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APRESENTAÇÃO 

Com o intuito de identificar e entender práticas empresariais que impulsionam 

desempenhos de excelência ao redor do mundo, o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) encomendou ao Centro Brasileiro de Relações 

Internacionais (Cebri) a elaboração de uma série de estudos de Benchmarking 

internacional. Tais estudos visam também oferecer subsídios ao processo contínuo e 

dinâmico de desenvolvimento das micro e pequenas empresas brasileiras mediante o 

levantamento e a comparação de boas práticas internacionais que possam vir a ser 

adotadas no Brasil em benefício desse grupo de empresas. 
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SETORES DO FUTURO 

1. RESUMO EXECUTIVO 

Este estudo de benchmarking tem como objetivo apresentar e discutir práticas de 

apoio aos pequenos negócios em setores considerados “do futuro”, como subsídio à 

formatação de iniciativas semelhantes no contexto brasileiro. São destacados, a 

seguir, os principais pontos do estudo. 

 Os setores de futuro são definidos com base em modelos de prospecção 

tecnológica que comparam os estágios de desenvolvimento de determinada 

área ou tema com suas trajetórias tecnológicas e de negócios, projetando-as 

para períodos que variam entre 10 e 15 anos.  

 Observa-se que os métodos e as técnicas para desenvolver estudos de 

prospecção variam, dependendo de aspectos como: as especificidades da área 

de conhecimento; a aplicação das tecnologias no contexto regional ou local, 

governamental ou empresarial; a abrangência do estudo; o horizonte de 

tempo; o custo; os objetivos e as condições subjacentes.  

 Levando em consideração pesquisas de fontes renomadas, foram examinadas 

nesse estudo quatro práticas internacionais que podem servir de referência 

para atividades de apoio nos seguintes setores: eletroeletrônica; tecnologia da 

informação e comunicação; mecânica de precisão; saúde e equipamentos 

médicos, entre outros. 

 A experiência alemã dos Institutos de Pesquisa da Sociedade Fraunhofer 

mostrou a importância que os laboratórios industriais podem ter para o 

desenvolvimento econômico de um país.  

 A Cidade Multimídia Digital, da Coreia do Sul, é uma experiência que mostra 

como é possível transformar regiões metropolitanas em parques de alta 

tecnologia. 

 O Parque Bioindustrial de Canavese constitui exemplo relevante de parque 

tecnológico na área de saúde e equipamentos médicos - setores em ascensão 

no Brasil – que une pequenas e grandes empresas, poder público e iniciativa 

privada em torno de projetos inovadores. 
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 O Observatório de Prospectiva Tecnológica Industrial (OBTI), da Espanha, 

permite identificar vocações industriais e oportunidades empresariais com 

base na geração de conhecimento e na prospecção tecnológica. 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo identificar e apresentar práticas de apoio e 

programas destinados a fortalecer a atuação dos pequenos negócios em setores 

considerados “do futuro”. Os setores de futuro são definidos com base em modelos 

de prospecção tecnológica que comparam os estágios de desenvolvimento de 

determinada área ou tema com suas trajetórias tecnológicas e de negócios, 

projetando-as para períodos que variam entre 10 e 15 anos.  

Para selecionar os setores de interesse desta pesquisa, foram consultados, em estudos 

nacionais e internacionais, os conceitos sobre prospecção de setores do futuro. A fim 

de avaliar de que forma o Brasil vem enfrentando os desafios do futuro, foram 

identificados programas e experiências nacionais já realizados ou em realização, 

voltados à identificação de oportunidades de negócio e de vocações regionais.  

Para compreensão do cenário mundial, consultou-se um ranking dos países que mais 

se destacam em desenvolvimento e oportunidades para a nanotecnologia. A 

referência da nanotecnologia se faz indispensável por ser setor transversal a vários 

outros setores do futuro, como microeletrônica, biotecnologia, meio ambiente, 

fármacos, entre outros.  

Com base nessas referências e na análise do universo de atendimento do Sebrae, 

foram prospectadas boas práticas de apoio e programas destinados a prover produtos 

e soluções que contribuam para a competitividade e a sustentabilidade dos pequenos 

negócios nas seguintes áreas: eletroeletrônico; tecnologia da comunicação, 

metalomecânico; equipamentos médico-hospitalares; biotecnologia (saúde animal e 

vegetal); nanotecnologia; entre outros setores inovadores de negócio. 

3. EXPOSIÇÃO DO TEMA 

A melhor forma de prever o futuro é criá-lo.  

