferentes graus de novidade no processo, desde melhorias incrementais de menor impacto até 

mudanças realmente radicais que transformam a maneira como se percebem ou se usam 

determinados produtos ou serviços. 

 

Algumas vezes essas mudanças são comuns em alguns setores ou atividades, mas 
às vezes são tão radicais e vão tão além que mudam a própria base da sociedade, 
como foi o caso do papel da energia a vapor na Revolução Industrial ou das 
presentes mudanças resultantes das tecnologias de comunicação e informática 
(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008, p.32). 
 

 

Existem, assim, diferentes níveis de novidade e, consequentemente, de inovação, desde 

pequenas ou incrementais até as radicais, que podem ter implicações muito distintas no modo 

como transformam o fazer e o agir das pessoas (FIG. 2). Por vezes, essas alterações são 

pequenas e específicas para um determinado setor de atividade, em outros casos as alterações 

são tão radicais e abrangentes que alteram por completo o cotidiano da sociedade. 

 

FIGURA 2 - Níveis de inovação. 

Fonte: Adaptado de TIDD et al., 2008. 
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No espaço que existe entre as pequenas alterações de um produto ou serviço e as inovações 

mais radicais existe um leque de fronteiras indefinidas, em muitos casos de inovações que 

requerem a integração de vários setores de atividades ou ao longo de toda uma rede de 

empresas inovadoras. Não obstante, geralmente, as inovações mais frequentes são as 

incrementais, que implicam alterações e atualizações de produtos e serviços já existentes. 

A importância das inovações incrementais deverá, assim, requerer especial atenção, uma vez 

que o ganho acumulado, para uma empresa, relativo ao melhoramento contínuo de um 

produto ou serviço, é, por vezes, superior ao ganho alcançado quando da ocorrência 

esporádica de uma inovação radical. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) definem a inovação 

incremental como fazer o que já se sabe, só que de um jeito melhor. A aprendizagem e o 

processo de resolução de problemas, adquiridos e decorridos de forma sustentada ao longo do 

processo de produção, podem trazer, de fato, muitas vantagens para o conhecimento 

intrínseco que a empresa detém sobre um determinado processo/produto/serviço, refletindo-se 

na sua produtividade e sobrevivência. É esse conhecimento e essa experiência que permitem a 

algumas empresas, pelo menos as mais inovadoras, irem melhorando o que fazem de forma 

gradual (incremental), mantendo sempre a sua capacidade competitiva. 

A introdução de inovações radicais, em que ocorrem alterações drásticas, sejam na tecnologia 

ou nos processos, pode, por outro lado, criar grandes oportunidades, mas também dar origem 

a grandes ameaças para todos os agentes envolvidos. Nessa situação, não basta ser uma 

empresa bem estabelecida, com nome no mercado e com muitos anos de existência e 

experiência, é necessário estar preparada e aberta a grandes alterações. Por essa razão, quem 

inicia a sua atividade com novas soluções e modelos organizacionais diferentes pode ganhar 

vantagens competitivas em relação a quem já está no mercado. De fato, é quase sempre mais 

difícil que empresas já estabelecidas lidem com esses tipos de alterações radicais, uma vez 

que estão empenhadas e debruçadas em um determinado objetivo e paradigma, geralmente, 

resistentes à mudança. A inovação radical tende, portanto, a ser introduzida por empresas 

menores, mais jovens e flexíveis (o que não quer dizer que não acabe por ser de alguma forma 

adquirida, ou adotada, pelas grandes empresas). 

Damanpour (1991 apud MOREIRA; QUEIROZ, 2007) acrescenta mais uma medida para a 

classificação da inovação. O autor trata da existência de duas classes para as inovações, cada 

uma delas com um par de categorias. Além de classificar as inovações considerando o foco, 
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produto ou processo, que são as únicas medidas consideradas por ele, e o grau de inovação, 

radical ou incremental, ele ainda as classifica em tecnológicas ou técnicas e administrativas. 

Essas inovações tecnológicas ou técnicas seriam as que abrangem as atividades operacionais e 

podem tratar tanto de produtos como de processo de produção. Por outro lado, as inovações 

administrativas seriam as que envolvem a estrutura organizacional e os processos de gestão da 

empresa. 

 

 

FIGURA 3 - Modelo multidimensional de inovação. 

Fonte: DAMANPOUR, 1991 apud MOREIRA; QUEIROZ, 2007, p.84. 
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Os desafios que se impõem às empresas são muitos, mas, para que uma empresa tenha 

sucesso, deverá estar preparada para melhorar, de forma continuada, os produtos e serviços 

que oferece, ao mesmo tempo em que desenvolve capacidades que respondam a mudanças 

drásticas no ambiente em que atua. Essas capacidades passam por incluir na empresa 

características como, por exemplo, a agilidade, a flexibilidade e a competência para aprender 

rapidamente, deixando para trás os preconceitos sobre a forma e as vias pelas quais costuma 

funcionar. 

 

2.1.3 Sistema Nacional de Inovação 
 

 

Para distinguir qual modelo de gestão de P&D está sendo utilizado em determinado sistema 

de inovação, é preciso conhecer as principais características dos modelos de gestão de P&D 

existentes e, antes disso, o conceito e composição do sistema de inovação.  

Sistema de inovação é entendido como um conjunto de instituições distintas que contribuem 

para o desenvolvimento da capacidade de inovação de um país, setor ou localidade — e 

também o afetam (CASSIOLATO; LASTRES, 2005). O conceito de sistema de inovação 

pressupõe que os principais agentes — governo, empresas e universidades — atuem em rede. 

Aqui, o papel do governo como animador da rede é essencial: As políticas públicas devem 

responder às exigências de promover a articulação dos agentes para o funcionamento do 

sistema. 

Partindo do pressuposto de que as empresas precisam inovar constantemente para que se 

mantenham competitivas e garantam uma boa atuação no mercado, torna-se importante a 

identificação de fontes de inovação – produtoras de resultados relevantes – e dos agentes que 

fomentem um novo produto ou processo. Tais fontes podem ser externas à organização, 

relacionadas ao mercado, como os fornecedores, concorrentes e clientes; fontes de domínio 

público, como revistas e periódicos, congressos científicos, além de outras fontes de 

informações e conhecimento (STAL et al., 2006). Essa diversidade de formas de buscar a 

inovação oferece base para a procura por resultados melhores, entendendo as interações entre 

empresas e introduzindo os aspectos ligados a sistemas de inovação. 
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Partindo desse esforço, é possível perceber o deslocamento da visão do modelo linear por um 

complexo interativo, em que os elementos intermediários ganham maior importância frente às 

atividades de P&D. Intensifica-se a atenção às atividades de monitoramento, avaliação, 

adoção e adaptação de tecnologias, assim como a exigência por capacidades tecnológicas para 

o desenvolvimento de tais atividades, além dos mecanismos de recondução, como 

modernização organizacional e investimentos que incorporem mudança técnica e em 

atividades inovadoras propriamente ditas. 

Sob esse ponto de vista, a inovação tecnológica depende de uma série de fatores internos, que 

estão ligados ao desempenho da empresa ao longo do tempo, além de suas estratégias 

competitivas em longo prazo; e externos, que dizem respeito às condições macroeconômicas 

e, ainda, aos sistemas produtivos com os quais mantenha alguma relação. Sendo assim, os 

sistemas representam a institucionalidade que pode ou não ser planejada e que tem o objetivo 

de dar apoio e ao mesmo tempo estimular a capacidade das empresas na realização de 

investimentos em tecnologia. Em contrapartida, o ambiente institucional de inovação tem 

como atores centrais o Estado, órgãos governamentais, as empresas que se encontram 

inseridas no mesmo mercado — ou até mesmo outras empresas que vislumbram o segmento 

como potencial nicho de atuação — universidades, institutos e centros de pesquisas, entre 

outros (SANTA RITA et al., 2009). 

Entre os estudos que abordam e conceituam os sistemas de inovação, o trabalho de Cassiolato 

e Lastres (2005) é importante quando afirma que o processo de inovação segue alguns 

critérios, detalhados a seguir:  

• O primeiro destaca que a inovação é construída através de uma busca constante pelo 

aprendizado, determinado pelas interações que, por sua vez, dependem das estruturas 

institucionais e organizacionais, como as diversidades regionais, padrões locais, entre outras; 

• O segundo afirma que, para que a inovação aconteça, é preciso uma grande variedade 

de agentes envolvidos com a capacidade de transferir, incorporar e apreender o conhecimento 

tecnológico; 

• Por fim, a inovação é vista como um processo interativo, na medida em que depende 

de instituições públicas (institutos de pesquisas e universidades, agências governamentais de 

fomento e financiadores), instituições privadas (empresas, associações empresariais, 
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sindicatos e incubadoras) e da capacidade de aprender, gerar e absorver conhecimentos que 

resultarão em inovações. 

Partindo desses critérios levantados, os autores afirmam que inovação é o processo pelo qual 

as empresas dominam e programam o design e a produção de bens e serviços que sejam novos 

para elas, não sendo necessariamente inéditos para os seus concorrentes domésticos ou 

internacionais. E, para tanto, a inovação envolve um processo de aprendizado e criação do 

conhecimento, de novas e diversas competências relacionadas ao desenvolvimento e 

elaboração de produtos e processos. 

De maneira geral, o processo de inovação tende a evoluir de maneiras distintas, associado às 

relações que a empresa estabelece com seu entorno, pois é resultado da existência firmada de 

apoio institucional (PRATES, 2006). Assim sendo, os sistemas de inovação surgem a partir 

das próprias empresas como escolha estratégica de aprimoramento e crescimento de seus 

negócios, em função de todas as vantagens da cooperação desses sistemas e as inovações que 

nela poderão surgir, afirmam Fedrizzi et al. (2007). Passam também pelas interações 

relacionadas ao aprendizado e influências de outras instituições. 

Para entender melhor a definição de sistemas de inovação, é importante compreender o 

contexto da abordagem dos autores schumpeterianos, no qual a inovação é parte central no 

processo de desenvolvimento econômico, uma vez que impulsiona os ciclos de vida da 

economia, em que as inovações não se dão de maneira isolada, mas através da interação dos 

vários atores envolvidos. 

Sendo assim, sistema de inovação pode ser entendido como um feixe de instituições distintas 

que, conjunta e individualmente, contribuem para o desenvolvimento e difusão de 

tecnologias, envolvendo não apenas empresas, mas, principalmente, instituições de ensino e 

pesquisa, de financiamento, e o governo (GILBERT; GRILICHES, 1993). O conceito de 

sistema de inovação está relacionado aos sistemas como forma de multiplicidade e 

complexidade de conexões, e a inovação como forma de dinamismo e mudanças tecnológicas 

(SANTA RITA et al.,2009).  

Numa perspectiva ampliada, os sistemas nacionais de inovação (SNI) podem ser definidos 

como: 
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O ambiente ou arranjo institucional que deverá favorecer: o relacionamento, ou 
melhor, a interdependência entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, entre os 
pesquisadores e empresários; a inovação, a difusão e a incorporação das novas 
tecnologias dentro e fora dos limites regionais; e a crescente qualificação da mão-
de-obra. Os arranjos que contemplam estes elementos são denominados de 
Sistemas Nacionais de Inovação (OLIVEIRA, 2001, p.8). 

 

O conceito de SNI foi elaborado pelas correntes evolucionistas como consequência da 

superação do modelo linear de inovação, conforme estudado anteriormente. Tal concepção 

tem sido muito utilizada tanto como conceito analítico, para a identificação das redes de inter-

relações entre as instituições dos setores públicos e privados envolvidos na geração e difusão 

de inovações, quanto como instrumento de política para criar e promover essas relações 

(CONDE; ARAÚJO-JORGE, 2003). 

O trabalho de Senker et al. (1999) aponta que o Sistema de Inovação não se configura como 

uma teoria formal, mas comportaria uma teia conceitual para a análise dos fatores que 

influenciam as capacidades de inovação das empresas. Simplificadamente, concentra-se nos 

atores institucionais envolvidos com a produção e difusão de novos conhecimentos. 

Expandindo um pouco, incluiria o sistema de P&D, o papel do setor público incluindo as 

políticas públicas, as relações entre empresas, o sistema financeiro, os sistemas de educação e 

de formação de recursos humanos, além da organização interna das empresas.  

Ainda segundo os autores, essa análise conceitual apresentaria algumas lacunas: Quando se 

concentra no lado da oferta, o Sistema de Inovação ignora a demanda pelos consumidores 

finais e o papel do ambiente na influência dessa demanda. Por fim, ele não estabeleceria 

diferença clara entre sistema e ambiente e não indicaria formas para determinar quais os 

fatores pertenceriam ao sistema e quais estariam fora dele. Sendo assim, o modelo parece 

presumir que tudo pertenceria ao Sistema Nacional de Inovação (SENKER et al., 1999). 

Alguns modelos que tratam das inter-relações entre os agentes do SNI são destacados na 

literatura. Garcia (2009) enfatiza o modelo denominado Triângulo de Sábato, que foi 

concebido por Jorge Sábato, em 1968, e apresenta como vértices de um triângulo o governo, 

as universidades/centros de pesquisa e o sistema produtivo, conforme FIG. 4.  
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FIGURA 4 - Triângulo de Sábato. 

Fonte: BARBIERI; SIMANTOB, 2007, p.18. 

 

Cada vértice do triângulo exerce influência específica no processo de inovação como um todo 

e demonstra que a inovação é um processo social, através das interações bilaterais que 

acontecem entre os ocupantes de cada vértice, gerando, como consequência uma interação 

entre as pessoas e suas ideias.  

Outra abordagem que merece destaque e que é preciso considerar dentre as abordagens não-

lineares ou interativas é o modelo da Tripla Hélice (Triple Helix), concebido por Etzkowitz e 

Leydesdorff em 1995. Contradizendo a posição schumpeteriana, que associava a inovação 

estritamente às empresas, os referidos autores destacam o papel importante das universidades 

e incluem ainda o governo como participante relevante em seu modelo, tendo em vista sua 

capacidade de fomentar e incentivar o processo de inovação. O modelo seria representado por 

uma espiral com três hélices que se entrelaçam por meio de múltiplas interações entre as três 

esferas que ela representa: a universidade, a indústria e o governo, demonstrado na FIG. 5. 
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FIGURA 5 - Hélice tríplice. 

Fonte: Adaptado de BARBIERI; SIMANTOB, 2007, p.19. 

 

 

Nesse modelo, a dinâmica da inovação é representada partindo das redes de comunicações e 

de expectativas que remodelariam constantemente os arranjos institucionais entre 

universidades, indústrias e agências governamentais. Tais arranjos não têm estabilidade, e 

cada vertente ou hélice, ao se relacionar com qualquer uma das outras duas, produz a 

emergência de novas camadas de comunicações, redes e organizações entre elas.  

Cada hélice é uma esfera institucional independente, que trabalha em cooperação e 

interdependência com as demais vertentes, por meio de fluxos de troca de conhecimento entre 

elas. Além disso, cada esfera institucional assume o papel umas das outras, ou seja, as 

universidades adotam postura empresarial, licenciando patentes e acolhendo empresas de base 

tecnológica, enquanto as empresas adquirem uma dimensão acadêmica quando compartilham 

conhecimentos entre elas e treinam seus funcionários em níveis de qualificação cada vez mais 

elevados. 
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Para Conde e Araújo-Jorge (2003) as hélices também passam por processo de transformação 

constante e suas reconstruções seriam consideradas um nível de contínuas inovações sob a 

pressão das mudanças do ambiente. O surgimento da inovação não seria consequência e nem 

se adequaria a uma ordenação proposta a priori. As fontes de inovação seriam um quebra-

cabeça para os participantes da “tríplice hélice” resolverem, cada sistema seria então definido 

e redefinido à medida que o projeto de pesquisa fosse desenhado. 

 

 

2.2 Pesquisa & Desenvolvimento 
 

 

 

Neste tópico, identificam-se e discutem-se, através de uma revisão na literatura sobre o 

assunto, os principais avanços e problemas ainda encontrados na conceituação das atividades 

de P&D; sua relação com os processos de inovação; e quais os avanços na mensuração dos 

investimentos nesse segmento. 

Atividades de P&D vêm sendo implantadas, ao longo do tempo e de diferentes formas nas 

organizações, com o objetivo de alavancar setores relacionados à produção, acúmulo e 

transferência de conhecimento, de tal forma que as organizações possam reorganizar seus 

recursos na busca por produtos, serviços e processos mais eficientes. Por isso, tais atividades 

são frequentemente consideradas como o principal elemento de inovação, desenvolvimento e 

crescimento econômico (EUROSTAT, 2008). 

A P&D é vista como a junção dos dois termos, ao considerar que: 

A pesquisa é utilizada como instrumento ou ferramenta para a descoberta de novos 
conhecimentos, enquanto o desenvolvimento refere-se à aplicação, através de 
processos, destes novos conhecimentos para se obter resultados práticos (JUNG, 
2004, p.142). 

 

De acordo com Teixeira (1983), a expressão P&D representa uma ideia de coletividade, 

demonstrando um conjunto de atividades sistêmicas com o objetivo de aumentar o acervo de 

conhecimentos técnico-científicos e utilizá-los em projetos e aplicações práticas. Visão 

semelhante à de Govindarajan e Trimble (2006), quando afirmam que P&D, mesmo quando 
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utiliza tecnologias disponíveis, almeja por inovação tecnológica. Sua importância social e 

econômica é tamanha que a inovação passa a ter importância estratégica para as organizações 

e para o desenvolvimento das nações. 

Para tanto, a P&D abrange várias atividades organizacionais e pode, como o próprio nome já 

diz, enquadrar-se em duas vertentes: a da pesquisa e a do desenvolvimento (DENDENA, 

2010). A pesquisa pode ser classificada em dois tipos de atividades diferentes: a pesquisa 

básica e a pesquisa aplicada. E o desenvolvimento, por sua vez, pode ser considerado em 

quatro formas de atividades distintas: desenvolvimento de novo produto, adaptação e extensão 

do produto, engenharia de apoio ao produto e engenharia de processo (HUANG; LIN, 2006). 

De maneira mais detalhada, Hayami e Ruttan (1988) definiram P&D como um conjunto de 

atividades que englobam a geração e transformação de conhecimentos, bem como a adaptação 

de tecnologias já existentes em novas tecnologias que se transformem em produtos e 

processos que atendam às demandas do mercado. A ação de P&D se ocupa com a criação ou 

adaptação de produtos e processos para responder aos problemas tecnológicos do 

desenvolvimento socioeconômico. Os autores ressaltam que esse conjunto de ações inclui o 

uso do método científico, como instrumental adequado à natureza do problema, em toda a sua 

extensão, ou seja, da concepção abstrata da solução, passa pela experimentação, até a 

construção e validação de protótipos, quando for o caso de produtos. Os autores enfatizam 

que a partir desse ponto se inicia a segunda atividade básica do processo de P&D, que é a 

transferência de tecnologia. A organização jamais deve expor seus clientes a tecnologias 

inacabadas e mal testadas, pois o desgaste à credibilidade e reputação causado por produtos e 

processos imperfeitos pode gerar muitos transtornos para a empresa. 

O Manual Frascati (OCDE, 2002) define a pesquisa básica como o trabalho teórico ou 

experimental, geralmente realizado nas universidades e centros de pesquisa, voltado 

principalmente para a compreensão de fenômenos e fatos da natureza, sem, necessariamente, 

ter em vista qualquer aplicação específica. Já a pesquisa aplicada é o estudo originalmente 

concebido pelo interesse em adquirir novos conhecimentos que gerem aplicações práticas. Por 

fim, o desenvolvimento experimental busca, através de esforços sistemáticos, comprovar a 

viabilidade técnica e funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços, ou ainda 

aperfeiçoar os já existentes, a partir de conhecimentos técnico-científicos ou empíricos já 

dominados pela empresa ou conquistados externamente. 
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Roussel et al. (1992) classificam os tipos de P&D conforme suas especificidades: 

1. P&D de produto: trabalha pelo desenvolvimento de novos produtos e a melhoria ou 

adequação às exigências de mercado dos produtos já existentes; define-se na identificação de 

oportunidades, desenvolvimento em laboratório, sua implementação na indústria e termina 

com a aprovação do produto pelo mercado. Este constitui um dos tipos de P&D mais 

estudados na literatura, uma vez que é possível dizer que uma das principais fontes de 

vantagem competitiva atualmente são o desenvolvimento e a introdução de novos produtos no 

mercado; 

2. P&D de processo: está centrado no desenvolvimento de novos processos ou em mudanças 

naqueles que já existam. Melhorias em processos geralmente envolvem alterações 

significativas em equipamentos, otimizações e redefinições na busca por redução de custo e 

garantia de qualidade nos produtos, controle avançado e automação, avaliação e escolha, se 

necessário, de novas matérias-primas e fornecedores; 

3. P&D de aplicação: busca o desenvolvimento de novos usos para produtos já existentes e o 

desenvolvimento de aplicações para novos produtos. De maneira geral, está associada a 

setores de assistência técnica na prestação de serviços ou na procura de novos mercados de 

atuação para as empresas. 

Essa tipologia de P&D e as atividades vinculadas à criação e desenvolvimento de novos 

produtos e processos, geralmente, atendem a objetivos estratégicos da empresa, como 

expandir os negócios, utilizar de maneira eficiente a capacidade tecnológica da organização, 

ampliar mercado e criar condições para que a empresa se mantenha competitiva (ROUSSEL 

et al., 1992). 

Martin (2001) defende a importância de que as empresas invistam em desenvolvimento 

tecnológico, apesar de reconhecer que nem todas elas têm condições de manter um setor 

específico de pesquisa. Mesmo assim, ainda que uma empresa não tenha recursos para tal, 

deve buscar meios de suprir essa carência, afirma, acreditando que a capacidade de gerar 

novos produtos ou sistemas de operação representa importante vantagem competitiva. 

Cohen e Levinthal (1990) defendem que, além dessa visão convencional, tal atividade não 

apenas gera novos processos ou produtos, mas também amplia a habilidade da empresa de 
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assimilar e explorar informações existentes. Ou seja, a prática da P&D, além de gerar 

inovações, ainda aumenta a capacidade de aprendizado da empresa, o que envolve a 

competência para explorar o conhecimento gerado externamente e aproveitá-lo para os 

próprios objetivos de inovação. 

