
OPTI – tecnologia para pequenos negócios 

Nome Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) 

Objetivo 

Criar uma base de conhecimento sobre as tendências tecnológicas 
relevantes para o desenvolvimento das pequenas indústrias do futuro, que 

servirá de apoio para tomada de decisões sobre escolhas tecnológicas, 
tanto do governo, como da iniciativa privada. 

Público-alvo 
Micro ou pequenas empresas, associações empresariais, gestores de 

políticas públicas do âmbito federal e estadual. 

Setor (ou setores) do 
público-alvo 

Indústrias de Alta Tecnologia 

Justificativa 

Em um cenário tecnológico altamente complexo e em permanente 

mudança, o observatório foi uma iniciativa do então Ministério de Indústria 
e Energia, buscando respostas para a promoção da competitividade das 

empresas espanholas. Três anos depois, já representando as principais 

entidades científico-tecnológicas do país, o OPTI se constituiu como 
fundação, ligada ao atual Ministério de Indústria, Turismo y Comércio. Pela 

importância para a prospecção e a vigilância tecnológica, tornou-se um 
instrumento estratégico a serviço de empresas e governos. 

Contexto geográfico Espanha 

Ano de 

implementação 
1997 

Descrição das 

atividades e serviços 
realizados 

O Observatório é um centro de estudos de prospecção semelhante aos 
sistemas de inteligência utilizados por grandes corporações empresariais, 

bancos e departamentos de defesa, mas voltado para os pequenos 
negócios. Identifica oportunidades, vocações e nichos de mercado. Busca 

atuar em todos os níveis de tomada de decisão onde a ciência e a 

tecnologia são elementos fundamentais. A abordagem do OPTI para 
prospecção inclui várias metodologias: método Delphi, desenvolvimento de 

cenários futuros, e o desenvolvimento de roteiros e identificação de 
tecnologias críticas. Para compor sua base de conhecimento, o OPTI contou 

com a participação de mais de mil especialistas em tecnologias, e 10.000 

pessoas já contribuíram respondendo questionários, participando de oficinas 
e painéis de especialistas, entre outras formas de participação. 

Resultados e 
evidências 

disponíveis 

O OPTI realizou estudos prospectivos e identificou vocações e nichos de 

mercado para pequenas empresas em quase todas as 17 comunidades 
autônomas espanholas (divisões territoriais, como os estados no Brasil). A 

experiência no estudo de tecnologias futuras levou o OPTI a participar do 
processo de desenvolvimento do Plano Nacional de Inovação 2008-2011 do 

Governo da Espanha. Também integrou diversos programas de prospecção 

da Comissão Europeia e da Organização de Nações Unidas para o 



Desenvolvimento Industrial (ONUDI) na América Latina, inclusive no Brasil, 

onde colaborou com a Federação das Indústrias do Paraná – FIEPR para a 

realização do estudo “Setores Portadores de Futuro para o Estado do 
Paraná”.  

Integrado a Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), os 
recursos totais investidos no OPTI atingiram cerca de um milhão de euros 

(€ 1.000.000). 

Instituição Executora 

Nome 

Observatório de Prospecção Tecnológica Industrial (OPTI), recentemente 

associado à Fundação Escola de Organização Industrial (EOI) e vinculado ao 
Ministério de Indústria, Turismo y Comércio. 

País Espanha 

Setor Governo 

Análise de Aplicabilidade 

Replicação 

No Brasil, iniciativas de criação de polos tecnológicos, tais como o Porto 

Digital de Recife; os Parques Tecnológicos de São Paulo, Campinas, São 
José dos Campos, Sorocaba, São José do Rio Preto; o Polo Tecnológico de 

Florianópolis, de Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, e outras grandes cidades 
brasileiras, são oportunidades para melhor inserção das pequenas empresas 

em cadeias produtivas de setores do futuro. Todavia, os custos envolvidos 

com atividades de inteligência de mercado e prospecção tecnológica 
inviabilizam a internalização destas atividades pela pequena empresa 

isoladamente. 

Neste sentido, o OPTI pode servir como referência de política 
governamental que conta com a participação de diversos atores públicos e 

privados para a prospecção de oportunidades tecnológicas para os 
pequenos negócios. Tal trabalho pode ser desempenhado no Brasil por 

instituições como o Sebrae, a Confederação Nacional da Indústria, o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a Empresa Brasileira 

de Pesquisa e Inovação Industrial, entre outras. 

Conclusão 

A criação de centro semelhante a este no Brasil é estratégico para a 
prospecção de oportunidades tecnológicas para os pequenos negócios e 

parece uma iniciativa de promoção possível ao Sebrae, em parceria com o 

Ministério das Micro e Pequenas Empresas e com a Embrapa, recentemente 
criada no MCTI. Essa prática poderá gerar importantes benefícios e ter 

impactos positivos sobre os pequenos negócios, como: criação de novos 
produtos, identificação de novos mercados, inovação na gestão e aumento 

da competitividade. 

 