Peter Drucker (1987) 
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Quando se fala em setores do futuro, a primeira dificuldade surge na definição desse 

termo. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), sociedade brasileira sem 

fins lucrativos que, entre seus objetivos, promove e realiza pesquisas prospectivas de 

alto nível na área de ciência e tecnologia e suas relações com setores produtivos, 

fundamenta seus estudos no conceito de Technology Future Analysis, que envolve o 

uso de múltiplos métodos ou técnicas, quantitativos e qualitativos, em estudo 

prospectivo.  

Não há fórmula pronta para uma metodologia de prospecção. A escolha dos métodos 

e das técnicas e o seu uso depende de cada situação, considerando-se aspectos como: 

especificidades da área de conhecimento; aplicação das tecnologias no contexto 

regional ou local, governamental ou empresarial; abrangência do estudo; horizonte 

de tempo; custo; objetivos e condições subjacentes.  

Vários métodos de prospecção têm sido utilizados para estudar as potencialidades de 

cada área e definir aquelas para as quais as ações de fomento devem se voltar no 

longo prazo. A seguir, alguns desses métodos que constituem definições clássicas 

que fazem parte dos estudos do futuro: 

 Análise de tendências – é a forma mais simples de prospecção. O método 

baseia-se na hipótese de que os padrões do passado serão mantidos por longo 

prazo e aplica técnicas matemáticas e estatísticas para projetá-los no futuro. 

 Análise de patentes – parte do pressuposto de que o aumento do interesse 

por novas tecnologias se refletirá no aumento da atividade de P&D (pesquisa 

e desenvolvimento) e que isso, por sua vez, determinará o aumento do 

número de patentes. Assim, este método presume que seja possível identificar 

tecnologias de grande potencial pela análise dos padrões de pedidos de 

patentes em determinados áreas.  

 Cientometria – utiliza análises estatísticas e recursos de TI (tecnologia da 

informação) para investigar aspectos quantitativos da ciência, pois são estes 

os que se relacionam com a capacidade de produção e comércio. Embora seja 

um método antigo está sendo cada vez mais considerado, pois grande parte 

das inovações tem surgido da pesquisa científica. O desafio para a 

cientometria tem sido, então, encontrar ferramentas que identifiquem quais 

áreas da ciência podem ser exploradas comercialmente. 
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 Monitoramento tecnológico – consiste em coletar, analisar e validar 

informação sobre desenvolvimentos científicos e tecnológicos em área de 

interesse definida, para dar suporte a ação ou decisão específica. Pode ser um 

estudo isolado, que é iniciado e concluído em poucos meses, ou um esforço 

contínuo e interativo, mas sempre com foco no longo prazo. 

 Método Delphi – por meio da consulta a grupo de especialistas em 

determinado tema, o método busca identificar tendências e antecipar eventos 

futuros. 

 Prospecção tecnológica – visa incorporar informação ao processo de gestão 

tecnológica, tentando prever possíveis estados futuros da tecnologia. Desse 

modo, designa atividades de prospecção centradas nas mudanças 

tecnológicas, na capacidade funcional ou no tempo e significado de uma 

inovação. São tentativas sistemáticas para projetar, a longo prazo, o futuro da 

ciência, da tecnologia, da economia e da sociedade, identificando tecnologias 

emergentes, que têm grande probabilidade de produzir benefícios econômicos 

ou sociais.  

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), considerando as premissas 

anteriores, publicou as diretrizes da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (ENCT) para o período de 2012 a 2015. Biotecnologia, nanotecnologia, 

tecnologias da informação e comunicação, fármacos, complexo industrial da saúde, e 

petróleo e gás são, entre outros, setores prioritários apontados no documento. 

Devem-se incluir entre estes, os setores básicos de infraestrutura e logística 

(metalomecânica), por ser o Brasil grande produtor e exportador de commodities e 

porque grande parte do investimento público nos próximos anos se dará na área de 

infraestrutura.
1
  

Neste estudo de benchmarking também foram utilizadas referências de setores 

específicos, a exemplo do documento “Visão de Futuro da Nanotecnologia no Brasil: 

2008-2025”, realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI) e pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), para subsidiar a 

                                                 

1
 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) inclui projetos como portos, hidrovias, rodovias, 

aeroportos geração de energia elétrica, petróleo e gás, marinha mercante, combustíveis renováveis, 

eletrificação, construção de habitações, entre outros. 
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Iniciativa Nacional de Inovação em Nanotecnologia (INI-Nanotecnologia). Ainda, as 

referências internacionais, especialmente da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), validaram a seleção dos setores.  

Avaliando a convergência de todas estas referências, os setores de futuro 

selecionados foram: eletroeletrônico; tecnologia da informação e comunicação; 

metalomecânico; equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares; biotecnologia 

(saúde animal e vegetal) e nanotecnologia.  