A atividade de P&D, independentemente do alcance dos objetivos propostos, desenvolve 

aprendizado e capacitações nos indivíduos envolvidos na sua concepção. Os objetivos da 

atividade de P&D ultrapassam, portanto, a inovação em si (HASEGAWA; FURTADO, 

2006). Os autores ainda esclarecem que, apesar de tudo isso, o resultado mais notável da P&D 

é, de fato, a inovação diretamente vinculada aos objetivos propostos inicialmente, cuja difusão 

gera impactos econômicos. O resultado menos percebido, mas não menos importante, é a 

aplicação das capacitações e dos conhecimentos gerados em futuros projetos de P&D para 

viabilizar outros objetivos. Esses produtos que não eram esperados causam relevantes 

impactos econômicos, que podem e devem ser mensurados para que se possa avaliar a real 

importância do investimento em P&D. 

Ghoshal e Bartlett (1988) dividem a atividade de P&D na empresa em quatro etapas, a saber: 

a primeira etapa aborda a ideia da geração de um novo produto; a segunda etapa busca o 

desenvolvimento de produtos e a elaboração de estudos mercadológicos; a terceira etapa diz 

respeito ao processo de inovação ou inserção no mercado; e a quarta etapa representa a 

aquisição de tecnologia.  

O conhecimento gerado a partir dessas atividades acaba despertando a necessidade de 

gerenciamento que pode incluir mudanças de tecnologia ou nos próprios processos 

organizacionais, destaca Dendena (2010). Nesse sentido, torna-se necessária a capacitação das 

pessoas para geração de ideias, administração de recursos e de elementos culturais.  

Segundo Araoz (2000), instituições, departamentos ou setores de P&D, para que possam ser 

considerados de excelência, ou seja, para alcançarem patamares elevados de competitividade, 

precisam ter uma série de características, tais como: flexibilidade nas operações e uma 

gerência de recursos humanos adequada; objetivos alinhados com o planejamento estratégico 

da organização e as necessidades dos clientes; sustentação financeira equilibrada; recursos 

humanos motivados, com acesso à produção científica e a tecnologias internacionais; 

atualização tecnológica das instalações físicas, biblioteca de boa qualidade e facilidade na 

obtenção de informação e conhecimento, em especial por meio de networking e 
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relacionamentos com fontes de financiamento que sustentem as estratégias de expansão; 

práticas modernas de gerência; relações fortes e bem estabelecidas com o mercado e sua 

cadeia produtiva; reconhecimento, pelos stakeholders, da qualidade e excelência tecnológica, 

proporcionando um benchmarking permanente e de qualidade; por fim, estruturas e processos 

voltados para o melhor aproveitamento de suas potencialidades por meio de capacitação 

permanente dos recursos humanos. 

Projetos bem sucedidos de P&D demandam o estabelecimento de cooperação, aliança e 

network. Isso significa, na visão de Kaymakçalan (2000), que as organizações que mantêm 

tais atividades devem, cada vez mais, trabalhar em uma rede de cooperação, uma vez que 

cada organização tem suas capacitações específicas, que nem sempre consegue ser alcançada 

num trabalho de P&D de uma empresa isolada. Torna-se importante, portanto, o trabalho em 

uma rede de cooperação para se valer dos ativos de capital intelectual existentes no âmbito 

externo das organizações. 

Dados do instituto de estudos para o desenvolvimento industrial, IEDI (2011), mostram que o 

Brasil, de maneira geral, apresenta níveis extremamente baixos de investimentos em P&D em 

comparação com países desenvolvidos. Tal característica, segundo Dendena (2010), se deve a 

uma reduzida cooperação do setor produtivo com as universidades e centros de pesquisa, 

fazendo com que os resultados de inovação não sejam muito evidentes.  

Quando a empresa e a academia interagem e constroem parcerias sólidas, elas conseguem 

juntas, transformar uma ideia ou invenção em uma verdadeira inovação, ao proporcionar a 

aplicação do conhecimento científico e tecnológico no desenvolvimento de um produto ou 

processo aceitável e aplicável no mercado consumidor (SIQUEIRA, 2000).  

O referido autor destaca que as empresas enxergam nas universidades e centros de pesquisa 

parceiros em potencial para projetos de P&D, uma vez que a dimensão tecnológica, baseada 

no conhecimento científico, concentra-se — no caso do Brasil — no meio universitário e de 

pesquisa. Sendo assim, as empresas buscam nessas instituições recursos humanos 

qualificados, suporte técnico avançado e, ainda, acesso aos laboratórios para acompanhar os 

acontecimentos científicos e tecnológicos. A empresa já tem consciência de que um processo 

de inovação sem a devida capacitação tecnológica é inconcebível na atual conjuntura. 

Portanto, o autor afirma que essa interação é de grande importância e por isso defende que as 

atividades de P&D sejam conduzidas, cada vez mais, por meio de alianças entre o setor 
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privado e agências governamentais de fomento, universidades, centros de pesquisa e até 

fornecedores, clientes, competidores e outras empresas. 

Para conduzir o interesse das empresas sobre as atividades de P&D, diversas instituições 

internacionais e nacionais têm realizado esforços ao propor definições e indicadores de P&D. 

Um grande exemplo é apresentado pelo Manual Frascati (OCDE, 2002), que estabelece 

alguns indicadores de P&D, bem como de Ciência e Tecnologia.  

Em 1963, um grupo de pesquisadores em P&D se organizou para publicar Proposed Standard 

Practice for Surveys of Research and Development, mais conhecido como Manual Frascati. O 

documento é publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE e tem buscado se adequar às demandas e tendências sociais e econômicas mundiais 

(BOHRER et al., 2008). 

No Manual Frascati, P&D é definida como: 

 
Atividades criativas realizadas sob uma base sistemática, com o objetivo de 
aumentar o estoque de conhecimento, incluindo o conhecimento do homem, da 
cultura e da sociedade, e a utilização deste estoque de conhecimento na criação de 
novas aplicações (OCDE, 2002, p.3).  

 
O próprio manual complementa essa definição quando destaca a necessidade de que as 

atividades de P&D contemplem uma quantidade considerável de novidade e de resolução de 

uma incerteza científica ou tecnológica, o que a diferencia da simples resolução de problemas 

comuns, sem que haja criação de novos conhecimentos (OCDE, 2002).  

O Manual Frascati (OCDE, 2002) vem sendo utilizado no embasamento de pesquisas, além 

de apoio para definição de financiamento e a elaboração de políticas públicas em P&D e 

considera que a P&D é formada por três atividades, quais sejam: pesquisa básica, aplicada e 

desenvolvimento experimental, conceitos já desdobrados anteriormente neste trabalho.  

As definições do Manual Frascati servem de base para os principais esforços na identificação 

e mensuração das atividades de P&D. Ele destaca, em determinado momento, a questão da 

pesquisa acadêmica vinculada às atividades de P&D e define que: 
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A pesquisa e a docência nas universidades estão sempre muito relacionadas, pois a 
maioria dos professores realiza as duas atividades, e muitos dos recursos e dos 
equipamentos servem para ambas. Dado que os resultados da investigação são 
utilizados no ensino e que a informação e a experiência adquiridas no ensino podem 
ser utilizadas na pesquisa, é difícil determinar com precisão onde terminam as 
atividades de ensino e formação dos professores e estudantes universitários, e onde 
começam as atividades de P&D, e vice-versa (OCDE, 2002, p.49). 

 

São os elementos de inovação que diferenciam a P&D da docência de rotina e do resto das 

atividades. Considerar ou não como pesquisa e desenvolvimento as atividades científicas que 

são subprodutos do ensino ou da formação é uma questão importante. Definindo de maneira 

mais clara o problema, o manual determina: 

Apenas se devem classificar como P&D as atividades de supervisão que sejam 
equivalentes à direção e gestão de um projeto que contenha um elemento suficiente 
de novidade e cujo objetivo seja o de produzir novos conhecimentos. Nestes casos, 
a supervisão dos professores universitários e o trabalho dos estudantes devem ser 
incluídos em P&D. Se a supervisão consiste unicamente em ensinar métodos de 
P&D então deve ser excluída em P&D (OCDE, 2002, p.51). 

 

Bohrer e Vargas (2010) reuniram os principais trabalhos de indicadores de P&D 

desenvolvidos e compilados em diversas partes do mundo e destacaram, no caso do Brasil, a 

Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC, que é realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A PINTEC (IBGE, 2008) levanta informações sobre diversos 

aspectos do processo de inovação tecnológica nas empresas brasileiras e, além disso, trabalha 

com a construção de indicadores das atividades de P&D. As duas primeiras pesquisas 

(PINTEC 2000 e PINTEC 2003) foram realizadas com intervalo de três anos. A terceira 

pesquisa (PINTEC 2005) apresentou periodicidade bienal e, pela primeira vez, analisou 

inovações tecnológicas em serviços (telecomunicações, informática e pesquisa e 

desenvolvimento). Já em 2008, retornou então ao formato de periodicidade trienal. Para a 

PINTEC 2008, a P&D é assim definida: 

Compreende o trabalho criativo, empreendido de forma sistemática, com o objetivo 
de aumentar o acervo de conhecimentos e o uso destes conhecimentos para 
desenvolver novas aplicações, tais como produtos ou processos novos ou 
substancialmente aprimorados. O desenho, a construção e o teste de protótipos e de 
instalações piloto constituem muitas vezes a fase mais importante das atividades de 
P&D. Inclui também o desenvolvimento de software, desde que este envolva um 
avanço tecnológico ou científico (IBGE, 2008, p.5). 
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A PINTEC demonstra avançar quando delimita a especificação quanto à forma e procedência 

dos projetos de P&D. A definição a seguir permite que se relacionem os termos “projeto” e 

“modo informal” e, assim, subentende-se que o projeto pode existir de modo informal. Ou 

seja, pode haver orçamento e objetivos específicos, sem que eles estejam formalizados em um 

“projeto” (escrito, protocolado ou com orçamento aprovado e/ou recursos destinados). As 

Instruções assim definem: 

O desenvolvimento de atividades de P&D depende da existência de projetos, com 
orçamento e objetivos específicos. Estes podem ser desenvolvidos por um 
departamento interno à empresa, específico para tal fim, como também por outros 
departamentos da empresa, de modo informal, com a alocação integral ou parcial 
de técnicos (IBGE, 2009, p.17). 

 As informações constantes nas instruções são explicitadas em um formulário, que não 

distingue a existência ou não de um departamento específico de P&D. O respondente é 

solicitado apenas a indicar a localização (a unidade federativa) do Departamento de P&D da 

empresa ou, no caso de não haver uma unidade formal ou existir mais de uma, onde se 

concentram predominantemente as atividades de P&D da empresa.  

O fato de os projetos poderem ser desenvolvidos por outros departamentos — que não 

específicos de P&D — abre portas para que as tais atividades sejam identificadas e 

mensuradas, mesmo que não sejam definidas ou rotuladas como um departamento específico. 

Isso serve como incentivo para mostrar a forma como esses atores se organizam e produzem 

P&D, como um dos antecedentes de processos de inovação, que não acontece de maneira 

pontual, através de um departamento específico, mas depende, no mínimo, da relação de 

serviço (GADREY, 2000).  

Nas Instruções do IBGE, verifica-se outro ponto que aborda o fato de que a P&D deve ser 

considerada além das fronteiras de um departamento específico, essa atividade pode ser 

ocasional “quando a empresa monta uma equipe para desenvolver determinado(s) projeto(s) e 

após a conclusão as pessoas da equipe retornaram às suas atividades normais” (IBGE, 2009, 

p.24). Dessa forma, ainda que dependa de um projeto, a atividade de P&D não precisa, 

obrigatoriamente, ser contínua para ser considerada estatisticamente.  

A mensuração das atividades de P&D é realizada através dos dispêndios e do número de 

pessoas dedicadas a essa atividade, assim como nos outros padrões internacionais, destacam 

Bohrer e Vargas (2010). Para calcular as despesas internas são considerados: salários, 
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serviços indiretos, despesas administrativas, terrenos, construções, máquinas e equipamentos. 

Além disso, somam-se as despesas com aquisição de P&D externa.  

A respeito do número de pessoas envolvidas, as instruções (IBGE, 2009) orientam que se 

devem levar em conta as pessoas diretamente ocupadas nas atividades de P&D, que são 

classificados em três grupos distintos: pesquisadores, técnicos ou pessoal equivalente 

(utilizam-se de conhecimentos técnicos e experiência) e pessoal de suporte (ocupado em 

serviços indiretos, desde que esses serviços sejam exclusivos da atividade de pesquisa e 

desenvolvimento).  

Quando trata das fontes de informação e parcerias para a inovação, o questionário (IBGE, 

2008, p.8-9) aborda as fontes internas utilizadas pela empresa (departamento específico ou 

outros); fontes externas à empresa (outra empresa do grupo, fornecedores, clientes ou 

consumidores, concorrentes ou empresas de consultoria); centros de pesquisa (universidades, 

institutos de pesquisa ou centros tecnológicos, centros de capacitação profissional e 

assistência técnica, instituições de testes, ensaios e certificações); e outras fontes de 

informação (conferências, encontros e publicações especializadas).  

Os conceitos de pesquisa e desenvolvimento apresentados demonstram certo movimento das 

principais pesquisas internacionais para se adequar à dinâmica do mercado, que tem 

demonstrado maiores esforços do setor de serviços em busca de inovações. Nesse sentido, 

como um dos antecedentes das atividades de inovação, as atividades de P&D têm gerado 

conhecimentos que agregam valor aos relacionamentos que se desencadeiam ao longo da 

prestação/consumo de serviços.  

 
 

 

2.2.1 Gestão de P&D 
 

 

A capacidade de formular, identificar, priorizar e avaliar de maneira crítica as demandas é 

uma questão estratégica que objetiva oferecer direção aos esforços da organização, uma vez 

que é impossível imaginar que se possa optar por investir em todas as áreas de conhecimento 

e em todas as oportunidades de desenvolvimento tecnológico e inovação ao mesmo tempo 
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(CALDAS, 2001). Surge então a necessidade de que sejam definidas as prioridades e o foco 

da instituição, ou seja, para qual direção ela deve apontar seus esforços, ressaltam Pinheiro et 

al. (2006). 

Com a identificação das reais prioridades, é possível definir mais claramente tanto os critérios 

para as políticas das áreas de planejamento e gestão de P&D quanto a elaboração e utilização 

de mecanismos, instrumentos e metodologias que tenham capacidade de induzir, integrar e 

nortear as ações no que diz respeito à C&T na direção do atendimento das prioridades 

definidas anteriormente.  

A maior parte das ações relacionadas à pesquisa e desenvolvimento se dá em forma de 

projetos com objetivos definidos, custos previstos e equipe determinada. Segundo Valeriano 

(1998), o projeto é definido como um conjunto de ações, realizadas de forma coordenada por 

uma organização, em que são alocados os insumos necessários para alcançar um objetivo 

dentro de um determinado prazo. Práticas de administração relacionadas a planejamento, 

organização, execução e controle, utilizadas durante o ciclo de vida de um projeto, são 

largamente estudadas e disseminadas e facilitam o controle das atividades inseridas dentro do 

conceito de um projeto. 

Para Pinheiro et al. (2006), os projetos dessa área estão ligados a duas abordagens que são 

nitidamente distinguíveis quando se analisa esse processo. A pesquisa, na maior parte das 

organizações, é vinculada a uma estrutura acadêmica, disciplinar, com alto grau de 

especificidade. Já o desenvolvimento tecnológico, por outro lado, é multidisciplinar e 

focalizado no mercado. Da tensão gerada pelos “falsos dilemas” dessas duas abordagens 

decorrem os impactos, que se refletem negativamente no processo de gestão. 

A produção científica é mensurada pelo número e qualidade de artigos gerados pelo 

pesquisador: quanto maior o número de publicações, maiores as possibilidades de aprovação 

de recursos junto aos órgãos de fomento. Esse fato apressa a publicação prematura de 

resultados que poderiam ser protegidos, patenteados e posteriormente negociados. 

Avaliando a perspectiva de elaboração de um novo produto, as parcerias entre pesquisadores e 

grupos de pesquisa, geralmente informais, que sustentam a troca de conhecimento científico 

na academia, tornam-se problemáticas se as regras sobre os direitos advindos da tecnologia 

eventualmente gerada não forem consentidas e formalizadas previamente. A falta de registros 
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das atividades pode ser relacionada à própria cultura acadêmica, na qual o projeto é “do 

pesquisador” e não da instituição em que ele está inserido. Muitas vezes, isso leva a perda de 

informações essenciais e faz com que muitos trabalhos tenham que voltar ao início, gerando 

uma série de problemas e prejuízos com o retrabalho e o refinanciamento de uma mesma 

atividade. 

Ainda se deve considerar a diversidade de especialidades profissionais demandadas na 

realização dos projetos — a multidisciplinaridade; o número de pessoas envolvidas; a 

estrutura física necessária; o volume e a variedade de informações a serem processadas e 

rastreadas; a sua duração real; e o número de parceiros engajados para o desenvolvimento e a 

conclusão do projeto como fatores que demonstram a complexidade destes e apontam para a 

necessidade de um frequente acompanhamento e controle das atividades (PINHEIRO et al., 

2006). 

No processo de gestão de P&D, é esperado, ainda, que aconteça um movimento de troca ou 

transferência de conhecimentos e tecnologias internos e externos entre agentes envolvidos, 

sejam eles do meio acadêmico ou empresarial. Essa troca não somente faz parte do processo, 

como é considerada fundamental na atividade de P&D, visto que reduz custos na geração de 

tecnologia e acelera o processo em si. Mas o intercâmbio de ideias, tecnologias e 

conhecimento no processo de P&D não deve ser confundido com o processo de transferência 

de tecnologia, baseado em produtos e processos já acabados (DENDENA, 2010).  

As características dos modelos de gestão são apontadas por diversos autores, mas D’Alkaine 

(1992) faz um apontamento interessante ao considerar que existem dois níveis para a gestão 

de projetos, a saber: o primeiro, chamado pelo autor de “acionar institucional sobre o projeto”, 

significa incluir e gerar comprometimento das áreas gerenciais com o projeto e deve abranger 

também as áreas de supervisão e desenvolvimento gerencial. O segundo nível seria “o acionar 

do próprio projeto”, que deve atuar sobre os fatores que compõem e afetam o processo de 

gestão dos projetos. 

Já Maximiniano (1997), discutindo a gestão de projetos de P&D, afirma que devem ser 

considerados dois outros aspectos importantes: o primeiro diz respeito à gestão do projeto em 

si, que se assemelha ao “acionar do próprio projeto” de D’Alkaine (1992), como um sistema 

que envolve recursos humanos, materiais, financeiros, além das atividades para o atendimento 

do objetivo dentro de um determinado prazo. Em segundo, a gestão do projeto dentro de um 
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contexto organizacional. A pesquisa exige consenso, formação e coordenação de fornecedores 

(pessoas e as correspondentes competências) internos e externos, aponta o autor, que acredita 

ser este o maior problema da gestão de P&D, ou seja, o de administrar o projeto como 

atividade coletiva, o que exige a habilidade de planejar e mobilizar recursos e pessoas, 

orientando-os para a realização das metas propostas.  

Lima (1999) complementa os aspectos já abordados até aqui e os considera importantes, mas 

ainda acrescenta outros elementos a serem avaliados na gestão de projetos, tais como a 

estrutura utilizada para essa coordenação; a definição dos principais resultados que podem ser 

obtidos nos projetos e nos processos das pesquisas tecnológicas; a visão do gestor sobre o 

projeto e a atividade gerencial; a política de gestão de recursos humanos adotada em relação 

às atividades de pesquisa e desenvolvimento; a maneira como são tratadas e registradas as 

informações dentro dos projetos (gestão da informação), bem como sua disseminação para 

reutilização em outros futuros trabalhos; o perfil adequado ao gestor de projetos; e, 

principalmente, a forma como é realizada a gestão da qualidade visando a otimizar as ações 

além da capacitação e desenvolvimento de pesquisadores para desempenhar a gestão desses 

projetos. 

No processo de organizar e planejar a pesquisa em busca de inovação tecnológica e 

organizacional, o gerente terá que lidar com interesses múltiplos e variáveis operacionais da 

organização que influenciam nos objetivos e metas, decisões, planejamento e avaliação de 

processos e sistemas tecnológicos, tornando a atividade bastante complexa, afirma Dendena 

(2010). A gestão de P&D é um processo contínuo realizado através das etapas de geração, 

difusão, transferência e gerenciamento de conhecimento entre indivíduos, grupos e 

organizações. Por causa da provável dependência de conhecimento externo ou da necessidade 

de acompanhar o que tem sido gerado fora da organização, a gestão de P&D acaba lidando 

não só com a gestão da pesquisa em si, mas também com suas conexões, redes e contextos 

externos que mantenham algum vínculo com essa atividade. 

Nas organizações baseadas em conhecimento, o gerenciamento de projetos precisa ser 

integrado às estratégias, tecnologias e funções organizacionais. Os objetivos de P&D nesse 

tipo de organização podem assumir características como a solução imediata de qualquer tipo 

de problema, melhor conhecimento dos objetivos organizacionais, crescimento organizacional 

e aumento da competitividade (FREEMAN et al., 1992). Além da necessidade de integração 



47 

 

com as estratégias da empresa, Liyanage et al. (1999) ainda acrescentam que os processos de 

pesquisa e desenvolvimento demandam um sistema de funções que contemplem aspectos de 

responsabilidade do gestor do projeto, tais como definição dos procedimentos e preparação 

para imprevistos e impactos. 

O despertar de consciência empresarial e governamental sobre a importância da atividade de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação tem crescido a tal ponto que já se criam normas para 

um sistema de gestão para a atividade de P&D, e mais, que possam ser aplicáveis a qualquer 

empresa (AENOR, 2002). 

Essa concepção de gestão de sistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação aponta que: 

A inovação tecnológica que se realiza em um país se constitui, de forma cada vez 
mais acentuada, em um fator crítico para determinar o crescimento econômico, os 
níveis de bem-estar e a competitividade internacional. Em razão de sua natureza 
complexa e devido às suas interações, a gestão da inovação tecnológica e da 
pesquisa e desenvolvimento precisa de um marco normativo que a sistematize e 
apóie a otimização de suas atividades (AENOR, 2002, p.16). 

 

O modelo de gestão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, apresentado na FIG. 6, é 

condizente com a visão de que os investimentos em P&D devem ser baseados na análise 

criteriosa de sua viabilidade, que se demonstra através da forte interação entre as áreas, o 

mercado e os colaboradores, por meio de diversas etapas de feedback para consolidar e 

sistematizar o processo. 

O modelo, segundo o autor, pode ser aplicado em organizações que exercem a atividade de 

pesquisa, mas também em organizações que apenas gerenciam pesquisa e desenvolvimento 

realizados, por considerar etapas de um bom planejamento da atividade e de um sistema de 

mensuração do desempenho. 
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FIGURA 6 - Modelo de gestão de P&D e inovação. 

Fonte: Adaptado de AENOR, 2002. 

 

Nesse modelo, projetos de pesquisa que geram inovação caminham por uma trajetória que 

parte da elaboração do projeto com base em conhecimentos técnico-científicos existentes. A 

motivação para uma pesquisa surge a partir da junção do acompanhamento da tecnologia 

existente com a análise de previsão de novas tecnologias, aliados, além disso, à criatividade 

dos envolvidos e análises dos recursos internos e externos. Ademais, é importante uma análise 

do mercado potencial e da viabilidade técnica e econômica para as ideias e projetos 

selecionados. Consequentemente, inventos e projetos básicos são desenvolvidos e, se 

continuarem a demonstrar viabilidade, tais projetos são detalhados e o teste piloto é realizado. 

Partindo desse teste piloto, pode acontecer uma revisão do projeto e, uma vez aprovado, 

começa a etapa de demonstração e produção para que, enfim, a inovação seja disponibilizada 

para a comercialização (DENDENA, 2010). 

Outro trabalho que também apresenta um molde para a gestão e operação de instituições ou 

setores organizacionais voltados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, de forma a 

tornar melhor os serviços aos clientes e a competitividade da organização, é apresentado por 
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Earto (2000). Os principais aspectos sugeridos pelo autor para competitividade da 

organização de P&D são: adoção de um sistema de gestão da qualidade; gestão dos aspectos 

contratuais e de propriedade intelectual; benchmarking de boas práticas de gestão; definição 

de indicadores e resultados para os ensaios; calibrações e pesquisas; gestão de fatores 

relacionados aos impactos potenciais ao meio ambiente e dos aspectos contidos na legislação 

e regulamentos; elaboração de mecanismos para obtenção de feedback de clientes em termos 

de reclamação e satisfação; implantação de sistema de divulgação para reconhecimento de 

terceiros; capacitação adequada dos recursos humanos; atualização tecnológica da 

infraestrutura utilizada (máquinas, instalações e equipamentos); utilização de métodos e 

tecnologias apropriados e continuamente aperfeiçoados; e construção de mecanismos para 

gestão de projetos. 

Numa outra perspectiva, Liyanage et al. (1999) ressaltam que, no processo de gestão da 

pesquisa para inovação tecnológica e organizacional, o responsável (gestor) lidará com 

diversas demandas e fatores internos que influenciam o planejamento, a definição e execução 

dos objetivos, a tomada de decisão e o processo de avaliação, o que significa ter que 

administrar um projeto de P&D em harmonia com as estratégias, tecnologias e funções 

organizacionais, sem deixar de lado as necessidades do mercado. 

Crawford (1992) propõe um modelo de gerenciamento de projetos que deva seguir os 

seguintes passos: o primeiro se refere à identificação dos projetos, onde aspectos estratégicos 

e operacionais devem ser analisados. Na sequencia, o estabelecimento de critérios para a 

avaliação dos projetos que deverão ser escolhidos para execução, observando a hierarquização 

das prioridades alinhadas às estratégias da organização. Realizada a avaliação segundo os 

critérios preestabelecidos, o próximo passo seria a formação da carteira de projetos a serem 

desenvolvidos e, por fim, o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos selecionados, 

momento em que são avaliados fatores como o cumprimento dos prazos e utilização dos 

recursos, além do andamento dos projetos como um todo em relação aos objetivos propostos. 

Se o andamento observado não estiver ocorrendo conforme o planejado, é hora de interromper 

o projeto para fazer os ajustes necessários ou redefinir seus objetivos e recursos. 

Complementando esse trabalho, Rabechini, Maximiniano e Martins (2005) propõem um novo 

modelo, mais complexo que o visto anteriormente. Os autores falam da execução em seis 

etapas, a saber: (1) preparação para a implementação da gestão de projetos ou portfólios, 
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quando é importante o entendimento a respeito das estratégias adotadas pela empresa, bem 

como de seu modelo de negócio, para construção de uma boa metodologia para análise dos 

projetos. A identificação de critérios e parâmetros e a atribuição de pesos para cada um deles 

ajudam nos processos de seleção dos projetos que deverão acontecer. (2) Num segundo 

momento, acontece a formação de uma listagem de projetos que poderão vir a formar a 

carteira a ser desenvolvida. Características como objetivos, prazos, custos estimados, recursos 

e estrutura necessários, indicadores, restrições e riscos envolvidos devem ser analisadas nesse 

momento. (3) Nessa etapa, é realizada a avaliação da lista construída na etapa anterior, 

visando à priorização destes. Tal processo exige o credenciamento dos envolvidos nesse 

julgamento, por parte da organização ou por um comitê específico que avaliará aspectos de 

viabilidade operacional – efetividade – e estratégica – alinhamento com as estratégias da 

organização. (4) É formada a carteira de projetos de P&D a serem desenvolvidos e o plano de 

gerenciamento desse portfólio. Os projetos que passaram pelas filtragens anteriores dão 

origem a essa carteira. (5) Aqui acontece a administração propriamente dita dos projetos 

escolhidos. Aspectos como controle de recursos, acompanhamento do ciclo de vida do 

projeto, custos e capacidades dos recursos humanos envolvidos devem ser bem gerenciados 

nessa fase. (6) A última etapa se refere à revisão e controle do projeto. Ela deve acontecer por 

meio de reuniões periódicas com as equipes envolvidas em cada projeto para avaliar seu 

andamento. Com base nesse acompanhamento, pode haver modificações nos projetos da 

empresa.  

Os modelos presentes na literatura servem de base para o processo de gestão de projetos nas 

empresas, mas, muitas vezes, eles devem ser adequados à realidade de cada uma. Isso faz com 

que algumas etapas possam ser adicionadas, bem como retiradas do processo como um todo. 

 
 

 

2.2.2 Seleção de projetos de P&D 
 

 

Antes de analisar os métodos para a seleção dos projetos que irão fazer parte de uma carteira 

de projetos de P&D, é importante um estudo mais detalhado dos critérios para avaliação e 

seleção de cada projeto. Muitos autores propõem critérios que sirvam de base para a avaliação 
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de projetos de P&D, sendo alguns convergentes, quase unânimes, e outros que representam 

pontos de vista bastante particulares (CHAPIESKI; LACERDA, 2007). 

Nesse processo de avaliação de projetos de P&D, alguns fatores devem ser considerados para 

medir a atratividade de cada projeto proposto, afirma Roussel et al. (1991), conforme 

apresentado no QUADRO 1: 

 

 

QUADRO 1 - Elementos de atratividade de um projeto de P&D 

ELEMENTOS DE ATRATIVIDADE DE UM 

PROJETO DE P&D 

CRITÉRIOS PARA MENSURAR A 

ATRATIVIDADE 

Adequação à estratégia da organização. Julgamento: variação de pobre e 

excelente. 

Mérito inovador e importância estratégia 

para o negócio. 

Potencial de resultar em: 

(a) melhoria da competitividade do 

negócio;  

(b) algo aplicável a mais de um negócio 

da empresa; 

(c) ingresso em um novo negócio; 

Julgamento: alto a baixo; 

Durabilidade da vantagem competitiva 

trazida. 

Anos. Caso o resultado do P&D possa ser 

fácil e rapidamente iniciado pelos 

concorrentes, o projeto é menos atrativo 

que outro que resulte em uma vantagem 

protegida e de longo prazo. 
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Retorno. Geralmente financeiro, mas às vezes pode 

significar atendimento a alguma exigência 

(por exemplo de órgãos reguladores) ou 

desenvolvimento de conhecimento básico. 

Impacto competitivo da tecnologia. Básico, chave, embrionário, transitório. 

INCERTEZA  

Probabilidade de sucesso técnico. Probabilidade (percentual ou decimal, de 

0,1 a 0,9). De acordo com a probabilidade 

de que o objetivo será alcançado conforme 

predefinido. 

Probabilidade de sucesso comercial. Probabilidade (percentual ou decimal, de 

0,1 a 0,9). De acordo com a probabilidade 

de sucesso comercial se o projeto obtiver 

sucesso técnico. 

Probabilidade geral de sucesso. Probabilidade (percentual ou decimal, de 

0,1 a 0,9). O produto da probabilidade de 

sucesso técnico pela probabilidade de 

sucesso comercial. 

EXPOSIÇÃO  

Custo em P&D até a conclusão ou decisão 

chave. 

Unidades monetárias. 

Prazo até a conclusão ou decisão chave. Tempo (geralmente meses). 

Capital e/ou investimento em marketing 

necessários a exploração do sucesso 

técnico. 

Unidades monetárias. 

Fonte: Adaptado de ROUSSEL et al., 1991. 
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Já Fonseca e Kruglianskas (2002) sugerem outros critérios para a avaliação de projetos de 

P&D: 

1) Critérios estratégicos: 

• compatibilidade com a estratégia da empresa e com seu planejamento de longo prazo; 

• consonância com as políticas da empresa relacionadas a risco; 

• oportunidades advindas do projeto diante das necessidades latentes da empresa; 

• coerência com a imagem da empresa. 

 

2) Critérios de P&D: 

• compatibilidade com as estratégias específicas de P&D da empresa; 

• acesso a recursos humanos capacitados e motivados; 

• impacto em outros projetos; 

• prazo e custo de desenvolvimento. 

 

Os autores ainda levantam outros aspectos, tais como mercadológicos (tamanho; volume de 

vendas; canais de distribuição e custos de lançamento), financeiros (investimento em 

produção e marketing; taxa de retorno e margem de lucro) e de produção (capacidade e custo 

de fabricação; disponibilidade de mão-de-obra e insumos).  

Outra lista de critérios a serem considerados na avaliação de projetos de P&D, que são 

aplicáveis a quase todos os métodos de seleção de projetos, é apresentada por Martino (1995). 

Cada um desses métodos — que serão vistos mais à frente — requer que os projetos sejam 
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avaliados e classificados com base em determinados critérios. Não existem, portanto, critérios 

de avaliação que sejam exclusividade de um método específico, uma vez que todos podem 

utilizar quase todos os critérios. O autor separa a avaliação de projetos em três grupos de 

critérios: técnicos, políticos e quanto ao estágio de inovação, detalhados a seguir: 

 

I – Critérios técnicos: 

São aqueles relacionados ao conteúdo do projeto propriamente dito e ao seu gerenciamento. 

Além de serem empregados na avaliação dos projetos de P&D, esses fatores podem ser 

aplicados também para a realização de uma seleção prévia (screening) dos projetos propostos, 

antes da utilização de um método mais elaborado e dispendioso de seleção. Eles podem ser 

ainda usados na pontuação, classificação ou seleção do portfólio de projetos. Destacando-se 

os seguintes fatores técnicos: 

a) Probabilidade de sucesso técnico: Nenhum gerente de P&D aprovaria, de maneira 

consciente, um projeto sem chance de sucesso. Subentende-se, portanto, que todo projeto 

aprovado por um gerente responsável tenha uma suposta chance de sucesso. Esse critério deve 

ser explicitado a fim de racionalizar a seleção de projetos, mas encontra um problema no fato 

de não haver uma forma de mensurar a probabilidade de sucesso, tanto no início quanto no 

desenvolvimento do projeto. Ao final, sempre se sabe se o resultado do projeto foi um sucesso 

ou fracasso técnico, mas após a conclusão de um projeto não há que se falar em 

“probabilidade que seria um sucesso”. Além do mais, o resultado em si (sucesso ou fracasso) 

não fornece nenhum dado a respeito de qual teria sido a chance de sucesso do projeto em seu 

início. Mesmo um projeto com uma probabilidade “real” de 90% de sucesso pode fracassar, 

ao passo que um projeto com probabilidade “real” de apenas 10% de sucesso pode ter êxito. A 

princípio, não se sabe se o projeto terá ou não sucesso tecnicamente e, embora seja importante 

comentar a respeito de probabilidade de sucesso, não há uma maneira objetiva de determinar 

tal probabilidade. Ainda que se analise um percentual de sucesso em trabalhos anteriores de 

projetos similares, a determinação dessa similaridade também é subjetiva. Enfim, a chance de 

se obter sucesso técnico pode ser avaliada apenas subjetivamente, a partir do julgamento de 

pessoas que conhecem o projeto, mas, ainda assim, os vários fatores que afetam a 

probabilidade de sucesso devem ser analisados de modo mais objetivo possível, o sucesso 

técnico deve ser definido em termos de alcance de um objetivo específico. A probabilidade de 
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sucesso varia com o tamanho de incertezas e incógnitas relacionadas aos objetivos do projeto, 

que, no caso de P&D, sempre estão presentes. 

b) Existência de um líder: Os projetos de P&D se dão num contexto organizacional em que há 

uma equipe responsável que inclui pessoas com diferentes personalidades e habilidades. 

Existem, também, outros projetos acontecendo ao mesmo tempo na organização, cujos líderes 

podem requisitar os mesmos recursos humanos e estruturais do projeto em questão, e a alta 

administração, de maneira geral estará à procura de respostas para decidir se deve seguir com 

o projeto ou abandoná-lo. 

Nesse contexto, é possível notar que o projeto precisa de um líder, sem o qual ficaria órfão, 

correndo o risco de não ser encarado com entusiasmo e a devida seriedade pela alta gerência, 

uma vez que não será defendido contra outros projetos que disputam os mesmos recursos. 

Além do mais, a própria equipe pode ficar desmotivada e desnorteada, não alocando maiores 

esforços na continuação do projeto. 

Com base nestas questões, muitos pesquisadores já concluíram que a existência de uma 

liderança é um fator crítico para a seleção de um projeto. 

Martino (1995) levanta as seguintes questões a respeito do líder (champion) do projeto: 

• Há um líder óbvio para o projeto? 

• Ele é respeitado pelos colegas, staff e superiores hierárquicos? 

• Ele é capaz de defender seu projeto vigorosamente, persuasivamente e com autoridade? 

• Ele é capaz de rechaçar as apreciações desfavoráveis e inoportunas? 

• Ele tem iniciativa? 

A resposta “sim” a tais questões geralmente confirma a existência de um líder. E se esse líder 

não tiver grande interesse pelo projeto, que o autor chama de paixão (fire in his belly) pelo 

projeto, a equipe, provavelmente, não estará motivada o suficiente, e o projeto terá 

dificuldades em ser selecionado e, posteriormente, executado. 
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c) Competência nas disciplinas demandadas: É sabido que a equipe de pesquisa deve ter a 

competência necessária para o desenvolvimento do projeto, e a forma simples de avaliar esse 

quesito é a consulta ao curriculum dos membros da equipe. 

Para começar, é necessária a identificação de quais as habilidades requeridas da equipe para a 

execução do projeto, incluindo, é claro, as disciplinas científicas, mas, também, os técnicos de 

laboratório, programadores e todos os demais profissionais necessários à consecução do 

projeto. Mesmo com os esforços despendidos para identificar as competências necessárias 

durante o desenvolvimento dos projetos, não raramente surgem outras necessidades não 

previstas, o que é inevitável de certa maneira. Uma avaliação completa deve ser feita no início 

do projeto para minimizar o volume de “surpresas” durante a realização do projeto. 

d) Grau de comprometimento interno: O nível de sucesso de um projeto de P&D é 

diretamente proporcional ao comprometimento dos envolvidos na execução desse projeto e, 

por isso, é um ponto tão importante para a tomada de decisão no processo de seleção, sem, 

contudo, ser um parâmetro objetivo para mensuração. A percepção do real interesse dos 

envolvidos pelo projeto é um dos problemas enfrentados, as pessoas podem dizer que estão 

comprometidas, quando, na verdade, não estão. Isso não é necessariamente uma posição 

deliberadamente enganosa, tendo em vista que as pessoas podem estar dispostas a colaborar, 

mas não levam o projeto a sério como este deveria ser levado. Sendo assim, este é mais um 

quesito que dependente da habilidade dos avaliadores. 

e) Mérito intrínseco da pesquisa: A maior parte dos projetos é concebida objetivando o 

desenvolvimento de novos produtos e processos, ou até mesmo melhorias em produtos ou 

processos existentes. Contudo, esses projetos resultam, além disso, em competências 

incrementais aos pesquisadores. Um projeto que não tenha obtido sucesso quanto aos 

objetivos técnicos e ou comerciais pode, ainda assim, ter conseguido aprimorar as habilidades 

dos pesquisadores, abrindo caminho para que projetos futuros tenham melhores resultados. 

Assim sendo, um dos pontos técnicos importantes na seleção de projetos de P&D é o mérito 

intrínseco à pesquisa no que diz respeito ao aprimoramento das habilidades e competências da 

equipe. Embora a seleção de projetos não deva ser baseada apenas no mérito intrínseco dos 

envolvidos, este pode ser um fator determinante na escolha entre projetos de atratividade 

equivalente. 
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f) Potencial de posicionamento estratégico: A avaliação dos projetos deve ser encarada não 

apenas quanto ao seu resultado contíguo em novos produtos ou processos, mas ainda em 

termos de sua adequação aos objetivos corporativos no longo prazo.  

Um procedimento para a seleção de uma carteira de projetos que aumente as chances de 

obtenção de um contrato comercial subsequentemente é proposto por Chapieski (2007). O 

autor afirma que os projetos a serem selecionados devem melhorar o desempenho de produtos 

em critérios percebidos pelos usuários, ou que agreguem uma vantagem competitiva frente 

aos concorrentes. Este é um claro exemplo de seleção de projetos para alcançar 

posicionamento estratégico. Em muitos casos, entretanto, o mercado consumidor pode não 

estar claramente definido e suas exigências e necessidades podem não estar tão claras. Ainda 

assim, o aspecto do fortalecimento do posicionamento estratégico da empresa precisa ser 

considerado. 

Os projetos devem ser encarados sob a perspectiva da estratégia de longo prazo da empresa e 

não isoladamente. Aqueles que apresentam alto risco, em contrapartida, têm mais amplo leque 

de possíveis resultados se comparados aos projetos de baixo risco. Ou seja, quando um 

projeto de alto risco obtiver sucesso, seus resultados tendem a ser maiores e mais expressivos 

que os de um projeto de baixo risco. Uma boa carteira de P&D deve conter alguns projetos de 

alto risco e alto potencial de retorno, e esses projetos devem ser selecionados de modo que 

suas incertezas sejam independentes, ou, ainda melhor, negativamente correlacionadas: o 

risco geral associado à carteira deve ser inferior ao de outra carteira formada apenas por 

projetos de baixo risco. A carteira com projetos de alto risco teria mais fracassos, todavia teria 

também projetos de sucesso que apresentariam um maior retorno (CHAPIESKI, 2007). Não 

se pode afirmar que os projetos de maior risco apresentam sempre os melhores resultados em 

caso de sucesso. Porém, nos casos em que isso se confirma, vale a pena assumir os riscos em 

função do posicionamento estratégico potencial de longo prazo. 

 

II – Critérios políticos: 

Os principais fatores políticos a serem observados no processo de seleção de projetos de P&D 

são aqueles relacionados aos regulamentos governamentais, que incluem: 
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(a) Regulamentação de agências: os regulamentos específicos de cada uma das agências 

reguladoras limitam o que é entendido como investimento em P&D e a observação destes são 

fundamentais na seleção dos projetos. 

(b) Regulação econômica: os objetivos ambicionados pela regulação econômica são dois: i) 

proteger os consumidores contra os preços injustos; e ii) assegurar aos fornecedores preços 

justos. 

O primeiro objetivo é alcançado geralmente a partir do estabelecimento de preços máximos a 

serem praticados. Já para o alcance do segundo objetivo, usualmente acontece o 

estabelecimento de preços mínimos, como no mercado agrícola, por exemplo. 

Por causa da regulação econômica, frequentemente, são instituídas taxas que vão ser exigidas 

dos consumidores. Para as empresas em um mercado sujeito à regulação, a adoção de novas 

tecnologias certamente será influenciada pela agência reguladora envolvida. 

 

III – Estágio de inovação: 

Martino (1995) recomenda, ainda, que a avaliação dos projetos de P&D deve considerar o 

tipo de pesquisa proposto, uma vez que em função disso os critérios de avaliação podem 

variar. O autor define quatro categorias de projetos de P&D, de acordo com o estágio de 

inovação: 

(a) Pesquisa básica: uma empresa pode dar apoio à pesquisa básica em uma determinada área 

científica porque o fenômeno a ser estudado é importante para seus processos ou produtos. No 

entanto, a pesquisa básica não conduzirá por si só a novos produtos ou processos. A pesquisa 

básica é normalmente voltada para extinguir uma incerteza técnica, geralmente não sendo 

possível identificar um mercado em si. Assim sendo, a avaliação de um projeto de pesquisa 

básica deve estar concentrada na relevância do trabalho em si, na competência do pesquisador 

que irá conduzir o trabalho e na disponibilidade de instrumentos e equipamentos necessários. 

E quanto a estes, deve ser considerado se os insumos existentes e disponíveis são adequados 

às medidas necessárias. 
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(b) Pesquisa aplicada: mesmo que a atenção maior ainda seja a compreensão de fenômenos, 

há uma orientação significativa a produtos ou processos. Na avaliação de projetos de pesquisa 

aplicada, a relevância do trabalho em si e a competência técnica do pesquisador continuam a 

ser fatores críticos. Entretanto, alguns fatores mercadológicos passam a ser considerados, 

principalmente se há ou poderá haver mercado para o novo produto ou processo em questão. 

Nesse estágio de inovação, todavia, é ainda prematura a tentativa de determinação do tamanho 

do mercado ou das possíveis receitas. A ênfase deve ser a possibilidade e a conveniência, ao 

invés do retorno financeiro. O mais importante é a solução de incertezas técnicas nesse 

momento. 

(c) Protótipo ou projeto piloto: enquanto os projetos de pesquisa básica e aplicada apresentam 

um custo relativamente baixo, os projetos de protótipos ou plantas piloto têm custos bem mais 

elevados. Na avaliação de projetos, nessa fase, fatores de mercado tornam-se muito 

importantes e questões políticas e regulatórias também devem ser consideradas. 

(d) Desenvolvimento comercial: os custos de produção devem ser conhecidos detalhadamente 

nessa etapa, bem como o tamanho do mercado. Na avaliação de projetos de P&D, neste 

estágio, custos de produção e projeção de receitas tornam-se os pontos mais importantes da 

avaliação. Um projeto de desenvolvimento comercial deve ser tratado como um investimento, 

aplicando-se perfeitamente os critérios econômicos em sua avaliação. 