O objetivo principal deste estudo não é apenas conceituar e dar exemplos de 

prospecção tecnológica sobre os setores de futuro, mas principalmente identificar e 

descrever boas práticas internacionais de apoio ao desenvolvimento de pequenos 

negócios que atuam nesses setores. Nesse sentido, são especialmente interessantes os 

programas voltados para coletivos de micro e pequenas empresas industriais, 

reunidas em arranjos produtivos locais (clusters), parques tecnológicos, núcleos 

setoriais, encadeamentos com grandes empresas e outras formas de cooperação. 

Portanto, para seleção dos programas aqui apresentados foi feito levantamento entre 

as iniciativas de pesquisa e inovação nos setores de futuro com agências, instituições 

e programas de apoio às micro e pequenas empresas em diversos países.  

Os programas estudados descrevem a utilização de diferentes instrumentos de apoio 

aos pequenos negócios nesses setores, como: acesso a laboratórios e centros de alta 

tecnologia; realização de pesquisa científica e tecnológica; desenvolvimento de 

novos produtos; prospecção e pesquisas de mercados, capacitação e treinamento; 

consultorias e orientação em gestão empresarial; apoio à associação empresarial; 

registro de patentes; criação de cluster ou arranjos produtivos; integração entre 

pequenas e grandes empresas; acesso a novos mercados; acesso a financiamentos e 

créditos subsidiados; entre outros. 

4.  O CENÁRIO BRASILEIRO 

No Brasil ainda não há, em profusão, estudos de setores de futuro com foco 

exclusivo nos pequenos negócios. Verificam-se alguns casos específicos, entre eles o 

Programa Sebrae 2014, realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). Consiste em mapeamento de oportunidades específicas, para micro e 

pequenas empresas e empreendedores individuais, oferecidas pelos megaeventos 
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esportivos, principalmente a Copa do Mundo de 2014 que abrange diretamente doze 

cidades das cinco regiões do país.  

O programa mapeou 930 oportunidades nas cidades-sede e os requisitos necessários 

para as empresas aproveitá-las. Os interessados no programa podem fazer um 

diagnóstico (chamado Matriz de Competitividade), que mostrará o nível de 

competitividade de sua empresa e produzirá um plano de desenvolvimento para 

deixá-la mais preparada para o mercado. Também há um site com informações 

completas sobre as oportunidades, alertas sobre licitações, eventos, notícias, estudos 

e pesquisas. 

O Projeto Setores Portadores de Futuro para o Paraná foi um exercício 

prospectivo pioneiro no Brasil, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná (Fiep), por meio do Observatório de Prospecção e Difusão de Tecnologia do 

Senai/PR, em parceria com a Fundação Observatório de Prospectiva Tecnológica 

Industrial (OPTI), da Espanha. O objetivo foi projetar a posição de setores industriais 

do Estado em relação às tendências tecnológicas, econômicas e industriais 

internacionais, num horizonte de 10 anos (2005 a 2015). Os estudos foram realizados 

em seis mesorregiões (Região Metropolitana de Curitiba, Norte Central, Centro 

Oriental, Centro Ocidental, Oeste e Sudoeste), e atendeu a critérios como 

oportunidades que oferecem as tendências tecnológicas de futuro e novos modelos de 

negócio. Entre as áreas industriais consideradas mais promissoras e estratégicas, 

destacam-se: Tecnologias aplicadas ao setor de saúde; Energias sustentáveis; 

Biotecnologia relacionada às aplicações da soja; Desenvolvimento de indústria de 

papel com tecnologia moderna e limpa; Biotecnologia de espécies florestais de 

crescimento rápido; Eletroeletrônica para atuar no campo da microeletrônica.  

Como resultado, foram elaboradas as “Rotas Estratégicas” (roadmapping) que 

sinalizam caminhos para essas áreas identificadas, e, por conseguinte, direcionam as 

estratégias para os seguintes setores industriais do Paraná: indústria agroalimentar; 

biotecnologia aplicada à indústria agrícola e florestal; biotecnologia aplicada à 

indústria animal; energia; meio ambiente; metalomecânica; microtecnologia; papel e 

celulose; plástico; produtos de consumo; saúde; turismo e construção civil.  

Esses estudos e planos realizados no Paraná são importantes exemplos de subsídios 

para as MPEs identificarem oportunidades de negócios, inovarem e se qualificarem 
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para ocupação desses espaços. Para os órgãos governamentais, instituições de 

fomento e para os representantes da iniciativa privada, tais estudos constituem 

ferramenta de grande valia para a definição de estratégias de apoio ao 

desenvolvimento das empresas industriais. 