Uma seleção adequada dos projetos de P&D a serem realizados pela empresa possibilita uma 

melhor utilização dos recursos disponíveis, e, devido à importância desses projetos para o 

futuro da empresa, torna-se especialmente relevante a boa utilização dos recursos. Dois custos 

podem ser associados diretamente à seleção inadequada de projetos, segundo Bellegard e 

Garcia (2006). O primeiro decorre dos recursos desperdiçados em projetos menos úteis. O 

segundo custo, talvez mais importante, corresponde ao custo de oportunidade, pois bons 

projetos não puderam ser realizados pela falta dos recursos que foram investidos em projetos 

inferiores. Ou seja, os investimentos realizados em projetos inferiores correspondem a 

desperdício de recursos e à perda dos benefícios que seriam trazidos por bons projetos. 

Muitos gestores não acreditam que os métodos disponíveis para seleção de projetos de P&D 

possam melhorar a qualidade de suas decisões. Seguem algumas limitações identificadas em 

métodos de seleção de projetos, segundo Meade e Presley (2002): 
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• Tratamento inadequado de múltiplos critérios, por vezes interdependentes; 

• Tratamento inadequado do grau de risco e incerteza; 

• Dificuldade no reconhecimento e tratamento de aspectos não-monetários; 

• Percepção pelos gerentes de P&D que os modelos não são, necessariamente, difíceis de 

entender e utilizar. 

Liberatore (1988) também identifica deficiências que são frequentes em modelos de seleção 

de projetos de P&D, tais como: a experiência e conhecimento do gestor de P&D e de sua 

equipe geralmente não são reconhecidos e incorporados ao processo de seleção; falta de 

alinhamento da seleção de projetos de P&D com os objetivos estratégicos da empresa. 

Deficiências no método de seleção de projetos de P&D podem resultar em desperdício de 

recursos e rejeição de projetos importantes. A natureza de risco e incerteza das atividades de 

P&D sempre levou muitos pesquisadores a estudar temas diretamente relacionados à seleção 

de projetos. Em Sbragia (1987), encontra-se um bom resumo dessa literatura: 

[...] as técnicas semi-quantitativas parecem ser as que melhor se ajustam a esse 
desafio, uma vez que lidam com o problema de medida de uma forma mais flexível 
que as técnicas quantitativas e, portanto, contemplam mais apropriadamente os 
múltiplos propósitos e a natureza dos esforços de P&D conduzidos pelas empresas 
(SBRAGIA, 1987, p.53). 
 

 

Projetos de P&D demandam, na maioria das vezes, grande comprometimento de recursos 

materiais e humanos e, algumas vezes, por períodos longos, afirmam Moraes Filho e 

Weinberg (2000). A definição dos projetos a serem beneficiados em um conjunto 

minimamente equilibrado se torna, portanto, uma árdua tarefa para o gestor. 

A utilização de técnicas puramente qualitativas pode conduzir à ênfase — por parte da 

empresa — aos projetos aparentemente mais fáceis de serem realizados, mas não 

necessariamente importantes para sua estratégia. No lado oposto, a empresa pode direcionar 

seus recursos para linhas de pesquisa muito voltadas para o interesse estratégico da 

organização, mas de execução extremamente complexa ou demorada. Sendo assim, é 

fundamental para o gestor ter acesso a uma metodologia para a seleção (priorização) de 

projetos (MORAES FILHO; WEINBERG, 2000). 
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Martino (1995) aborda algumas metodologias que podem ser utilizadas na seleção de projetos. 

Essas metodologias esbarram em obstáculos de diversas naturezas, tais como: 

• Dificuldades para quantificar os critérios que definem o que será prioridade; 

• Não reconhece de maneira clara a subjetividade de fatores influentes na prioridade dos 

projetos; 

• Dificuldade em abordar simultaneamente mais de um fator. 

Gibson (1981) afirma ser possível estabelecer uma classificação com cinco categorias, 

partindo das puramente intuitivas às altamente quantitativas e analíticas, conforme descritas a 

seguir. 

1. Ordenamento – é definido como sendo a classificação dos projetos através apenas de 

comparação entre pares de diversas alternativas, considerando um conjunto padrão de 

preferências. O maior problema dessa metodologia está no fato de ser muito focada na 

intuição e, como consequência, não haver como desvendar as bases de como as escolhas 

foram feitas. 

2. Pontuação (scoring) – equivale a uma evolução do método de classificação, diferenciando 

apenas por haver um conjunto de critérios explícitos para a escolha. O projeto é pontuado em 

relação a cada critério, calculando assim a soma total dos pontos. É possível, além disso, 

estabelecer pesos diferenciados para cada critério e a maior vantagem desse método é que os 

critérios de julgamento ficam explicitados. Porém, a escolha desses critérios pode ser feita de 

maneira não objetiva, assim como o estabelecimento dos pesos. 

3. Pontuação por índices econômicos – esse modelo utiliza índices, como Taxa Interna de 

Retorno, Valor Presente e Tempo de Retorno do Investimento, calculados com base no fluxo 

de caixa de cada projeto. O bom desempenho desse método é dificultado, no caso de projetos 

de P&D, pela falta de informações que possibilitem a construção de um fluxo de caixa com 

uma margem de erro razoável. 

4. Métodos formais de otimização – utilizam o emprego de rotinas de programação linear e 

programação não-linear ou similares a fim de selecionar a alternativa que maximize uma 

função lucro a partir de modelos de cada projeto. Como no modelo anterior, há a necessidade 
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de informações muito precisas para a construção dos modelos, dificultando sua aplicação em 

projetos de P&D em seus estágios iniciais. 

5. Análise de risco – a aplicação desse modelo é considerada mais fácil do que a do modelo 

de otimização. Consiste basicamente na aplicação de índices de probabilidade (técnico, 

comercial e econômico) sobre um quociente de custo/benefício. É claro que estabelecer os 

índices de probabilidade não é uma tarefa simples e, novamente, envolve uma boa dose de 

intuição. 

Além dessa análise financeira, outros elementos são importantes para a análise de projetos de 

P&D. Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1998) realizaram um estudo empírico com 205 

empresas, para identificar melhores práticas de gerenciamento de portfólio de projetos de 

P&D. Uma das conclusões a que chegaram foi a seguinte: empresas de alta performance 

baseiam-se muito menos em métodos e modelos financeiros como principal ferramenta de 

administração de portfólio do que as empresas medianas. Em contraste, empresas de baixa 

performance dão muito mais ênfase às ferramentas financeiras. Por exemplo, apenas 35,9% 

das 20% melhores baseiam-se em modelos financeiros como método dominante, enquanto 

56,4 % das empresas de baixo desempenho usam esses modelos como método dominante para 

administração de portfólio (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1998, p.29). 

A análise e avaliação dos projetos baseados na estratégia da empresa é uma questão 

importante para a seleção de projetos de P&D. Para tanto, torna-se necessário ao trabalho 

percorrer alguns aspectos que definem estratégia no âmbito das empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Definições de estratégia 
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A palavra estratégia, do grego strategos, foi inicialmente muito empregada para designar “a 

arte do general”, ou seja, as habilidades e técnicas das pessoas que ocupavam tal cargo, 

afirmam Bellegard e Garcia (2006). 

Em um sentido empresarial, tem-se uma definição interessante: uma estratégia é um padrão 

ou plano que integra os principais objetivos, políticas e sequências de ação de uma 

organização em um todo coeso. Uma estratégia bem formulada ajuda a dispor e alocar os 

recursos da organização em uma posição viável, baseada em suas competências e deficiências 

relativas, mudanças previstas de ambiente e movimentos eventuais de oponentes inteligentes 

(MINTZBERG; QUINN, 1996, p.3). 

A palavra estratégia é amplamente utilizada no meio empresarial e nele assume significados 

diferentes, nesse sentido, Mintzberg e Quinn (1996) ressaltam cinco definições para 

estratégia. No idioma de origem, o inglês, as cinco palavras-chave utilizadas nas definições 

começam com “p”, formando os 5Ps da estratégia. Tais definições são apresentadas a seguir: 

1. Estratégia como plano (plan): um conjunto de diretrizes para lidar com determinada 

situação. Este costuma ser o primeiro significado associado quando pensamos em estratégia; 

2. Estratégia como armadilha (ploy): um tipo especial de plano voltado para combater e 

superar um adversário; 

3. Estratégia como padrão (pattern): utilizada no sentido de repetição de um comportamento 

definido ao longo de uma sequência de ações. É interessante observar que como plano uma 

estratégia pode não se realizar. Por outro lado, como padrão, ela pode surgir não 

intencionalmente; 

4. Estratégia como posição (position): seria uma maneira de localizar a organização no meio 

onde ela está imersa. Esse significado é atribuído quando se fala em “nichos”, uma posição 

para lidar com a competição entre empresas; 

5. Estratégia como perspectiva (perspective): uma forma de enxergar o mundo em que a 

empresa está imersa, sendo também compartilhada entre os funcionários da empresa. 

 

Já Adam (1989) identificou em seu trabalho três tipos de estratégia: 
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• Estratégia corporativa (corporate strategy): define como a empresa pretende agir para que 

consiga ser bem-sucedida. As ações de qualquer área específica da empresa (como produção 

ou marketing) fazem sentido se contribuírem efetivamente para essa estratégia; 

• Estratégia operacional (operating strategy): trata de funções específicas da empresa, 

podendo envolver decisões como localização de fábricas, estabelecimento de preços, imagem 

institucional, entre outros; 

• Estratégia do negócio (business strategy): define como a empresa pretende ser bem-

sucedida em determinado mercado, independentemente de qual seja esse mercado. 

No processo de formulação das estratégias, a razão de ser da organização é uma questão 

crucial e deve ser cuidadosamente considerada pelos gestores envolvidos. A estratégia deve 

ser encarada a partir da visão e da missão da empresa, e o estabelecimento delas se torna, 

portanto, passo anterior à definição da estratégia em si. 

As declarações de visão e de missão da empresa devem ser: 

Enunciado da visão – uma imagem compartilhada daquilo que desejamos que a 
empresa seja ou venha a ser, tipicamente expressa em termos do sucesso aos olhos 
de seus clientes ou outros cuja aprovação possa afetar seu destino. É uma 
determinação assumida pelos líderes que fornece um ponto que se deseja atingir 
para uma orientação futura. Responde à questão: “Como queremos que aqueles 
com quem nos importamos nos compreendam?”. O enunciado da visão geralmente 
implica um propósito nobre e altos valores, algo considerado muito valioso. 
Enunciado da missão – uma declaração simples e convincente de como a empresa 
deve fazer negócios. Define quem são seus clientes, a premissa de valor que ela 
oferece a seus clientes e quaisquer meios especiais que usará para gerar valor para 
eles, de modo a conquistar seus negócios e mantê-los (ALBRECHT, 1995, p.62). 

 

 

A partir dessa definição da visão e da missão, torna-se possível entender o propósito da 

empresa, sua razão de ser, afirmam Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1998), e assim começar o 

processo de formulação da estratégia. Tal processo tem início com o mapeamento do 

ambiente (environmental scanning), da organização (organizational scanning) e das 

oportunidades (opportunity scanning). Esses três mapeamentos possibilitam a construção do 

modelo do que se pretende para a empresa, coerente com a visão e missão estabelecidas. Em 

seguida, identificadas as diferenças entre o que a empresa é atualmente e o que deseja se 

tornar no futuro (gap analysis), são planejadas as ações necessárias para operacionalizar a 
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mudança. O último passo é a implementação e gestão da estratégia definida anteriormente 

(COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1998). 

Esse processo de formulação da estratégia está apresentado na figura a seguir: 

 

FIGURA 7- Formulação da estratégia. 

Fonte:ALBRECHT, 1995. 

 

Bellegard e Garcia (2006) afirmam que, quando se pensa no estabelecimento da estratégia de 

uma empresa, na maior parte das vezes, faz-se uma associação à definição de rumos. 

Contudo, nada impede que uma empresa escolha não preestabelecer rumos, mas, ao contrário, 

decidir qual rumo tomar à medida que os eventos se sucedem. Na prática, o que acontece é 

uma combinação de um rumo inicial escolhido e de ajustes aos eventos ocorridos, em 

proporção que varia de acordo o perfil do estrategista. 

A estratégia que a empresa realiza efetivamente é resultado de uma estratégia deliberada, 

preestabelecida e da estratégia emergente, realizada a partir da análise de eventos que ocorrem 

à medida que a estratégia é colocada em prática. 

2.2.4 Estratégia e P&D 
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As dificuldades de muitos processos de seleção de projetos de P&D estão associadas 

justamente à falta que têm de ligação com a estratégia da empresa. Um exemplo percebido é a 

alocação de recursos para pesquisa exploratória em processo e produto que deveria ser 

influenciada pela ênfase da empresa em manter, expandir ou diversificar a base de negócios 

no seu horizonte estratégico. O portfólio de projetos de P&D precisa sustentar os planos e 

estratégias da empresa e de suas unidades de negócio (LIBERATORE, 1988). 

 

QUADRO 2 - Planejamento estratégico e a arquitetura estratégica 

 Planejamento estratégico Criação da arquitetura estratégica 

Objetivo de 

planejamento 

Melhoria incremental na 

participação e posição no 

mercado; 

Redefinição das regras do setor e 

criação de novo espaço competitivo; 

Processo de 

planejamento 

Baseado em fórmulas e rituais; Exploratória e aberta; 

Pontos de partida para o processo 

de planejamento são o setor e a 

estrutura de mercado existentes; 

Ponto de partida para o processo de 

planejamento é a compreensão das 

descontinuidades e das competências; 

Negócios individuais como 
unidade de análise. 

Desenvolvimento de planos para 
aquisição e migração de 
competências. 

Fonte: Adaptado de HAMEL; PRAHALAD, 2002. 

 

Ainda é importante ressaltar a relação entre planejamento estratégico e gestão da estratégia. O 

plano resultante do processo de planejamento não deve ter a função de, como dizem Hamel e 

Prahalad (2002), decorar prateleiras, mas deve ser levado para a prática organizacional. A 

partir do momento em que o plano é colocado em prática, a estratégia é gerida e correções são 

efetuadas para ajustá-la aos novos acontecimentos. 
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2.3 P&D e competitividade 
 

 

Um grande número de conceitos para competitividade tem sido apresentado em trabalhos da 

área de administração e pode ser empregado ao fenômeno da competitividade, o que acaba 

gerando ausência de consenso nos trabalhos relacionados a esse tema, ressaltam Pascarella e 

Fontes Filho (2008). Apesar disso, deve ser levado em conta que o conceito de 

competitividade tem evoluído ao longo do tempo, sendo hoje utilizado para diferentes 

abordagens, tais como produto, empresa e setor industrial (FONTES FILHO, 1995). Além do 

mais, outros conceitos relevantes vêm sendo adicionados às noções de competitividade, tais 

como bem-estar social ou sustentabilidade. 

Com a evolução da conceituação, foram deixadas de lado as noções de competitividade como 

um fenômeno estático apenas (LASTRES; CASSIOLATO, 1995) — ou seja, a denominada 

competitividade espúria, não genuína, que não leva em consideração elementos de 

incrementos da produtividade e progresso técnico, por exemplo (FAJNZYLBER, 1988; 

PASCARELLA; FONTES FILHO, 2008). 

 

 

2.3.1 A formação de competência 
 

 

Em face da evolução dos modelos contextuais de inovação, tornou-se evidente a necessidade 

de permanente adaptação da estrutura organizacional, através do alinhamento entre pessoas, 

processos, tecnologia e o ambiente. Considerando-se o papel fundamental que o indivíduo 

desempenha, a abordagem das competências representa uma alternativa para refletir sobre as 

relações que se estabelecem no contexto do trabalho. Em diversas organizações, a percepção 

dos dirigentes sobre a necessidade de formar competências motivou a criação de arranjos 

orientados ao desenvolvimento dos empregados. Ações gerenciais dessa natureza 

fundamentaram-se na visão através da qual o empregado é considerado sujeito ativo e 

transformador das práticas organizacionais (BOTERF, 2003). 

A formação de competências engloba múltiplos fatores e representa um processo complexo 

que procura desenvolver nos funcionários a capacidade de construir, coletivamente, novos 
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conhecimentos, habilidades e atitudes no contexto do trabalho (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997). O estudo do tema proporciona uma reflexão sobre as possibilidades de aplicação do 

potencial criativo dos empregados em favor da organização. São discutidas as possíveis 

maneiras de envolver a força de trabalho na resolução de problemas e na melhoria dos 

processos, a partir do uso do potencial do empregado. Por essa ótica, o desenvolvimento de 

competências implica a necessidade de promover — sistematicamente — políticas, 

procedimentos e arranjos de trabalho capazes de facilitar a adoção de uma postura crítica e 

autônoma do trabalhador. 

O desenvolvimento de competências nas organizações está intimamente ligado à geração de 

vantagem competitiva para a empresa. Nesse contexto, uma abordagem estratégica se destaca 

por procurar, dentre outros fatores, focalizar o ambiente interno e a heterogeneidade das 

empresas como fontes de competitividade para as organizações, a abordagem das capacidades 

dinâmicas. 

 
 

2.3.2 Competências e capacidades dinâmicas 
 

 

 

Prahalad e Hamel (1990) sugerem que as competências essenciais traduzem o aprendizado 

coletivo na organização, particularmente no que diz respeito à coordenação das diversas 

habilidades de produção e integração das múltiplas correntes da tecnologia. As competências 

essenciais oferecem acesso a uma ampla variedade de mercados, contribuem de maneira 

significativa para os benefícios percebidos pelos clientes do produto final e são difíceis de 

serem imitadas, afirmam Balestro et al.(2004). A competência essencial também requer um 

grande compromisso com o trabalho além das fronteiras da própria organização. De maneira 

geral, as competências são capacidades para orientar e estruturar conjuntos de recursos para 

fins produtivos que potencialmente forneçam à empresa uma vantagem competitiva. Trata-se 

da capacidade gerencial da empresa — de ordem superior — para mobilizar, harmonizar e 

desenvolver recursos e capacidades para criar valor e vantagem competitiva. 

Tais capacidades resultam da combinação do aprendizado interno com o aprendizado por 

absorção de fontes externas, segundo Christiensen (1996). A relevância da aprendizagem por 
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absorção (absorptive learning) na empresa depende, ao mesmo tempo, de suas capacidades 

internas, da qualidade e da relevância do conhecimento externo, da estrutura das suas relações 

e do ambiente externo ou de sua rede externa. Inicialmente abordada por Cohen e Levinthal 

(1990), a aprendizagem por absorção não se refere tão somente à assimilação ou aquisição de 

informações por parte da organização, mas também à sua habilidade em explorar tais 

informações. Nesse aspecto, em particular, a aprendizagem por absorção depende também dos 

recursos disponíveis de cada empresa. Pode ser interpretada como um recurso estratégico a 

capacidade de coordenar recursos dentro e fora da organização, a partir da constituição de 

uma rede ativa de relacionamentos internos e externos, uma vez que torna mais forte a 

capacidade de absorção (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Sobre o tema competências organizacionais, Dosi e Marengo (1994) também concordam que 

trajetórias organizacionais e tecnológicas diversas contribuem para a maior capacidade de 

inovação através da tensão entre exploração de novas possibilidades e utilização das 

possibilidades existentes (BALESTRO et al., 2004). 

Segundo Teece et al. (1997), o desenvolvimento de capacidades para enfrentar novas 

situações de mercado assenta-se de forma significativa na habilidade do aprendizado. Para os 

autores, o aprendizado organizacional provém da repetição e da experimentação que 

possibilitam o desenvolvimento melhor e mais rápido das tarefas. O processo de aprendizado 

resulta da orquestração propositada das atividades. Igualmente, salientam que a criação de 

capacidades, diferentemente dos recursos, faz-se de forma incremental. 

Porter (1990) argumenta que, para competir globalmente, as empresas precisam 

continuamente melhorar a qualificação de seus recursos, passando de básicos para avançados. 

Uma importante característica dos recursos avançados é que eles permitem manter as posições 

de vantagem competitiva mais sustentáveis porque são de difícil reprodução pelos 

concorrentes (HEXSEL, 2003). 

A discussão sobre capacidades dinâmicas surge, então, para enriquecer e complementar o 

conceito de competências. As capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997) 

estão relacionadas à capacidade de renovar competências para atingir conformidade com o 

ambiente empresarial em constante mudança. 
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Definimos capacidades dinâmicas como a habilidade da empresa para integrar, 
construir e reconfigurar competências internas e externas para atender ambientes 
que mudam rapidamente. As capacidades dinâmicas refletem, então, uma 
habilidade organizacional para alcançar formas novas e inovadoras de vantagem 
competitiva, dadas as dependências de percurso e posição de mercado (TEECE; 
PISANO; SHUEN, 1997, p.516). 

 

Tal como as competências essenciais, as capacidades dinâmicas têm como pressuposto a 

obtenção de vantagem competitiva sustentada. Ou seja, elas têm caráter estratégico para a 

organização e precisam ter orientação para o mercado, atendendo a demandas específicas e 

únicas dos clientes, de modo que o preço não dependa da concorrência, e difíceis de 

reproduzir, para que os lucros não sejam afetados pela concorrência.  

Para os referidos autores, os fatores que definem as capacidades dinâmicas de uma empresa 

podem ser divididos em três categorias distintas: processos, posição e percurso. A seguir, cada 

uma dessas categorias será analisada de maneira mais detalhada. 

 

Processos organizacionais – Os processos organizacionais têm relação com a 

integração/coordenação, aprendizagem e reconfiguração. A integração/coordenação se refere 

à eficiência e à eficácia na coordenação de recursos internos e externos da empresa e explica o 

motivo pelo qual mudanças tecnológicas menores podem ter impactos significativos na 

capacidade competitiva da empresa. A aprendizagem permite que tarefas sejam melhor 

executadas e de forma mais rápida. Os processos de aprendizagem são sociais e coletivos e, 

portanto, também ocorrem em função de contribuições conjuntas para a resolução de 

problemas. Cabe destacar que os processos de aprendizagem podem ocorrer em nível 

interorganizacional, dependendo do grau de estreitamento existente entre as organizações que 

realizam a cooperação, bem como do conteúdo dessa cooperação. A reconfiguração trata da 

necessidade de alterar a configuração da estrutura de ativos da empresa através de 

transformações internas e externas. A capacidade de reconfiguração e de transformação de si 

mesma é uma habilidade organizacional aprendida, ou seja, quanto mais frequentemente 

executada, mais facilmente realizada. Para reconfigurar, é importante a habilidade de 

examinar o ambiente com rapidez. 

 

Posições – A postura estratégica de uma empresa é determinada não somente por seu 

processo de aprendizagem, mas também pelos ativos específicos. Esses ativos determinam sua 
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vantagem competitiva em determinado momento. Os tipos de ativos podem ser tecnológicos, 

complementares (capacidade de comercialização), financeiros (posição de caixa e grau de 

alavancagem), reputacionais (imagem da empresa e da marca), estruturais (a estrutura formal 

e informal das organizações e seus vínculos externos possuem implicação importante para a 

taxa e direção da inovação, bem como as competências e capacidades coevoluem), ativos 

institucionais (legislação, políticas públicas) e fronteiras organizacionais (grau de integração 

vertical lateral ou horizontal). 

Trajetórias  – A noção de dependência de trajetória indica que a história da organização 

interessa. Os investimentos prévios de uma firma e o seu repertório de rotinas delimitam o seu 

comportamento futuro. Se muitos aspectos do ambiente de aprendizagem de uma empresa se 

modificam simultaneamente, a habilidade de definir relações de causa e efeito é confundida, 

porque as estruturas cognitivas não serão formadas e as taxas de aprendizagem diminuirão 

como resultado disso. A experiência passada de uma empresa condiciona as alternativas que a 

gerência pode perceber. 

 

A abordagem das capacidades dinâmicas tem especial importância para as configurações 

interorganizacionais, conforme apresentado na contribuição de Teece, Pisano e Shuen (1997). 

Ao destacar a importância da capacidade de coordenação do uso interno e externo dos 

recursos da empresa, a teoria das capacidades dinâmicas enfatiza que as competências 

distintivas dos atores externos, tais como compradores e fornecedores, estão entre os fatores 

impulsionadores das decisões de desenvolver ou não a cooperação (LORENZONI; 

LIPPARINI, 1999). Também no âmbito das teorias baseadas na competência, a visão da 

empresa, tendo como base o conhecimento, considera a habilidade de integração de esforços 

de diferentes atores tão importante quanto a capacidade de inovar. A capacidade de integração 

do conhecimento e transformação de competências tácitas e explícitas dispersas em um corpo 

mais amplo de conhecimento organizacional é uma capacidade estratégica fundamental da 

empresa (BALESTRO et al., 2004). 

Sendo assim, redes e outras configurações interorganizacionais podem fornecer determinada 

maneira eficaz de organização da transferência de conhecimento, ou de acessá-lo, em 

domínios dinamicamente competitivos e em contextos em que o conhecimento complexo é 

fragmentado e especializado ou cada vez mais baseado na ciência (BALESTRO et al., 2004). 
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A capacidade de aprendizagem organizacional é decisiva e uma troca intensa de 

conhecimento pode ajudar a reforçar o posicionamento estratégico (LORENZONI; 

LIPPARINI, 1999). 

Se, na abordagem das capacidades dinâmicas, mais importante do que o estoque atual de 

recursos é a capacidade de acumular e combinar novos recursos em novas configurações 

capazes de gerar fontes adicionais de rendas (VACONCELOS; CYRINO, 2000), a habilidade 

de interação e partilha do conhecimento com outras empresas é competência organizacional 

distintiva para as empresas. Mais ainda se essas interações auxiliam na obtenção de 

competências diversas em temas como Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, desenvolvimento 

de novos produtos, definição dos segmentos de mercado em que será posicionado o produto e 

inovação tecnológica. Assim sendo, pode-se considerar que a habilidade de organizar diversas 

fontes de aprendizagem é tida como intenção estratégica e não apenas como resultado de uma 

série de estratégias contingentes e não planejadas. Tal habilidade, sozinha, é capaz de gerar 

vantagem competitiva e pode ser entendida, sob o ponto de vista das capacidades dinâmicas, 

como capacidade relacional.  

O estabelecimento de parcerias com visão futura pode ser considerado condição essencial 

para o desenvolvimento da capacidade relacional necessária à condução da redefinição das 

fronteiras no interior de uma rede ou de outro tipo de arranjo interorganizacional, afirmam 

Lorenzoni e Lipparini (1999). A capacidade relacional surge, então, como ativo estratégico, 

para grandes assim como para pequenas empresas, permitindo flexibilidade na combinação e 

coordenação dos recursos. 

Modos diferentes de governança auxiliam, em maior ou menor grau, os diferentes tipos de 

inovação. Dependendo do tipo de produto, há inovações mais autônomas e inovações mais 

sistêmicas, que dependem de uma maior articulação com outros atores, conforme Balestro et 

al.(2004). Se a estrutura formal e informal das organizações e seus vínculos externos forem 

tomados dentro de um contexto de relações interorganizacionais, torna-se uma questão 

importante a investigação de quais características estruturais da organização, ou de sua rede, 

podem contribuir para o aumento da capacidade relacional. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

 

Nesse item, buscamos delimitar a forma como será executado o presente trabalho, além de sua 

classificação quanto a critérios presentes na literatura que orienta esse aspecto. 

Muitos autores organizam as tipologias de pesquisa segundo diversos critérios e enfoques, 

procurando atender a determinados interesses, situação, condições e objetivos. Neste estudo, 

optou-se pelo enfoque de Gil (1991), que classifica os tipos de atividades de pesquisa em: 

 

a) pesquisa descritiva: procura descrever as características de determinado fenômeno, 

população ou o estabelecimento de alguma relação entre variáveis. Utiliza-se de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como questionários, entrevistas e observação 

sistemática.  

 

b) pesquisa exploratória: busca proporcionar maior familiaridade com o problema abordado 

a fim de torná-lo explícito ou construir hipóteses sobre tal problema. Abrange levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas envolvidas em experiências práticas com o problema 

abordado na pesquisa, análise de exemplos que auxiliem na compreensão do assunto. 

Geralmente, acontece em forma de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. 

 

c) pesquisa explicativa: tem em vista a identificação de fatores que determinem ou 

contribuam para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o entendimento da realidade, uma 

vez que explica a razão de fenômenos, o seu “porquê”. Quando acontece em pesquisas nas 

ciências naturais, demanda o uso do método experimental, já nas ciências sociais requer o uso 

do método observacional. 

Em relação às estratégias de pesquisa, a maneira como ela será realizada, é possível, conforme 

Silva e Menezes (2001) e Castro (2005), classificá-las em: 
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a) pesquisa quantitativa: parte do pressuposto de que tudo pode ser quantificável, ou seja, 

pode ser traduzido em números, opiniões e informações que serão classificados em 

modalidades predefinidas e analisados. Requer a utilização de recursos e técnicas estatísticas, 

como percentagem, média, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, 

entre outros. 

 

b) pesquisa qualitativa: considera a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito, ou seja, uma vinculação entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzida pelos números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados a tais fenômenos é tarefa básica na pesquisa qualitativa. Não exige o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. Os pesquisadores tendem a ser instigados à análise dos dados, 

e o processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

 

Partindo dessas considerações, este trabalho pode ser considerado como uma pesquisa 

qualitativa, de natureza descritiva, tendo em vista que se propõe a estudar e analisar o 

processo de seleção de projetos de P&D na EPAMIG. 

O estudo de caso foi escolhido como método de pesquisa para este trabalho porque, conforme 

Gil (1991), é um método profundo e exaustivo em um ou poucos fenômenos, de tal modo que 

possibilite o seu amplo e detalhado conhecimento. Suas características são bastante úteis em 

investigações de natureza exploratória, uma vez que apresenta a flexibilidade necessária ao 

estudo de temas complexos ou pouco conhecidos e explorados. Nesse sentido, Yin (2005) 

destaca que características exploratórias da pesquisa abordam questões do tipo “como” e “por 

que”, o que vem reforçar a justificativa da opção por estudo de caso nesta pesquisa. 

Yin (2005) define o estudo de caso como: “Estudo empírico que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2005, p.32). 
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Sendo assim, o estudo de como é realizado o processo de seleção de projetos de P&D em uma 

empresa atende a essa definição, como fenômeno ligado ao contexto e costumes da 

organização. 

O autor ainda define uma série de características técnicas para o estudo de caso, que 

complementam a definição anterior. 

 

A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que 
haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados e, como resultado, 
baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em 
um formato de triângulo e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento 
prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise de dados (YIN, 
2005, p.33). 

 

A flexibilidade permitida por esse método na adoção de variáveis não previstas que possam 

surgir no andamento do estudo, a variedade de fontes de informações presentes no estudo e o 

uso de diferentes técnicas para a coleta de dados que a metodologia favorece conduzem, 

novamente, à escolha do estudo de caso como método de pesquisa. 

Neste caso, o presente trabalho abrange uma pesquisa bibliográfica, que serve de base 

conceitual para o desenvolvimento da pesquisa; a pesquisa documental, como forma de 

aprofundar no entendimento da empresa; além de poder classificá-lo como um estudo de caso, 

uma vez que foi empregada a metodologia descrita e abordada por Yin (2005), que define o 

estudo de caso como uma estratégia de pesquisa para áreas de estudos organizacionais e de 

gerenciamento. 

Resumindo, neste estudo, é usada a pesquisa de natureza qualitativa com caráter exploratório. 

O trabalho baseia-se no método de estudo de caso, conforme proposto por Yin (2005). A 

coleta de dados fundamenta-se em uma revisão da literatura que auxilia na investigação do 

problema abordado, de modo a compreender o papel da P&D na empresa e sua importância 

no contexto de inovação. Como fonte primária de coleta de dados, faz-se uso de entrevistas 

em profundidade com gestores e responsáveis pelas funções de P&D da empresa selecionada, 

vinculados a departamentos ou ações de pesquisa.  
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Como fontes secundárias, são utilizados relatórios e documentos referentes a planejamento e 

estratégia, disponibilizados pela empresa. A análise dos dados se dá de maneira comparativa 

entre o que a literatura prevê e o que existe na empresa em termos de estruturação das 

atividades de seleção de projetos de P&D. Por fim, desenvolve-se uma interpretação crítica 

(circunstâncias políticas e culturais), com base nos pressupostos teóricos, discussão dos 

achados da pesquisa com os sujeitos entrevistados e resgate do problema que suscitou a 

investigação e apresentação dos resultados. 
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4 A EPAMIG 
 

 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) foi constituída, como 

empresa pública, pela Lei nº 6.310, de 08 de maio de 1974. Constituiu-se na principal 

instituição de execução de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e tem a função de 

apresentar soluções para o complexo agrícola, gerando e adaptando alternativas tecnológicas, 

oferecendo serviços especializados, capacitação técnica, insumos qualificados compatíveis 

com as necessidades dos clientes e em benefício da qualidade de vida da sociedade mineira.  

 

 

4.1 Antecedentes 
 

 

A desativação do então Instituto Agronômico de Minas Gerais foi o ponto culminante da 

grave crise que atingiu a pesquisa agropecuária mineira na década de 60. Era notória a 

defasagem tecnológica e de desenvolvimento científico aplicado à agricultura brasileira 

quando comparada aos países desenvolvidos, que historicamente mantiveram maciços 

investimentos em pesquisas que resultavam em elevados índices de produtividade. Isso 

demonstrava a relevância latente de investimentos em pesquisa como fator de dinamização do 

setor agropecuário brasileiro. (EPAMIG, 2011) 

Diante desse cenário, tornou-se meta prioritária dos governos Federal e Estadual o incentivo à 

pesquisa para transformação da agricultura em um segmento dinâmico da economia brasileira. 

Dessa forma, a década de 70 inicia-se com a efetiva participação de Minas Gerais no 

desenvolvimento científico e tecnológico da agricultura brasileira.  

Nessa época, ao ser diagnosticada a necessidade de apropriar tecnologia para garantir maior 

competitividade ao setor no fornecimento de mais alimentos, fontes alternativas de energia e 

melhor qualidade de vida ao agricultor, o Governo Federal  investiu vigorosamente na 

preparação de recursos humanos e de infraestrutura de pesquisa e no chamado Programa 

Nacional de Pesquisa Agropecuária. 
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Em Minas Gerais, a fim de assessorar o governo nas políticas que seriam adotadas em relação 

aos investimentos na pesquisa agropecuária, o governo mineiro instituiu, no início da década 

de 70, um grupo de trabalho sob o comando da Secretaria de Estado da Agricultura. A função 

do grupo era propor as novas bases para a institucionalização da pesquisa em Minas Gerais. A 

conclusão foi pela necessidade de mobilizar, coordenar e integrar a atividade de pesquisa em 

andamento, de modo a direcionar os trabalhos para objetivos comuns. 

A ampliação dos recursos físicos e financeiros voltados à pesquisa também foram outras 

prioridades apontadas pelo grupo a fim de atender os anseios do Governo de Minas Gerais de 

estabelecimento de uma base sólida para a institucionalização da pesquisa agropecuária no 

estado. Partindo dessas orientações, teve início uma ação conjunta entre a Secretaria de 

Agricultura, Ministério da Agricultura, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal 

de Minas Gerais e a então Escola Superior de Agricultura de Lavras. Tal esforço de 

planejamento deu origem ao Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária, que se tornou a base 

da estrutura de pesquisa no estado. 

Nessa trajetória, em dezembro de 1971, iniciou-se o programa integrado de pesquisas 

agropecuárias do estado de Minas Gerais (PIPAEMG), que foi o principal alicerce para a 

fundação da EPAMIG posteriormente. O programa foi a primeira iniciativa de coordenação e 

integração das instituições de pesquisa agropecuária do estado de Minas Gerais, tinha por 

finalidade a promoção da integração dos órgãos de pesquisa presentes no estado, a fim de 

coordenar os esforços para o atendimento das prioridades e metas estabelecidas pelo governo. 

A partir do trabalho realizado pelo PIPAEMG, em 1973 foi criada a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuária 

(SCPA). Neste novo modelo nacional, o PIPAEMG foi transformado em EPAMIG. E, através 

de convênio celebrado entre o Governo do Estado, Ministério da Agricultura e Embrapa, a 

EPAMIG recebeu, em 06 de agosto de 1974, a atribuição de administrar e coordenar a 

pesquisa agropecuária no âmbito do estado de Minas Gerais.  

Em 1976, com a consolidação do Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária (SEPA), 

envolvendo a EPAMIG, a Universidade Federal de Viçosa (UFV), a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e a Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL), hoje 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), firmou-se a integração das ações de pesquisa em 

nível estadual, visando ao interesse de Minas e do país. 
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Atualmente, a EPAMIG é vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA-MG) e integra o Conselho Nacional dos Sistemas 

Estaduais de Pesquisa Agropecuária (CONSEPA) e o Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária (SNPA). 

O crescimento da população e também de suas necessidades alimentares, bem como a 

consequente demanda por fontes de energia renováveis têm provocado a busca por melhores e 

mais viáveis soluções, que proporcionem produtividade com sustentabilidade, garantia de 

segurança alimentar, por meio de tecnologias que agreguem valor e qualidade aos produtos e 

facilitem os processos de trabalho no setor agrícola. Ao desenvolver seu trabalho, a EPAMIG 

assume um importante papel como agente de transformação no meio rural, tendo nos 

resultados de sua pesquisa, na transferência e difusão da tecnologia, a base para o 

desenvolvimento do Estado. 

Em parceria com instituições públicas e privadas, a EPAMIG desenvolve pesquisas que 

contemplam grandes áreas do setor agropecuário: Agroenergia; Aquicultura; Cafeicultura; 

Floricultura; Fruticultura; Grandes Culturas; Olericultura; Pesquisa em Bovinos; 

Processamento Agroindustrial; Silvicultura e Meio Ambiente. Além disso, mantém nos 

Institutos de Juiz de Fora e Pitangui ensino técnico em laticínios e em agropecuária e 

cooperativismo, respectivamente.  

O planejamento estratégico, que começou a ser implantado no fim de 2004 na EPAMIG, 

delineou as seguintes diretrizes para a empresa: 

• Estar em consonância com as políticas, diretrizes e objetivos do Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado (PMDI) e do Plano Estratégico da Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA-MG); 

• Estar ajustada e alinhada aos cenários e tendências do agronegócio. 

Missão: Apresentar soluções e inovações tecnológicas para o desenvolvimento sustentável do 

agronegócio, em benefício da sociedade. 

Visão: Ser excelência em pesquisa agropecuária e referência em gestão. 
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4.2 Indicadores de pesquisa 
 

 

A seguir, detalharemos alguns indicadores da EPAMIG no que diz respeito à P&D: 

I. Número de pesquisadores: O número de pesquisadores da EPAMIG apresentou 

crescimento entre os anos de 2004 a 2009, impactado, principalmente, pela posse dos 

pesquisadores aprovados no concurso público realizado em 2004.  

 

 
Período 2002 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

Qtde 145 138 132 153 166 177 187 191 193 

Variação - -4,83 -4,35 15,91 8,50 6,63 5,65 2,15 4,71 

FIGURA 8 - Pesquisadores da EPAMIG. 

Fonte: EPAMIG, 2010. 

 

 

O número de pesquisadores cresceu de 31,72% entre os anos de 2002 e 2009. 
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II. Número de pesquisadores por titularidade: A qualificação dos pesquisadores é vista 

com especial importância pela EPAMIG, conforme demonstrado no aumento no número de 

doutores, que passou de 52 em 2002 para 106 em 2010. 

 

 

FIGURA 9 - Pesquisadores por titularidade. 

Fonte: EPAMIG, 2010. 

 

 

FIGURA 10 - Crescimento da titularidade dos pesquisadores. 

Fonte: EPAMIG, 2010. 

 

Crescimento de 84,61% no número de pesquisadores doutores entre os anos de 2002 e 2009. 
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III. Número de pesquisadores por formação: Os pesquisadores da EPAMIG são 

estimulados à melhoria de suas qualificações. Tal estímulo é demostrado pelo aumento do 

número de doutores na instituição. 

 

 

       

FIGURA 11 - Pesquisadores por formação. 

Fonte: EPAMIG, 2010. 

 

 

IV. Projetos de pesquisa elaborados: São aqueles submetidos e aprovados pelos comitês 

internos da EPAMIG e encaminhados aos agentes financiadores públicos ou privados, para 

análise e posterior financiamento. Observa-se um crescimento, não continuado em 2009, ao 

longo dos anos. 
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FIGURA 12 - Projetos elaborados. 

Fonte: EPAMIG, 2010. 

 

 

4.3 Finanças 
 

 

Uma questão que merece ser destacada antes de se analisar a seleção de projetos propriamente 

dita da EPAMIG e que exerce forte influência nesse processo é a gestão financeira na 

instituição, que é bastante complexa.  

Por ser uma empresa pública de direito privado, a EPAMIG pratica atividades de controle e 

orçamento como contabilidade comercial, mas, como órgão da administração indireta do 

governo do Estado, tem que se adequar a todas as normas exigidas pelas Secretarias de Estado 

da Fazenda (SEF) e de Planejamento e Gestão (SEPLAG), além do Tribunal de Contas do 

Estado.  

Importante destacar também que, desde janeiro de 2007, todas as despesas de custeio da 

instituição são executadas com recursos advindos de receita própria, ou seja, sem auxílio de 

recursos do tesouro estadual. Tais receitas são provenientes da venda de sementes, mudas, 

animais e de publicações. As despesas de custeios se referem a contas de telefone, água, 
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energia elétrica, material de escritório e de informática, manutenção mecânica da frota, diárias 

de viagem, entre outros. Ou seja, são as despesas de administração e manutenção da estrutura 

da empresa (EPAMIG, 2010). 

A figura a seguir mostra quais são as fontes de recursos utilizadas pela empresa, representadas 

pelas instituições que financiam os projetos de pesquisa, pelo tesouro estadual – responsável 

pelo pagamento da folha de pessoal – e pela receita própria, que cobre as despesas de custeio. 

 

FIGURA 13 - Recursos financeiros da EPAMIG. 

Fonte: Adaptado de EPAMIG, 2010. 

 

 

 

4.4 Gerenciamento das atividades de pesquisa 
 

 

Apresentar soluções para o agronegócio, gerar e adaptar alternativas tecnológicas e oferecer 

serviços especializados, capacitação técnica e insumos qualificados compatíveis com as 

necessidades dos clientes e em benefício da qualidade de vida da sociedade mineira são as 

atribuições da EPAMIG. As suas pesquisas estão focadas nas cadeias produtivas que 

compõem o sistema agrícola de Minas Gerais e na melhoria dos processos agroindustriais, 
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visando a contribuir para a solução de problemas e para a geração de produtos competitivos 

para o mercado (EPAMIG, 2010). 

A empresa concentra seus esforços objetivando impulsionar o desenvolvimento do 

agronegócio em Minas Gerais e no Brasil. Nesse sentido, vem alcançando importantes 

resultados, como o lançamento de cultivares1 que proporcionam maior produtividade, 

economia e qualidade aos produtos, seleção e melhoramento genético de rebanhos, através do 

desenvolvimento de pesquisas em diferentes áreas de interesse da agropecuária. 

A gestão da pesquisa na EPAMIG é realizada em várias instâncias de sua Diretoria de 

Operações Técnicas, tais como comitê central de pesquisa, departamento de pesquisa e suas 

divisões, centros de pesquisa e comitês regionais de pesquisa. Tal estrutura beneficia o 

adequado desenvolvimento dos estudos e projetos de pesquisa, que têm como objetivo 

específico o fortalecimento do sistema de gestão da pesquisa. 

 

 

4.4.1 Principais áreas de pesquisa 
 

 

A EPAMIG tem como prioritárias as áreas de pesquisa que abrangem a produção de 

alimentos e de agroenergia, além da preservação do meio ambiente. Sendo assim, ela visa ao 

bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento do estado de Minas Gerais, por meio da 

pesquisa e da geração de tecnologias que proporcionem maior oferta de produtos, melhores 

preços, mais qualidade na alimentação da população e oportunidades de emprego e renda na 

área rural. 

A empresa é referência nacional em pesquisa agropecuária, com destaque para a cafeicultura, 

que é tão forte no Estado, com o desenvolvimento de cultivares resistentes a pragas e doenças; 

a fruticultura, que levou técnicas capazes de alavancar a cultura da banana e de outras frutas 

tropicais no norte de Minas; o lançamento de cultivares de soja, de arroz e de feijão adequadas 

às exigências de mercado, além da produção de azeite e azeitona, uvas e vinhos finos, 

                                                      
1 Cultivares são espécies de plantas que foram melhoradas devido à alteração ou introdução pelo 
homem de uma característica que antes não possuíam (GARCIA, 2002). 
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produção de leite e derivados, entre outros. É também referência na América Latina em 

pesquisa e produção de lácteos, como queijos, manteigas, iogurtes e outros.  

A infraestrutura de pesquisa e suporte técnico para realização dos projetos, tanto nas áreas 

prioritárias citadas acima, quanto em todas as outras áreas, se dá através dos Centros 

Tecnológicos e de suas Fazendas Experimentais, espalhados por todo estado, conforme 

demonstra o mapa da FIG. 14, totalizando 5 unidades regionais; 28 fazendas experimentais; 2 

núcleos de ensino; 5 núcleos tecnológicos; e 2 estações experimentais, estrutura que opera 

com 1.032 funcionários, 193 pesquisadores e um orçamento, em 2010, de 80 milhões de reais. 

 

FIGURA 14 - Unidades de pesquisa. 

Fonte: EPAMIG, 2011. 

 

Destaca-se, na estrutura apresentada acima, Belo Horizonte como a Unidade Sede da empresa, 

de onde se obteve a maior parte das informações disponíveis para este trabalho. 



87 

 

As fazendas experimentais são diretamente vinculadas a uma unidade regional, conforme 

distribuição mostrada no quadro a seguir: 

 

QUADRO 3 - Unidades regionais 

SEQ. NOME DA 

UNIDADE 

LOCALIZAÇÃO FAZENDAS EXPERIMENTAIS 

VINCULADAS 

1 Centro-Oeste Prudente de Morais 
Felixlândia, Itabira, Pitangui, Arcos e 

Prudente de Morais 

2 Norte de Minas Nova Porteirinha 
Montes Claros, Acauã, Mocambinho, 

Buritizeiro, Jaíba, e Nova Porteirinha 

3 Sul de Minas Lavras 

São Sebastião do Paraíso, Três 

Pontas, Três Corações, Machado, 

Caldas, Lambari, Maria da Fé, Pouso 

Alegre, São João Del Rei e Lavras 

4 
Triângulo e Alto 

Paranaíba 
Uberaba 

Araxá, Patos de Minas, Patrocínio, 

Uberlândia e Uberaba 

5 Zona da Mata Viçosa Oratórios e Leopoldina 

Fonte: EPAMIG, 2010. 

 

Cada unidade regional, bem como as fazendas experimentais vinculadas, e a sede em Belo 

Horizonte trabalham as potencialidades agropecuárias ligadas às características de sua região, 

tais como clima, composição do solo, desenvolvimento da região, entre outros. As unidades 

descentralizadas trabalham de maneira independente umas das outras, mas com vinculação 

financeira e patrimonial à sede, que é de onde partem as diretrizes, metas e planejamento para 

a empresa como um todo. 
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4.5 Planejamento da pesquisa 
 

Para definir os objetivos, os recursos necessários à realização das atividades, o prazo para o 

cumprimento das metas, assim como para facilitar o acompanhamento da execução das ações 

desenvolvidas, o sistema de gestão de pesquisa da EPAMIG é composto de figuras 

programáticas nos níveis estratégicos, tático e operacional. Tal planejamento envolve setores 

da sede, bem como das unidades regionais, a saber: 

• Diretoria executiva (DREX), situada na sede em Belo Horizonte; 

• Comitê central de pesquisa (COCP), situado em todas as sedes regionais e em Belo 

Horizonte; 

• Comitê de programa (COPG), situado em todas as sedes regionais e em Belo Horizonte; 

• Comitê gerencial (COGE), situado em todas as sedes regionais e em Belo Horizonte; 

• Assessoria de planejamento e coordenação (APC), situada na sede em Belo Horizonte; 

A função de cada uma dessas áreas está explicitada no quadro seguinte: 

 

QUADRO 4 - Divisão programática da EPAMIG 

Ação Natureza Gerência 
Planejamento estratégico Estratégica  DREX 

Plano diretor  Estratégica DREX 

Programa institucional de pesquisa Estratégica COCP 

Plano setorial de pesquisa Tática COPG 

Plano diretor de centro tecnológico Tática COGE 

Plano operacional da EPAMIG Operacional APC 

Plano operacional de centro tecnológico Operacional COGE 

Projeto Operacional Coordenador de pesquisa 

Fonte: EPAMIG, 2011. 
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A seguir, cada uma dessas ações de planejamento é apresentada, a fim de se definir, mais à 

frente, os espaços em que acontece o processo de seleção dos projetos de P&D na EPAMIG. 

 

I – Planejamento estratégico: responsável pela definição dos principais objetivos de longo 

prazo da empresa, sempre vinculados à missão, visão e objetivos estratégicos já definidos. 

 

II – Plano diretor:  é resultado da junção dos planos setoriais de pesquisa, dos planos 

diretores de centro tecnológico e dos planos funcionais. 

 

III – Plano diretor de centro tecnológico: é um mecanismo participativo, que aponta rumos 

para o desenvolvimento da unidade regional, bem como soluções que visem à melhoria da 

qualidade de sua gestão, a fim de torná-la ainda mais apta a utilizar recursos públicos e prestar 

melhores serviços à sociedade. Sua elaboração é realizada pelo chefe do centro tecnológico 

(CT), com a participação dos demais membros do comitê gerencial da unidade (COGE) e com 

a orientação da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional (ADESO). A proposta deverá 

ser analisada pela diretoria executiva (DREX), e a versão aprovada, encaminhada para os 

departamentos e assessorias. 

 

Como principais funções desse plano, destacam-se: 

• Direcionar as atividades do CT, em conformidade com as demandas priorizadas pela 

instituição e com o planejamento estratégico; 

• Orientar as ações estratégicas do CT e definir linhas de ação; 

• Auxiliar na elaboração de projetos institucionais; 
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• Identificar ações de pesquisa, de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) de 

necessidade para o CT e que possam contribuir com a elaboração dos planos setoriais; 

• Orientar as ações referentes a finanças, orçamento, materiais, patrimônio, obras e 

transporte. 

 

IV – Plano setorial: abrange as ações de pesquisa e propostas de transferência e difusão de 

tecnologia de cada um dos programas de pesquisa da EPAMIG; mais à frente tais programas 

serão explicitados. Esse plano desempenha um papel importante na execução do planejamento 

estratégico, uma vez que permite que a atividade-fim da empresa esteja direcionada ao 

cumprimento de sua missão e objetivos. A responsabilidade por sua elaboração é dos gerentes 

de programa, participando também os demais membros do comitê de programa ou de 

pesquisa (COPG ou COPE). A consolidação dos planos setoriais das unidades regionais é 

feita pelo departamento de pesquisa (DPPE), cabendo ao comitê central de pesquisa (COCP) 

sua avaliação e recomendações. A versão final também passa pela aprovação da diretoria 

executiva (DREX). Os objetivos principais desses planos são: direcionar as atividades de cada 

programa, conforme as demandas prospectadas e priorizadas; orientar as ações estratégicas 

dos CT’s, dentro de cada programa; nortear a formulação de projetos institucionais. 

 

V – Plano operacional: é uma ferramenta de gestão para o curto prazo, baseado no plano 

diretor da empresa e nas particularidades de cada unidade regional. Possibilita o 

acompanhamento das atividades, por meio do estabelecimento de ações, metas, 

responsabilidades, prazos, recursos orçamentários e locais de execução. Nas unidades, sua 

elaboração fica sob a responsabilidade do chefe do CT, juntamente com os demais membros 

do comitê gerencial (COGE). Já na sede, é de responsabilidade das chefias de assessorias e de 

departamentos, em conjunto com suas equipes. 
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4.6 Programas de pesquisa 
 

 

A visão de programa de pesquisa adotada pela EPAMIG está associada a uma macrodemanda 

e visa a agregar e administrar um conjunto de conhecimentos que, juntos e compatibilizados, 

procurem resolver, ou, ao menos, minimizar, um problema tecnológico relevante. O programa 

é um conjunto de projetos com objetivos sistematicamente articulados entre si. Resumindo, é 

a figura que define a política institucional da empresa em determinada área ou tema 

prioritário, interligando os objetivos estratégicos ao plano operacional.  

Os programas de pesquisa têm como objetivo: 

a) Organizar as linhas de ação, conforme as demandas priorizadas; 

b) Compor o número suficiente de projetos integrados para atender às demandas; 

c) Subsidiar o acompanhamento e a avaliação dos projetos de P&D nos CT’s. 

Os programas devem ser avaliados a cada quatro anos pelo comitê central de pesquisa 

(COCP), a quem compete analisar e elaborar propostas de alterações, criação ou extinção de 

Programas de Pesquisa. A criação de novos programas deve considerar as capacidades física, 

financeira e gerencial, além das competências disponíveis na empresa, de maneira que 

consiga gerar uma carteira de projetos de importância estratégica para a empresa. Novos 

programas devem considerar, além disso, os possíveis impactos previstos em prol de seu 

fortalecimento institucional. 

Os principais Programas da EPAMIG e seus objetivos estão descritos a seguir: 

 

4.6.1  Agroenergia 

 

A agroenergia é uma das prioridades do governo do estado de Minas Gerais, e 

consequentemente, EPAMIG. Deriva da necessidade crescente de energia como insumo para 

o desenvolvimento da sociedade. A elevação recente dos preços do petróleo no mercado 
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internacional aponta para a necessidade de investimentos em alternativas de suprimento de 

energia, tanto elétrica como para transporte (EPAMIG, 2011). 

A agricultura é alternativa viável, do ponto de vista econômico, social e ambiental, para a 

geração de energia renovável. A produção de álcool, a partir de cana-de-açúcar, é um exemplo 

mundial de sucesso, por substituir parte substancial de gasolina no transporte. Pretende-se 

configurar em um futuro próximo o mesmo processo para o biodiesel.A produção de 

agroenergia, em larga escala promove o desenvolvimento sustentável da sociedade, permite a 

redução de custos em relação ao combustível fóssil, apresenta vantagens ambientais, 

estimulando a geração de renda e de emprego, com consequente fixação do homem no setor 

rural. A elevação do preço do petróleo e as implicações ambientais decorrentes de seu uso 

criam oportunidades para a exportação do álcool, em um primeiro momento, e indicam para 

uma demanda crescente do biodiesel. A exportação de biocombustíveis representa uma fonte 

adicional de divisas para o país. O Brasil, e especialmente Minas Gerais, reúnem o maior 

quantitativo de vantagens comparativas para liderar a agricultura de energia. A primeira 

vantagem comparativa que se destaca é a perspectiva de incorporação de áreas à agricultura 

de energia, sem competição com a agricultura de alimentos, sem intensificar o desmatamento 

de florestas, e com baixos impactos ambientais. Para isso, a utilização e recuperação de áreas 

degradadas, como as de pastagens, onde se verifica baixa capacidade de suporte de animais 

por área, configura-se como perspectiva mais viável para o uso de espécies destinadas à 

agricultura de energia. Outro aspecto a se considerar é a possibilidade de múltiplos cultivos 

dentro do ano calendário, com o uso preciso do zoneamento agroecológico. Outro fator 

relevante nas nossas condições é a diversidade de clima, a exuberância de biodiversidade e a 

perseverança dos agricultores em lidar com as adversidades inerentes à atividade rural. Outra 

vantagem comparativa é a atuação de Minas Gerais na liderança de pesquisas com espécies 

destinadas à agroenergia, como o pinhão-manso, algodão, mamona, girassol, macaúba, dentre 

outras. O objetivo principal do Programa Agroenergia da EPAMIG é incentivar investimentos 

em Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia, buscando 

desenvolver e transferir conhecimento e tecnologias que contribuam para a produção 

sustentável da agricultura de energia e o uso racional da energia renovável, visando à 

competitividade do agronegócio brasileiro e mineiro e o suporte às políticas públicas.   

A atuação ocorrerá no cerne das principais cadeias produtivas (etanol, biodiesel, biomassa 

florestal, biogás e resíduos agropecuários e a da agroindústria), e sistemas conexos, com 
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estudos em sistemas e custos de produção de espécies vegetais destinadas à agroenergia, 

zoneamento agroecológico das principais espécies vegetais, avaliação de co-produtos 

relacionados à agroenergia, transferência e difusão dos resultados alcançados nos projetos de 

pesquisa conduzidos por meio de incentivos públicos ou privados.   

 

4.6.2 Aquicultura 

 

O programa de pesquisa em aquicultura da EPAMIG busca o desenvolvimento e adaptação de 

tecnologia para o cultivo de espécies aquáticas (EPAMIG, 2011), tendo como principais 

linhas de pesquisa:  

• Avaliação e definição do potencial de produção de sistemas super-intensivos de 

piscicultura: sistema de produção em fluxo contínuo de água e sistema de produção 

em tanques-rede;  

• Melhoramento genético de linhagens de tilápia do Nilo, visando elevar o rendimento 

industrial dos peixes;  

• Avaliação zootécnica de espécies nativas de peixes das bacias do São Francisco e do 

Paraíba do Sul;  

• Estudos da cadeia produtiva da piscicultura mineira. 

A aquicultura tem-se destacado como atividade das mais promissoras para o estado. A 

utilização dos recursos hídricos, os quais contam com reservatórios de grande porte e com 

incontáveis pequenos corpos d'água em propriedades rurais, propicia grande potencial para a 

produção aquícola. O Programa Aquicultura da EPAMIG, concentrado nas Fazendas 

Experimentais de Felixlândia, na região Centro-Oeste, e de Leopoldina, na Zona da Mata, tem 

como objetivo principal a geração de conhecimento e tecnologia para o desenvolvimento da 

Aquicultura no estado. 
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Neste Programa, destacam-se a avaliação zootécnica de espécies nativas das bacias dos rios 

São Francisco e Paraíba do Sul, com sua utilização em piscicultura; a avaliação de sistemas 

superintensivos de produção no cultivo de tilápias do Nilo, bem como sistema de fluxo 

contínuo de água e em tanques-rede, estudos da cadeia produtiva da piscicultura, definição de 

níveis e combinações dos diversos fatores de produção adequados à melhoria do desempenho 

produtivo dos peixes, tendo em vista a sustentabilidade econômica e ambiental dos 

empreendimentos aquícolas da região e o melhoramento genético de linhagens de tilápia, com 

o objetivo de elevar o rendimento industrial dos peixes. 

 

4.6.3  Cafeicultura 

 

O Programa Cafeicultura objetiva a geração e adaptação de tecnologias para ampliação e 

desenvolvimento do agronegócio de café no estado. Para tanto, trabalha com diversas linhas 

de pesquisas, tais como: melhoramento genético de Coffea arabica e Coffea canephora, 

manejo e tratos culturais, manejo integrado de pragas e doenças, colheitas e pós-colheita de 

café, socioeconomia, cafeicultura orgânica, dentre outras. Para as atividades de pesquisa e de 

transferência e difusão de tecnologias, o programa tem laboratórios de qualidade, de manejo 

integrado de pragas e doenças e de análises de solo e seis Fazendas Experimentais com 200 

hectares plantados de café. 

O programa pode ser destacado, nos últimos 10 anos, pelo lançamento de 11 cultivares de 

café, com disponibilização de sementes e mudas aos produtores;  acompanhamento da 

evolução e alternativas de controle e manejo das principais doenças , os estudos do manejo do 

mato na melhoria das características químicas e físicas do solo; a avaliação e a recomendação 

do uso de gesso e de silício na nutrição do cafeeiro; a caracterização da qualidade da bebida 

dos cafés de Minas Gerais nas diferentes regiões do estado e a adaptação e o desenvolvimento 

de tecnologia para a cafeicultura familiar (EPAMIG, 2011). 
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4.6.4 Floricultura 

 

A floricultura é uma atividade agrícola caracterizada pelo cultivo intensivo, grande demanda 

de mão-de-obra por área cultivada e consequente geração de emprego e renda para a região 

produtora. Minas Gerais destaca-se como um dos maiores estados produtores de flores e 

plantas ornamentais do Brasil. Além disso, a floricultura também proporciona renda para 

pequenos produtores pela alta lucratividade obtida em pequenas áreas cultivadas, ideal para a 

agricultura familiar. Entretanto, muitos aspectos relacionados com a floricultura ainda são 

desconhecidos, sendo necessárias novas pesquisas para a geração de tecnologias que 

proporcionem o fortalecimento deste segmento agrícola no Estado Entretanto, muitos aspectos 

relacionados à essa atividade ainda são desconhecidos, sendo necessárias novas pesquisas 

para geração de tecnologias que proporcionem o fortalecimento deste segmento agrícola. Por 

isso a EPAMIG possui uma nova linha de pesquisa direcionada exclusivamente para este 

segmento da agricultura. A Fazenda Experimental Risoleta Neves, situada em São João Del 

Rei, constitui a primeira área experimental de floricultura da empresa, que pretende ser 

difundida para outras regiões do estado. As primeiras pesquisas e áreas demonstrativas estão 

sendo instaladas na Fazenda Experimental que está próxima a maior região produtora de 

flores do estado, conforme EPAMIG (2011). 

 

4.6.5 Fruticultura 

 

O programa de Fruticultura da EPAMIG tem o objetivo de promover o desenvolvimento 

sustentável, diversificado, tecnificado e competitivo do setor de frutas, com vistas ao sucesso 

do agronégocio no estado. Tem como meta principal a busca por opções tecnológicas para os 

pólos frutícolas, além de introduzir a fruticultura em regiões onde ela ainda não seja 

explorada, tanto para fins comerciais, quanto de subsistência – o norte de Minas Gerais, por 

exemplo. A agregação de valor á produção de frutas é de fundamental importância nesse 

programa. Assim, pretende-se apoiar o desenvolvimento da fruticultura orgânica e os 

programas de produção integrada de citros, uva, banana, morango e manga, já implementados 
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no estado, além de outros no futuro. A industrialização, que visa o melhor aproveitamento das 

frutas e a possibilidade de atingir novos mercados, é uma demanda crescente no setor 

frutícola, sendo também uma das metas do programa de fruticultura. Da mesma forma, 

estudos de mercado das diversas espécies frutícolas com potencial produtivo é alvo de 

interesse do programa. 

 

4.6.6 Grandes Culturas 

 

Este programa tem como objetivo coordenar, no âmbito estadual, ações na geração de 

conhecimentos, difusão de tecnologia e de desenvolvimento que envolvam os produtores 

rurais do estado, identificando demandas latentes e oportunidades potenciais nas cadeias 

produtivas dos principais cereais (arroz, trigo, milho, sorgo), leguminosas (feijão, soja) e 

fibras (algodão). Dentre as principais linhas de pesquisa, destacam-se os programas de 

melhoramento genético com ênfase no desenvolvimento de cultivares de soja, algodão, feijão 

e arroz com elevado potencial produtivo e resistentes às principais doenças. Além disso, são 

desenvolvidos experimentos de competição de genótipos de milho, manejo de solo, controle 

biológico de pragas e manejo integrado de doenças.  

Entre os diversos resultados de pesquisa gerados, nos últimos treze anos foram desenvolvidas 

aproximadamente vinte novas cultivares de soja convencional e transgênica, cuja região de 

adaptação extrapola os limites geográficos de Minas Gerais, estendendo-se por GO, DF, TO, 

BA, SP, MT e RO, fruto do programa de melhoramento genético desenvolvido pela parceria 

com a Embrapa Soja e a Fundação Triângulo. A cultivar de soja ‘Conqusita', desenvolvida por 

essa parceria, ocupou tamanha área no país, que dificilmente outra cultivar poderá ter atingir 

feito semelhante. Outro exemplo a ser destacado é a cultivar de soja transgênica, de maior 

sucesso hoje no Brasil Central, BRS Valiosa, que é essencialmente derivada de ‘Conquista'. 

Para atender o mercado de alimentos, essa parceria está lançando a cultivar de soja BRSMG 

790A com características mais adequadas ao consumo humano, como sabor mais suave, 

tamanho de semente e teor de proteína elevado, entre outras características. Atualmente, esse 

programa destaca-se pela participação em cerca de quarenta e oito por cento do mercado de 

sementes do estado. No período de 2001 a 2008 foram lançadas sete cultivares de feijão, duas 
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de arroz irrigado, duas de algodão e uma de trigo, além de tecnologias de adubação e 

processamento de sementes (EPAMIG, 2011) 

 

4.6.7 Olericultura 

 

O desenvolvimento sustentável do agronegócio olerícola no estado através da pesquisa e 

inovação do conhecimento técnico científico, da gestão e do processo produtivo da 

olericultura é o principal objetivo deste programa, que centraliza suas atividades nos seguintes 

tópicos: 1) desenvolvimento do agronegócio olerícola, no contexto dos atuais sistemas de 

produção, priorizando estudos de mercado e estudos de cadeias produtivas; 2) geração e 

adaptação de tecnologias competitivas e/ou poupadoras de insumos para os setores produtivos 

de olerícolas, priorizando o manejo adequado e a conservação do solo e dos recursos hídricos, 

manejo de irrigação, manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, melhoramento 

genético, reciclagem de resíduos orgânicos, cultivo protegido, cultivo em sistema orgânico, 

desenvolvimento de hortaliças para a agroindústria e introdução e adaptação de espécies 

alternativas; 3) avaliação do impacto da produção no meio ambiente e na saúde humana, 

priorizando boas práticas de produção para reduzir a contaminação de recursos hídricos, do 

solo e de produtos olerícolas; e 4) segmentação do mercado visando à estabilização da oferta 

de produtos olerícolas de qualidade ao longo do ano, a redução das perdas pós-colheita e 

tecnologias para produtos minimamente processados. Além da capacitação de produtores, 

técnicos e trabalhadores rurais para implantação de melhorias do sistema de produção, de 

comercialização e de consumo de hortaliças.  

Minas Gerais é o segundo estado maior produtor de hortaliças no país com área plantada 

superior a 110 mil hectares, com volume produzido, em 2006, superior a 1.750 mil toneladas 

e geração, no setor, de aproximadamente 330 mil empregos diretos. No ano de 2010, o 

volume comercializado de hortaliças em Minas Gerais foi cerca de 2,9 milhões de toneladas 

com valor total de produção em torno de R$ 2 bilhões. A produção de 900 mil toneladas de 

batata e 33 mil toneladas de morango comprova a liderança do Estado no ranking nacional 

desses produtos. A produção de 320 mil toneladas de cenoura coloca o estado na vice-
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liderança na produção deste produto. Essas conquistas refletem a expansão das áreas 

plantadas e a utilização de tecnologias avançadas. 

O Programa Olericultura desenvolve atividades em quase todas as regiões mineiras, sendo os 

produtos mais trabalhados, por região:   

• NORTE DE MINAS / VALE DO JEQUITINHONHA: abobrinha-italiana, cebola, 

melancia, melão, moranga-híbrida, morango, pimentão, repolho e quiabo.  

• ZONA DA MATA: alface, batata-doce, cebola, cenoura, mandioquinha-salsa, 

moranga-híbrida, milho-verde, pimentão, pimenta, quiabo, repolho e taro (inhame).   

• SUL DE MINAS / CAMPOS DAS VERTENTES: alface, batata, beterraba, cenoura, 

moranga-híbrida, morango, pimentão, quiabo, repolho e taro (inhame). 

• REGIÃO METALÚRGICA: abobrinha-italiana, alface, alho, cebola, moranga-híbrida, 

morango, milho-verde, tomate e quiabo. 

 

4.6.8 Pesquisa em Bovinos 

 

O programa de pesquisa em bovinos da EPAMIG tem como objetivo criar e adaptar 

tecnologias para a ampliação e desenvolvimento do agronégocio pecuário no estado. Para 

tanto, conta com várias linhas de pesquisa nas áreas de forragicultura, pastagem e conservação 

de alimentos. Desenvolve projetos em melhoramentos de cana-de-açúcar forrageira, silagem, 

capim-elefante, avaliação de forrageiras de inverno, irrigação e recuperação de pastagem, 

integração lavoura-pecuária, com projetos agrossilvipastoris. Realiza pesquisas em 

melhoramento genético que envolvem seleção de Gir leiteiro, Holândes preto e branco, 

Nelore, Guzerá e seus cruzamentos para produção de bovinos F1, tendo em vista a produção 

de leite a pasto e seus descendentes para produção de carne e fertilização in vitro - FIV, com 

apoio à ampliação dos rebanhos. Trabalha na área de sanidade animal com projetos em 

reprodução, endo e ectoparasitos; nutrição de ruminantes, com aproveitamento de resíduos 

agrícolas e avaliação de alimentos para ruminantes; nutrição de monogástricos especialmente 
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suínos; organização e gestão da pecuária bovina da EPAMIG; sistemas de produção de leite e 

pequenos ruminantes - ovinocultura. O programa de pesquisa em bovinos, até 2010, gerou e 

adaptou tecnologias na área animal com resultados relevantes para o estado, com destaque 

para o programa de gestão de pecuária bovina da EPAMIG, do qual originou o programa de 

organização de gestão da pecuária bovina em Minas Gerais - PROPEC/MG 

 

4.6.9 Processamento Agroindustrial 

 

O programa de pesquisa Agroindustrial trabalhou em 2010 com 22 pesquisadores atuando 

efetivamente em áreas que vão da produção de vinhos à tecnologia de leite e derivados. 

Diversos projetos vêm sendo aprovados, seja em órgãos de fomento ou em parceria com a 

iniciativa privada, o que tem gerado aumento crescente nas atividades do programa, desde que 

foi criado em 1998. Dentro das linhas de pesquisa desenvolvidas estão: 

• Análises físico-químicas, microbiológicas, reológicas e sensoriais de alimentos e 

bebidas;  

• Desenvolvimento de novos produtos lácteos; 

• Adaptação de tecnologias; 

• Otimização de processos industriais; 

• Interface produção/industrialização do leite;  

• Qualidade do leite para processamento industrial; 

• Química do Leite; 

• Microbiologia do leite;   

• Tecnologia de queijos; 
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• Tecnologia de leites fermentados; 

• Tecnologia de produtos UHT; 

• Tecnologia de leites concentrados e desidratados; 

• Adaptação de tecnologias enológicas; 

• Introdução e avaliação de cultivares de uva para o processamento. 

 

Laticínios 

Minas Gerais é o estado brasileiro que mais produz leite, ou seja, dos 4,3 bilhões de litros 

produzidos no primeiro trimestre de 2007, cerca de 25% são produzidos por aqui. Devido a 

essa vocação, o estado também se destaca na produção de derivados lácteos, incluindo-se o 

produto mais apreciado e de maior destaque quando se fala em Minas Gerais - o queijo. Não 

só aqueles em que são empregadas tecnologias cada vez mais avançadas, como os artesanais, 

tão tradicionais e representantes típicos das propriedades mineiras. Dentre as regiões que se 

destacam no estado na produção de queijos, o Sul de Minas e a Zona da Mata são 

considerados berços de muitas variedades. Nessas regiões, imigrantes europeus instalaram 

suas fábricas em meio às montanhas, adaptando tecnologias às condições brasileiras, muitas 

vezes diferentes das européias, e em outras, gerando tecnologias próprias que se perpetuam ao 

longo de várias gerações. Em consonância com os objetivos das pesquisas realizadas pela 

EPAMIG está a continuidade deste trabalho de gerar tecnologia e/ou adaptá-las às condições 

de cada região do estado.  

Os queijos artesanais mineiros, de grande importância cultural e sócio-econômica para a 

população, são alvo de pesquisas do Programa Agroindustrial da EPAMIG, como forma de 

garantia da segurança alimentar do consumidor e maior agregação de valor ao produtor. Esses 

produtos são fabricados de diferentes formas, segundo a tradição de cada região do estado, 

como os de Araxá, Serra da Canastra, Serra do Salitre e Serro. A padronização dos processos, 

otimização da produção, efeito do processo de “cura” na qualidade, orientações de 

higienização de equipamentos e no processo de fabricação são resultantes de estudos 

realizados com recursos da FAPEMIG e que já geraram tecnologias, como o tratamento da 
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casca de queijos artesanais com resina e a padronização da tecnologia de produção de queijo 

artesanal, ambos na Serra da Canastra.  

Outras tecnologias geradas pelo programa, com recursos da Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) são: adaptação de tecnologia de produção de queijo de coalho para atender 

futuras instalações na Fazenda Experimental em Acauã, beneficiando a população do norte do 

estado e do vale do Jequitinhonha, além da adaptação de tecnologia de produção de manteiga 

de garrafa, também visando a alternativas para o desenvolvimento dessa região. Entre os 

projetos de pesquisa em andamento, sejam em parceria com a iniciativa privada ou com 

recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais (FAPEMIG), estão a 

geração de tecnologia em bebidas lácteas, leite UHT, requeijão e queijos, além de produtos 

concentrados como leite condensado e doce de leite que, em breve, estarão publicados em 

periódicos e/ou disponíveis para aplicação pela indústria de laticínios. 

 

Viticultura  

A viticultura mineira é representada pela produção de uvas para mesa (principalmente no pólo 

de Pirapora) e pela produção de uvas para vinificação (região sul mineira de Caldas e 

Andradas), além de outras pequenas participações em diferentes outras regiões. O pólo 

vitícola de Pirapora, bastante tecnificado, é representado por viticultores familiares e 

empresariais, organizados em cooperativa e associação. O pólo vitivinícola do sul é 

essencialmente familiar, caracterizado por pequenos vinhedos e vinícolas de pequeno e médio 

porte.  

Minas Gerais já foi uma das principais regiões produtoras de vinhos comuns do Brasil. No 

decorrer do século passado, a atividade foi paulatinamente substituída por outras do 

agronegócio. Atualmente existem, na tradicional região de Andradas e Caldas, oito vinícolas 

em funcionamento, além de diversos vinicultores artesanais. Grande parte da matéria-prima 

para elaboração dos vinhos mineiros desta região é destinada ao mercado do Rio Grande do 

Sul A EPAMIG com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), FAPEMIG, FINEP vem investindo no programa de desenvolvimento da 

Vitivinicultura Mineira. Neste contexto criou-se, em agosto de 2005, o “Núcleo Tecnológico 

EPAMIG Uva e Vinho” nas dependências da Fazenda Experimental de Caldas, antiga Estação 
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Experimental de Viticultura e Enologia, com o objetivo de especializar o trabalho e as ações 

para a uva e vinho Assim, atualmente o Núcleo dispõe de infra-estrutura e de equipe 

especializada para atuar no desenvolvimento da vitivinicultura no estado. A principal linha de 

pesquisa é a validação do potencial de diferentes regiões para elaboração de vinhos finos, 

vários projetos de P&D estão sendo executados nas regiões Sul, Cafeeira, Vales dos Rios São 

Francisco, Paracatu e Jequitinhonha, englobando mais de dez municípios. Através da 

introdução de cultivares e/ou manejo da poda, busca-se a mudança do período de colheita para 

o outono/inverno, época em que as condições climáticas são mais favoráveis à maturação da 

uva e conseqüentemente à qualidade do vinho.  

Em suma, o que se pretende é validar o potencial do estado tanto para produção de vinhos 

finos tintos com maior capacidade de envelhecimento, a partir de uvas colhidas na época seca, 

quanto para produção de uvas destinadas à elaboração de vinhos espumantes em colheita de 

verão nas regiões de maior altitude. Em todos os projetos em execução a etapa da vinificação 

é indispensável para validação do potencial qualitativo dos vinhos e está sendo realizada na 

Vinícola Experimental “Aminthas Assis Laje” da EPAMIG.  

Essa vinícola foi construída na década de 50 e totalmente modernizada recentemente com 

recursos da FAPEMIG, FINEP e CNPq. Possui toda linha de equipamentos necessária para 

pesquisa e capacitação de mão-de-obra especializada em Enologia, constituindo a única 

vinícola experimental pertencente a uma instituição pública de todo o sudeste brasileiro. Além 

de atuar nas áreas de pesquisa e produção especializada, a vinícola tem servido também como 

base incubadora de novas empresas vitivinícolas através da prestação de serviços em Enologia 

(EPAMIG, 2011) 

 

4.6.10 Silvicultura e Meio Ambiente 

 

O programa silvicultura e meio ambiente tem sua sede na unidade regional EPAMIG Zona da 

Mata, em Viçosa e tem como objetivo oferecer condições para um desenvolvimento 

sustentado e proporcionar melhoria econômica, respeitando as questões ambientais, 

coordenando ações, gerando conhecimentos, validando e difundindo tecnologias que levam ao 

desenvolvimento do agronegócio mineiro. Para o desenvolvimento de tecnologias viáveis as 
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linhas básicas deste programa são aquelas voltadas aos recursos naturais e à qualidade 

ambiental, orientadas por pesquisadores, professores e técnicos multidisciplinares que 

elaboram e discutem propostas de projetos de pesquisa que atendam às demandas do processo 

produtivo. Dentre essas linhas básicas destacam-se o levantamento de demandas 

socioeconômicas e ambientais, a avaliação dos impactos da agricultura no meio ambiente e na 

saúde humana, a recomposição de nascentes e de matas ciliares, a recuperação de solo e da 

qualidade da água, o manejo de resíduos das propriedades, produção de sementes 

geneticamente melhoradas, manejo integrado de pragas e de adubação e nutrição, tecnologia 

de produção de clones superiores de seringueira e outras espécies, introdução e adaptação de 

clones, sequestro de carbono e sua quantificação e ações de difusão e transferência de 

tecnologia, conforme EPAMIG (2001). 

 

Partindo do conceito de programas, surgem os projetos, que são um conjunto articulado de 

ações que visem a solucionar problemas com base nas demandas do agronegócio, explicitadas 

nos programas ou nas necessidades de avanço do conhecimento. As ações necessárias para 

solucionar problemas específicos e oportunidades dentro de cada projeto poderão ser 

apresentadas em forma de subprojetos. 

Os Projetos de P,D&I deverão ter enfoque sistêmico, deixando de ser pontuais e passando a 

ter caráter holístico na oferta de soluções às demandas do agronegócio. Devem ser elaborados 

por equipes multidisciplinares e, preferencialmente, multi-institucionais considerando as 

linhas de pesquisa estabelecidas pelos COPGs ou COPEs. O projeto terá duração variável, 

sendo considerado encerrado com a obtenção de produto acabado e competitivo, tais como 

tecnologias, processos ou serviços. 

 
 

4.7 Processo de seleção de projetos de P&D 
 

 

O conceito de programa e projetos adotados pela EPAMIG foi aqui descrito para clarear a 

noção de que todo projeto, para participar de todo o processo de seleção, precisa 

necessariamente estar vinculado a um programa de pesquisa desenvolvido pela empresa — ou 
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seja, nenhum projeto nasce e se desenvolve sozinho nesse contexto. Serão apresentados a 

seguir os passos que o projeto segue dentro da EPAMIG, desde a sua concepção até a sua 

finalização, enfatizando o processo de seleção, que é o objeto de estudo deste trabalho. 

 

1) O Comitê de Programa ou de Pesquisa (COPG ou COPE) estabelece as diretrizes do 

Programa de Pesquisa da EPAMIG para todo o Estado;  

2) O Coordenador de Pesquisa e os pesquisadores dos Centros Tecnológicos identificam as 

tendências e as macrodemandas de pesquisa agropecuária, bem como, em uma ação integrada 

com o Coordenador de Prospecção de Demandas (COPD), identificam as demandas dos 

produtores rurais da microrregião na qual se inserem. Os projetos devem ser apresentados 

inicialmente ao comitê gerencial (COGE) de sua unidade, em forma de pré-projeto, contendo 

informações indispensáveis para sua avaliação, mas de maneira bastante sucinta. O 

pesquisador responsável direto pela apresentação do projeto ao comitê será designado seu 

coordenador; 

3) As demandas devem ser classificadas em função do tipo: D1 (aquelas com solução 

disponível, faltando a difusão da tecnologia), D2 (exigem que seja gerada uma solução 

tecnológica) e D3 (não dependem de solução tecnológica e sim de mecanismos de política e 

de infraestrutura) e, ainda, em função do prazo de atendimento (curto, médio e longo); 

4) As demandas tipo D2 são encaminhadas ao Comitê Gerencial (COGE) do CT, o qual as 

priorizará sob a ótica do desenvolvimento regional e as encaminhará ao Departamento de 

Pesquisa (DPPE);  

5) O DPPE compatibiliza as demandas priorizadas com as diretrizes estabelecidas para os 

Programas;  

6) Após essa compatibilização, cada COPG/COPE prioriza as demandas do Programa a que 

se refere, sob a ótica do desenvolvimento estadual, encaminhando-as ao Comitê Central de 

Pesquisa (COCP); 

7) O COCP avalia e valida as demandas identificadas e propõe à Diretoria Executiva (DREX) 

as diretrizes e as políticas de pesquisa da Empresa;  
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8) A DREX, quando julgar necessário, complementa, com suas perspectivas, e aprova as 

diretrizes e políticas propostas pelo COCP, o qual faz nova consolidação, se necessário, e as 

encaminha ao DPPE para divulgação para toda a Empresa.; 

9) Com base nas políticas e diretrizes estabelecidas, o COPG elabora seu Plano Setorial;  

10) O DPPE consolida os Planos Setoriais dos Programas de Pesquisa e os encaminha à 

Assessoria de Desenvolvimento Organizacional, para composição do Plano Diretor da 

EPAMIG; 

11) O Plano Diretor da EPAMIG é encaminhado à DREX para aprovação;  

12) O DPPE define e estabelece a forma de operacionalização dos planos, e o COPG define e 

estabelece as linhas de ações de PD&I, estabelecendo também os calendários; 

13) As linhas de pesquisa devem ser contempladas no Plano Diretor do CT, o qual servirá de 

referência aos pesquisadores e coordenadores de pesquisa para a elaboração de propostas de 

trabalho (pré-projeto) em atendimento às demandas;  

14) Os pré-projetos são avaliados pelo COGE, verificando se estão alinhados tecnicamente 

com o CT e se apresentam viabilidade de execução (área disponível para experimentos, 

pessoal de campo e outros recursos): 

a) Sendo aprovado, o pré-projeto é devolvido ao coordenador para elaboração do projeto 

completo, o qual é encaminhado ao COPG, com cópia do formulário de avaliação do 

COGE;  

b) Não sendo aprovado, é devolvido ao pesquisador que o elaborou. 

15) O COPG avaliará o projeto no seu mérito científico e no seu enquadramento às diretrizes 

do Programa, sob um âmbito estadual, procurando integrar esforços para evitar sobreposição 

de ações e propiciando organizar as propostas compatíveis em projetos que possam conseguir 

resposta de maior transcendência para atender às demandas; 

16) O projeto aprovado pelo COPG é encaminhado ao DPPE, para consolidação e 

composição da carteira de projetos da EPAMIG: 
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a) Os projetos não aprovados pelo COPG retornam ao pesquisador que o elaborou, com o 

formulário de avaliação preenchido com a justificativa. 

17) O DPPE consulta a DREX e, em seguida, encaminha os projetos para as fontes 

financiadoras para obtenção de recursos: 

a) Os projetos não aprovados pelas fontes financiadoras retornam ao DPPE e aos 

pesquisadores que os elaboraram;  

b) Os projetos aprovados são divulgados a todos pelo DPPE. 

18) O COPG atualiza seu Plano Setorial e o COGE atualiza seu Plano Operacional, 

incorporando os projetos aprovados;  

19) O pesquisador executa o projeto, cuja programação é acompanhada in loco pelo COPE e 

cuja avaliação técnica é realizada pelo COPG, por meio de relatórios periódicos contendo os 

indicadores necessários. O COPG avalia a situação de cada projeto em execução;  

20) Após a avaliação, os relatórios finais dos projetos encerrados e as proposições de ações de 

transferência e difusão da(s) tecnologia(s) gerada(s) ou adaptada(s) são encaminhados pelo 

COPG ao DPPE para avaliação da propriedade intelectual dos produtos gerados e então os 

encaminha aos respectivos departamentos técnicos; 

21) O acompanhamento e a avaliação dos Programas de Pesquisa da EPAMIG são de 

responsabilidade do COCP, considerando, primordialmente, o atendimento aos objetivos 

propostos e verificando o atendimento às linhas de ação originárias das demandas 

tecnológicas do agronegócio mineiro.  
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 

 

 

A EPAMIG, por ser uma empresa pública de direito privado, apresenta algumas 

peculiaridades que tornam o processo de seleção de projetos mais complicado do que em 

empresas puramente privadas. Por ser de direito privado, a empresa não recebe recursos 

diretamente do tesouro estadual para custear sua atividade-fim, a pesquisa, conforme vimos 

na figura 13. Mas, por ser uma empresa pública, a visão de lucro ou lucratividade não é 

encarada da mesma forma que em uma empresa privada, ou seja, a noção de lucro de uma 

empresa pública passa muito mais por atender às necessidades da sociedade, do que por somar 

quantias, propriamente ditas. Sendo assim, a EPAMIG se torna dependente de fontes de 

financiamento — como agências de fomento à pesquisa — para exercer sua atividade 

principal, que é o desenvolvimento de pesquisa agropecuária, uma vez que o que seria seu 

‘lucro’ é suficiente apenas para manutenção e administração de sua estrutura. 

Por isso, a seleção de projetos depende também de disponibilidade de recursos dessas fontes 

financiadoras, ou seja, o projeto pode ser considerado executável e relevante em todas as 

instâncias de julgamento da EPAMIG, mas, se não for aprovado também na seleção de uma 

fonte financiadora, ele não será executado, o que torna a autonomia da empresa, por ser 

descentralizada do Estado, bastante frágil e dependente. 

Outra vinculação bastante direta que acontece em termos de pesquisa na EPAMIG é a 

parceria com as universidades federais localizadas no estado de Minas Gerais, aqui 

destacamos a Universidade Federal de Viçosa (UFV), a Universidade Federal de Lavras 

(UFLA) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que conforme destacado por 

Pinheiro et al. (2006), oferecem nessa parceria a estrutura acadêmica, disciplinar e o alto grau 

de especificidade. Muitos pesquisadores da EPAMIG estão alocados dentro das 

universidades, trabalhando em projetos conjuntos e parceiros entre a empresa e as essas 

instituições de ensino, pesquisa e extensão.  

Lorenzoni e Lipparini (1999) destacam essa vinculação como o estabelecimento de parcerias 

estratégicas essenciais. O desenvolvimento dessa capacidade relacional é de grande 

importância para o estabelecimento de um arranjo interorganizacional que favoreça a 
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cooperação mútua entre a EPAMIG e as universidades do estado. Essa capacidade é 

considerada, segundo os autores abordados, como um ativo estratégico, que possibilita maior 

flexibilidade na utilização e coordenação dos recursos – materiais e humanos – alocados nos 

projetos de P&D. 

Muitos dos critérios levantados por Roussel et al. (1991) são identificados no processo de 

seleção da empresa, tais como a adequação à estratégia da empresa, mérito inovador, impacto 

tecnológico, entre outros. Conforme a estrutura apresentada na FIG. 15, o caminho percorrido, 

desde o pré-projeto até se tornar de fato um projeto, passa sempre pela análise individual do 

coordenador e do comitê gerencial. E, se aprovado, segue para o comitê de programa (também 

chamado de comitê de pesquisa). Todos esses comitês têm a preocupação em avaliar a 

adequação às metas, tantos da unidade onde o projeto será desenvolvido, como da EPAMIG 

de maneira mais abrangente, onde o projeto precisa, necessariamente, estar vinculado a um 

dos programas existentes na instituição. Ainda segundo os critérios levantados pelos autores, 

quanto à tipologia da inovação pretendida pela empresa, as inovações advindas de P&D na 

EPAMIG podem ser classificadas nas três categorias propostas: P&D de produto, quando são 

gerados novos ou melhores cultivares a partir da pesquisa nas fazendas experimentais; P&D 

de processo, quando melhorias incrementais nos processos existentes são propostas aos 

produtores rurais a partir de projetos e programas de pesquisa no assunto; P&D de aplicação: 

trata do desenvolvimentos de novos usos para produtos já existentes, como por exemplo os 

produtos pesquisados para utilização como fontes de energia (Agroenergia). 

A FIG. 15 destaca, no fluxo do projeto, dentro da instituição, o que acontece em termos de 

processo de seleção dos projetos. 
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FIGURA 15 - Fluxo da seleção de projetos. 

Fonte: Análise do autor. 

 

O coordenador irá avaliar a adequação do então pré-projeto ao programa de pesquisa proposto 

e auxiliar na correção de pequenas falhas que possam existir, passando assim para a seleção 

propriamente dita. Aqui contatamos a priorização dos projetos e temas a serem pesquisados, 

levantada por Rabechini et al. (2005). 

O comitê gerencial, existente em cada unidade regional da EPAMIG, no caso da seleção de 

projetos, tem a função de julgar a viabilidade quanto à infraestrutura disponível 

(equipamentos, materiais, área nas fazendas experimentais, entre outros). O COGE é 

composto pelo chefe administrativo da unidade, o chefe de pesquisa (COPE) da unidade e 

pelos gerentes das fazendas experimentais vinculadas à unidade. Os gerentes de cada fazenda 
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é que responderão sobre a estrutura disponível para possíveis experimentos, tanto composição 

física quanto de equipamentos.  

Checada a viabilidade pelo COGE, o coordenador é autorizado a apresentar o projeto, que 

passa a ser julgado quanto ao mérito científico pelo comitê de pesquisa (COPE), presente 

também em cada unidade regional, bem como na sede. Esse comitê é composto pelo chefe da 

unidade e mais três pesquisadores também da unidade, excluindo, é claro, o pesquisador 

proponente do projeto. Aqui, o projeto é avaliado pela metodologia proposta, a revisão da 

literatura utilizada e os objetivos — geral e específicos. Eventualmente, são convidados 

consultores ad hoc para auxiliarem nesse julgamento. Não existe um manual, nem ao menos 

um check list para embasar esse processo, o mérito e a relevância são definidos mais pela 

expertise dos membros envolvidos. Nas entrevistas realizadas, foi percebido que cada comitê, 

na maior parte das vezes por iniciativa do seu chefe, estabelece sua forma de julgamento, 

respeitando, logicamente, as macrodemandas estabelecidas pela sede. Aqui destacamos um 

ponto vantajoso no processo segundo a visão de Liberatore (1988), que afirma ser uma 

deficiência nos processos de seleção de projetos a desconsideração da experiência e 

conhecimento do gestor e de sua equipe e a falta de alinhamento dos projetos com os 

objetivos estratégicos da empresa. No caso da EPAMIG as unidades têm bastante autonomia. 

Cada unidade apresenta características e demandas de pesquisa muito distintas umas das 

outras, por isso, justificou a representante do Departamento de Pesquisa da sede, os chefes de 

cada unidade regional precisam ter alguma autonomia no processo de decisão da seleção de 

projetos. Uma vez que são eles quem mais conhecem as necessidades daquela região e as 

potencialidades explicitadas para a pesquisa e desenvolvimento regional. 

O quadro 5 ilustra como as atividades de cada unidade – no caso de cada núcleo tecnológico – 

são específicas e regionalizadas, conforme justificado nas entrevistas para o fato do processo 

não ser padronizado em toda a empresa. 
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QUADRO 5 - Núcleos Tecnológicos 

Núcleo 

Tecnológico 

Localização Atividades 

EPAMIG 

Azeitona e 

Azeite 

Fazenda 

Experimental de 

Maria de Fé 

Divulga a cultura da oliveira em municípios de Minas 

Gerais e promove o treinamento de produtores, além da 

implantação de instalações experimentais para extração 

de azeite de oliva extravirgem e processamento de 

azeitonas. 

EPAMIG 

Batata e 

Morango 

Fazenda 

Experimental de 

Pouso Alegre 

Gera tecnologia através de pesquisas e as tornam 

disponíveis em eventos técnicos aos produtores rurais, 

extencionistas, técnicos, estudantes e empresários, 

buscando melhoramentos genéticos, aperfeiçoamento 

de técnicas de plantio e colheita, conservação 

ambiental e treinamento de mão de obra. 

EPAMIG 

Florestas e 

Recursos 

Naturais 

Departamento de 

Pesquisa - SEDE 

Busca tornar o cultivo de florestas com fins 

madeireiros e não madeireiros uma alternativa 

econômica viável para os produtores rurais.  

Auxilia na execução de projetos importantes e de 

interesse, com destaque para a seringueira, a macaúba e 

a produção de plantas medicinais e indicadores de 

sustentabilidade ambiental. 

EPAMIG 

Floricultura 

Fazenda 

Experimental 

Risoleta Neves 

Promove a disseminação da cultura de flores, visando 

torná-la uma alternativa econômica viável para os 

produtores rurais. 

EPAMIG Uva e 

Vinho 

Fazenda 

Experimental de 

Caldas 

Oferece produtos e serviços tecnológicos qualificados 

em vitivinicultura e em biotecnologia. 

Orienta a implantação e condução de vinhedos e 

ministra cursos na área de enologia e viticultura. 

Fonte: EPAMIG, 2010. 
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As chefias das unidades, seja da parte estrutural e administrativa (COGE) ou da parte de 

pesquisa (COPE) trabalham intermediando e adaptando as demandas e diretrizes da sede, em 

Belo Horizonte, às necessidades e características locais, que precisam ser, de fato, 

aproveitadas.  

Percebe-se, a partir da estrutura apresentada, que o projeto só chega a ser avaliado pelos 

departamentos da sede, em Belo Horizonte, quando já foi inteiramente julgado e aprovado por 

sua unidade regional, tanto quanto à viabilidade técnica, quanto ao mérito científico. Fica 

claro aqui a descentralização das responsabilidades, cada unidade regional seleciona seus 

projetos de acordo com o programa de pesquisa no qual está inserido. Se o projeto for de 

iniciativa da sede, que não tem fazendas experimentais para execução, a avaliação em termos 

de estrutura se dará pelo COGE da unidade regional que coordena a fazenda experimental 

onde se pretende realizar o projeto. 

Essa descentralização, segundo a gerência do DPPE, deve-se ao fato de que cada unidade tem 

questões bem regionalizadas, que diferem muito umas das outras e por isso não poderiam ser 

julgadas pela sede, que acaba não tendo como controlar e atender a todas as demandas 

regionais. As questões agropecuárias no estado de Minas Gerais, principalmente pela sua 

extensão territorial, são muito diferentes em cada uma das regiões, o que procura ser 

contemplado por esse método de trabalho, dividido em unidades regionais, adotado pela 

EPAMIG. 

A estrutura de seleção dos projetos mostra que o mesmo projeto passa por três julgamentos 

diferentes e pode ser desclassificado em quaisquer dessas etapas: 

 

1. Primeiro é julgado enquanto pré-projetos, um ensaio, um esboço do que se pretende 

realizar em termos de pesquisa, que é julgado dentro da própria unidade regional pelo COGE 

a fim de verificar se a estrutura disponível é compatível com a realização do projeto; 
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2. Depois de aprovado, elabora-se o projeto, que deverá ser julgado, ainda dentro da própria 

unidade pelo COGE, que verifica seu mérito científico, conforme já discutido anteriormente. 

Uma vez aprovado, ele já é um projeto executável, com todas as características e 

particularidades que atendem às exigências da EPAMIG; 

 

3. Ainda assim, o projeto precisa ser, mais uma vez, testado. Agora, ele, por intermediação 

do DPPE da sede, será avaliado pelas instituições de fomento e financiamento à pesquisa, 

quanto ao mérito, quanto à aplicabilidade, quanto à equipe envolvida, entre outros. Só com a 

aprovação e o posterior financiamento é que o projeto será executado dentro de uma fazenda 

experimental da unidade regional do pesquisador.  

 

Nesse terceiro passo, fica explicitada a dependência de recursos externos para exercer sua 

atividade-fim, como assinalado no início deste tópico. Ou seja, a seleção de projetos de P&D 

da EPAMIG não depende somente da avaliação e aprovação da própria empresa, de sua 

análise de cenários, prospecção de demandas e planejamento estratégico. Passa também pela 

avaliação, disponibilidade e julgamento de outras instituições para que o projeto possa, de 

fato, acontecer. Aqui entramos numa discussão bastante presente nas entrevistas com os 

chefes de unidades regionais e com a gerência do DPPE: A capacitação e qualificação dos 

pesquisadores envolvidos no projeto.  

Conforme destacou Pinheiro et al. (2006), a produção e qualificação científica é medida com 

base no número e qualidade dos artigos gerados e publicados pelo pesquisador. A atividade de 

pesquisa da EPAMIG tem características predominantes de pesquisa aplicada, voltada para o 

desenvolvimento de novas tecnologias, aperfeiçoamento de tecnologias já existentes e geração 

de produtos. O julgamento nas agências de fomento ainda é muito voltado para a pesquisa 

básica, acadêmica, desenvolvida nas universidades cujos resultados esperados são publicações 

de artigos científicos, participações e apresentações em congressos importantes da área e, não 

obrigatoriamente, a geração de produtos e processos, confirmando a visão apresentada pelos 

autores. 

Conforme vimos na teoria, quando falamos em capacidades dinâmicas, falamos de 

capacidades que resultam da combinação do aprendizado interno com o aprendizado por 
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absorção de fontes externas, estão relacionadas à capacidade de renovar competências para 

atingir conformidade com o ambiente empresarial em constante mudança (TEECE, PISANO 

E SHUEN, 1997). Mas quando entramos na questão da qualificação do pesquisador essa 

capacidade é relativa. Para a EPAMIG, assim como para muitas outras empresas, a 

capacitação do pesquisador passa por sua experiência em campo, na orientação do pessoal 

envolvido e pela geração de produtos e/ou serviços para a sociedade, a partir da sua pesquisa. 

Mas para as fontes financiadoras de projeto, que se orientam predominantemente pela 

pesquisa básica, realizada nos laboratórios das universidades e centros de pesquisa, a 

qualificação do pesquisador se demonstra muito mais pelo número e relevância de suas 

publicações.  

O gargalo enfrentado nesse processo de julgamento pelas agências de fomento é a 

qualificação da equipe, dos pesquisadores envolvidos. Como o foco de pesquisa da empresa é 

a pesquisa aplicada, a geração de produtos e soluções agropecuárias, a pesquisa básica, que 

acaba gerando mais artigos e publicações, fica em segundo plano, por não ser exatamente a 

atividade-fim da empresa. Mas, para fins de julgamento, nas agências financiadoras, por ainda 

ter caráter predominantemente acadêmico, essa característica de pesquisa básica tem um peso 

muito considerável. Ou seja, os pesquisadores da EPAMIG têm menos artigos e publicações 

quando comparados a pesquisadores das universidades, por esse não ser o foco da empresa, e, 

por isso, recebem pontuações menores nos critérios de avaliação da equipe de trabalho dos 

projetos, ocasionando, às vezes, sua desclassificação no julgamento. O projeto tem mérito 

científico, os custos estão dentro do previsto, mas as equipes, muitas vezes, não atendem às 

exigências das financiadoras, e, assim, o projeto acaba por não ser financiado. 

Acontece como muita freqüência, conforme foi relatado nas entrevistas realizadas no 

Departamento de Pesquisa, do projeto ser aceito em todos os quesitos de julgamento das 

fontes financiadoras e ficar retido na questão de qualificação da equipe envolvida, porque a 

geração de produtos e experiência em campo não é fator de mérito nesse julgamento. Uma 

opção seria a busca por editais e programas mais abrangentes a geração de novas tecnologias 

por parte dessas fontes de recursos externos. 

Daí a importância da abordagem das capacidades dinâmicas, que, segundo Teece et al. 

(1997), busca o desenvolvimento de capacidades para enfrentar novas situações de mercado, 

assentando-se, de forma significativa, na habilidade do aprendizado. Essa abordagem abre 

espaço para outra discussão, o conhecimento e experiência acumulados pelos pesquisadores a 
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cada novo projeto que desenvolvem. Os resultados de um projeto não podem ser encarados 

isoladamente, mas como consequência de um aprendizado adquirido ao longo da realização 

de diversos outros e, conforme abordado por Teece et al. (1997), as capacidades dinâmicas 

estão relacionadas à capacidade de renovar competências para atingir conformidade com o 

ambiente empresarial em constante mudança. A cada novo projeto desenvolvido, o 

pesquisador traz mais bagagem e possíveis contribuições a serem acrescentadas à equipe. 

Quanto às inovações geradas a partir da pesquisa na EPAMIG, segundo a tipologia 

estabelecida por Schumpeter (1982), seriam consideradas, na maioria das vezes, como 

inovação em produto ou em métodos de produção, mas não excluindo também a abertura de 

novos mercados (como o caso da exploração da floricultura na fazenda experimental Risoleta 

Neves, em São João Del Rei) ou novas fontes de matérias-primas (Agroenergia, na fazenda 

experimental Getúlio Vargas, em Uberaba). 

O processo de inovação, a partir dos projetos realizados, tem características predominantes do 

modelo interativo (Neoschumpteriano), uma vez as demandas externas e a avaliação, por 

parte dos produtores rurais, são de fundamental importância na gestão dos processos. As 

inovações se dão, na maior parte das vezes, em nível incremental, somando a processos e 

produtos já existentes, o que não exclui que aconteçam também as inovações radicais, como a 

introdução e estudo de manejo de uvas sem semente no Norte de Minas, através do projeto 

Jaíba. 

Em se tratando dos fatores observados da seleção dos projetos de P&D na empresa, voltamos 

aos critérios levantados por Roussel et al.(1991) para fazer um comparativo entre o que os autores propõem 

e o que acontece na EPAMIG 

 

QUADRO 6 - Critérios de Roussel et al. e EPAMIG 

Elementos de atratividade de 

um projeto de P&D, por 

Roussel et al., 1991. 

Consideração da EPAMIG quanto aos elementos. 

Adequação à estratégia da 

organização 

Acontece quando o projeto é avaliado pelo COGE e pelo 

COPE 
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Mérito inovador e importância 

estratégia para o negócio 

Potencial de resultar em melhoria da competitividade do 

negócio e ingresso em um novo negócio são considerados 

na avaliação pelo COPE 

Durabilidade da vantagem 

competitiva trazida 

A possível vantagem trazida é mais avaliada em termos de 

se sustentar no mercado do que de durabilidade. 

Retorno O possível retorno financeiro é avaliado, mas não somente 

esse retorno é o esperado. Espera-se também um retorno 

em termos de melhoria para o produtor e para a sociedade. 

Impacto competitivo da 

tecnologia 

É avaliado quanto à aplicabilidade dessa nova tecnologia. 

INCERTEZA  

Probabilidade de sucesso técnico Avaliada pelo COGE 

Probabilidade de sucesso 

comercial 

Avaliada pelo Departamento de Pesquisa e pelo COGE 

Probabilidade geral de sucesso Avaliada pela Diretoria e pelo Departamento de Pesquisa. 

EXPOSIÇÃO  

Custo em P&D até a conclusão 

ou decisão chave 

O custo é avaliado mais pela financiadora que pela 

EPAMIG. 

Prazo até a conclusão ou decisão 

chave 

A duração é pré-definida no projeto. 

Capital e/ou investimento em 

marketing necessários a 

exploração do sucesso técnico 

Esse quesito é considerado somente a execução do projeto 

e avaliação dos resultados. 

Fonte: Análise do Autor. 
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Mas se pode constatar também que, nesse processo de seleção, existe a preocupação com os 

critérios levantados por Fonseca e Kruglianskas (2002). Os critérios estratégicos, como a 

compatibilidade com a estratégia da empresa e seu planejamento; a consonância com a 

imagem da EPAMIG; as oportunidades que poderão surgir a partir da execução desse projeto, 

além da adequação as políticas da empresa, são fatores considerados em todo processo de 

julgamento do mérito técnico e científico do projeto. Os projetos são avaliados quanto ao 

alinhamento com a estratégia da empresa e também quanto à probabilidade de geração de 

produtos e inovações para o setor agropecuário. E os critérios de P&D, tais como avaliação 

quanto à capacitação dos recursos humanos disponíveis para a realização do projeto e 

adequação e impacto em outros projetos do mesmo programa são aspectos relevantes na 

seleção. 

Além dessa, outra abordagem de critérios para essa seleção que precisa ser destacada é a de 

Martino (1995), que prevê a influência de fatores políticos no processo de seleção de projetos. 

Sendo a EPAMIG, ainda que de maneira descentralizada, uma empresa que funciona sob as 

diretrizes do governo do Estado, a seleção pode ser alterada pelos chamados processos 

“Endogovernamentais”, que são demandas diretas do Estado para a EPAMIG. Além disso, a 

atividade agropecuária como um todo sofre influência de diversos órgãos e agências 

reguladoras, ainda maiores por envolver diretamente questões ambientais. 

Continuando a analisar abordagens e seus critérios, a seguir, é estabelecida uma comparação 

entre o modelo de gestão de portfólio proposto por Rabechini et al. (2005) e o modelo 

utilizado pela EPAMIG 

 

QUADRO 7 - Comparação entre Rabechini et al. (2005) e EPAMIG 

Gestão de Portfólio, por Rabechini et al. 

(2005) 

Gestão da Carteira de Projetos da 

EPAMIG 

1) Identificação dos critérios que serão 

adotados na seleção; 

1) Elaboração do pré-projeto a partir de 

demandas latentes; 
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2) Formação da lista de projetos que 

poderão formar a carteira de projetos; 

2) Avaliação pelo coordenador de 

pesquisa e pelo COGE; 

3) Avaliação dos projetos, visando a uma 

lista de prioridades; 

3) Elaboração do projeto; 

4) Os projetos escolhidos formam a 

carteira de projetos a serem executados; 

4) Avaliação pelo COPE; 

5) Administração da carteira de projetos;  5) Consolidação e composição da carteira 

de projetos pelo DPPE; 

6) Revisão e controle de projetos. 6) Busca por financiamento e divulgação 

dos aprovados. 

Fonte: Análise do Autor. 

 

Outra observação pertinente é quanto à composição dos comitês de pesquisa, que julgam o 

mérito científico do projeto, sua contribuição para a ciência e sua potencialidade de geração 

de produtos e/ou serviços para a sociedade. Conforme declarado nas entrevistas, 

ocasionalmente, esses projetos são submetidos à avaliação de pesquisadores que não sejam da 

EPAMIG, o que pode tornar a visão um tanto quanto limitada, por abranger somente a 

perspectiva da empresa, sem tomar posse de outras abordagens, visões e experiências que 

possam agregar valor ao projeto e até a sua qualificação para julgamento de possíveis 

financiadores. Essa é uma característica do modelo linear de inovação, proposto por 

Schumpeter, apesar da organização como um todo apresentar mais características do modelo 

interativo (Neoschumpeteriano). 

Houve a sugestão recorrente de que outros pesquisadores sejam agregados a esse processo de 

seleção de projetos, não só para garantir maior qualificação a avaliação, mas também para 

conferir maior credibilidade e relevância ao processo, além da oportunidade de integração 

com pesquisadores de outras instituições, como forma de consolidação de uma rede de 

pesquisa. 
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÃO FINAIS 
 

 

No decorrer deste trabalho, foram abordadas questões que apontaram para a importância do 

processo de decisão em uma empresa, enfatizando que a escolha de uma alternativa, dentre 

várias, é fruto de uma deliberação que deve ser parte de uma sequência de procedimentos em 

que vários elementos devem ser considerados. É um processo gerencial que pode ser aplicado 

nos mais diversos ambientes empresariais (neste caso, à seleção de projetos) e que não deve 

ser dissociado do negócio da empresa. Além disso, deve levar em consideração:  

 

- Os aspectos da lei;  

- A viabilidade técnica e econômica do projeto;  

- Aderência à missão da empresa e a concordância com os objetivos que ela propõe;  

- Os cenários do setor agropecuário;  

- Padrões de comportamento dinâmico de tendência e sazonalidade;  

- Os riscos econômicos envolvidos. 

 

Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho — identificar como era realizado o processo 

de seleção de projetos de P&D numa empresa agropecuária — foi alcançado quando se 

propôs uma metodologia em estudo de caso que possibilitou o entendimento aprofundado 

desse processo na EPAMIG. Explicitou-se que, formalmente, existe um modelo de execução 

para esse processo de seleção, especificado através da Deliberação nº 445, da EPAMIG, que 

consta dos anexos deste trabalho. E que esse modelo se encaixa em vários aspectos 

contemplados pela literatura, conforme a revisão bibliográfica abordada. Mas alguns fatores, 

como a falta de padronização na avaliação do mérito técnico, que acontece nos comitês de 

pesquisa de cada unidade regional, fragilizam o processo de seleção como um todo. 
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A questão da dependência de financiamento para execução dos projetos também é um entrave 

no processo de seleção de projetos da empresa, tendo em vista que a aprovação passa a não 

depender só de questões internas, comprometendo a autonomia da instituição. 

Destacou-se também que outra questão importante é o julgamento quanto ao mérito científico, 

realizado somente por pesquisadores da própria EPAMIG, pesquisadores de universidades e 

outros centros de pesquisa, sinalizando-se que ele poderia agregar bastante valor aos projetos 

selecionados. E, por fim, salientou-se a importância da padronização no processo de seleção 

dentro dos comitês de pesquisa, nos quais, atualmente, os critérios são definidos por cada 

unidade regional. 

O detalhamento do processo de seleção, bem como as questões gerenciais dos projetos de 

cada uma das unidades regionais, que atuam descentralizadas da sede, constituiriam um 

interessante objeto de estudo para uma pesquisa posterior. Tendo em vista que este estudo se 

limitou mais a procedimentos da sede, em Belo Horizonte, manteve-se contato com os chefes 

de pesquisa das unidades somente pelas das entrevistas e essa talvez tenha sido a maior 

limitação deste trabalho. 

A proposição de normas e a elaboração de um regulamento que sirva de base para o processo 

de seleção de projetos de P&D da EPAMIG é um campo para posteriores pesquisas na área, 

uma vez que uma limitação encontrada no trabalho foi a ausência de documentação e 

normatização sobre os procedimentos para a seleção de projetos na EPAMIG. 

Outra limitação a ser destacada foi a dificuldade de acesso a todas as unidades regionais e 

fazendas experimentais da empresa, devido a questões de prazo e orçamento deste trabalho. 

A gestão do portfólio de projetos de P&D possibilita à empresa uma redução de riscos e o 

aumento na abrangência dos temas pesquisados, proporcionando maiores possibilidades de 

geração de inovações. Contudo, um fator determinante, nesse processo, é a escolha correta 

dos projetos que irão compor sua carteira. Caso não sejam selecionados os projetos corretos, 

pode haver o comprometimento de recursos, sejam humanos ou materiais, sem a geração de 

nenhuma vantagem competitiva para a empresa. É justamente nesse ponto que se destaca a 

importância dessa etapa de seleção de projetos, que configurou o objeto de estudo do presente 

trabalho. 
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8 ANEXOS 
 

GUIA DE ENTREVISTA 
 
1. Qual a origem dos projetos de pesquisas na EPAMIG (demanda operacional, 
proposta de parceiros universitários ou fornecedores, ideia do corpo de 
pesquisadores da empresa, estratégia da EPAMIG...)? 
 
2. Como são selecionados os parceiros, no caso de projetos nascidos a partir de 
demandas ou ideias da EPAMIG? 
 
3. Como se dá a interação entre os executores do projeto e a gerência durante a 
vida do projeto (tipos de reuniões, periodicidade, comunicação formal e informal, 
participação nas decisões técnicas do projeto)? 
 
4. Como é feito o acompanhamento da demanda do mercado e da tecnologia ao 
longo do projeto? 
 
5. Como os projetos de P&D são selecionados dentro da EPAMIG? Qual o passo a 
passo? 
 
6. Existe um check-list, uma pontuação de critérios para seleção? 
 
7. Existe alguma preocupação com proteção da propriedade intelectual? 
 
8. Na seleção, qual a preocupação em termos de resultados esperados do projeto. 
 
9. Os resultados foram ou estão sendo de alguma forma transferidos para a 
sociedade? Como? De quem a iniciativa? 
 
10. Em caso afirmativo, como se dá essa absorção ou transferência (aspectos 
contratuais, procedimentos para transferência)? 
 
11. Quais as principais dificuldades encontradas na seleção desses projetos? 
 
12. Quais os fatores facilitadores? 
 
13. Quais os ganhos esperados pela EPAMIG, a curto, médio e longo prazos, com o 
projeto? Quais os ganhos para o setor acadêmico? E para o empresarial? 
 
14. Em sua opinião, que modificações deveriam ser introduzidas no gerenciamento 
dos projetos da EPAMIG  para que a seleção de projetos seja melhor?  
 
15. Quais parceiros para esses projetos, acadêmicos e empresariais, ainda 
poderiam ser contactados? 
 