Outro estudo prospectivo com o objetivo de identificar setores e áreas portadores de 

futuro para a indústria foi realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina (Fiesc), por meio do projeto Setores Portadores de Futuro para a 

Indústria Catarinense (2013), que tem como horizonte temporal o ano de 2022. De 

acordo com os coordenadores, o projeto analisou as perspectivas de futuro da 

indústria local com vistas a permitir uma ação antecipatória e adequada, capaz de 

situar o Estado em posição competitiva de destaque nos cenários nacional e 

internacional.  

Foram selecionados seis setores e áreas portadoras de futuro em todas as 

mesorregiões. Concluiu-se pela relevância de agrupar as áreas por determinadas 

características como forma de potencializar os resultados dos esforços empenhados 

em cada uma delas. Por este conceito, foi identificado que setores como construção 

civil, saúde e turismo proporcionam efeito difusor sobre os demais. A construção 

civil pode ser associada aos mais variados setores; o setor de saúde incorpora áreas 

produtivas tão distintas quanto equipamentos, fármacos e cosméticos; turismo pode 

englobar  grande quantidade de atividades, como transportes, hospedagem, 

agenciamento. Por outro lado, energia, meio ambiente e TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação) apresentam características de transversalidade à 

indústria. As áreas de biotecnologia e nanotecnologia também estão relacionadas de 

forma transversal a diversos setores identificados.  

Em continuidade, a Fiesc iniciará um processo de potencialização dos setores e das 

áreas identificados como portadores de futuro para Santa Catarina. Para tanto, será 

realizado entre 2013 e 2014 o projeto Rotas Estratégicas Setoriais, que terá por 

objetivo mapear os caminhos a serem percorridos pelos Setores Portadores de Futuro 

de forma que impulsione a competitividade do estado. 
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5. O CENÁRIO MUNDIAL 

Os campos de tecnologia emergentes são férteis para a busca de novas 

oportunidades de negócios, razão pela qual executivos de empresas, 

investidores e empreendedores em diversos setores olham para essas áreas 

para projetarem seu crescimento. No entanto, os mercados de tecnologias 

emergentes também são excepcionalmente difíceis de serem entendidos e 

aproveitados. 

Lux Research, empresa de prospecção tecnológica 

 

Um trabalho elaborado por David Hwang, analista da empresa independente de 

pesquisa e consultoria em tecnologias emergentes Lux Research, traz importantes 

indicadores do desenvolvimento tecnológico no âmbito mundial. Publicado em 2010 

na “Solid State of Technology”, revista que divulga as novidades mundiais em 

fabricação de produtos eletrônicos, o artigo apresenta um “Ranking da 

Nanotecnologia” que posiciona as nações quanto a sua força de desenvolvimento 

tecnológico, tendo como base sua relação com nanotecnologia. Por ser um setor 

transversal a vários outros setores do futuro – como microeletrônica, biotecnologia, 

meio ambiente, fármacos, entre outros – a nanotecnologia pode ser usada como 

importante referencial.  

Neste estudo, a capacidade de desenvolvimento tecnológico e a atividade em 

nanotecnologia foram confrontadas nos principais países do mundo, no período de 

2007 a 2009. Os resultados são indicados em um gráfico, cujo eixo vertical apresenta 

a medição da atividade dos países em nanotecnologia.  

Para analisar as capacidades e os recursos de que um país dispõe para inovação em 

nanotecnologia, o estudo utilizou as seguintes métricas: número de iniciativas em 

nanotecnologia e de centros de pesquisa em nanotecnologia; fundos governamentais 

em nanotecnologia, capital de risco e investimentos de corporações empresariais em 

nanotecnologia; publicações; patentes e empresas ativas.  

O eixo horizontal corresponde à força do desenvolvimento tecnológico, a qual é 

medida pela importância da inovação tecnológica para o crescimento do país. A 

métrica é calibrada para o tamanho da população e PIB per capita de cada país, de 

modo que os pequenos países não ficam em desvantagem em relação aos maiores.  

Apesar de usar a nanotecnologia como base, a força do desenvolvimento identificada 
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vale para todas as tecnologias, por usar fatores métricos como a produção nacional, 

que se fundamenta em alta tecnologia, a relação investimento em pesquisa x PIB, o 

capital intelectual, a força de trabalho em ciência e tecnologia, a emigração de 

conhecimento e a infraestrutura. 

Analisando o desempenho e o progresso tecnológico dos países, o estudo indica não 

só a posição dos países, mas também as características determinantes da força que 

têm para o enfrentamento dos desafios futuros.  

Os países estão agrupados em quatro categorias:  

 

Figura 1. Desenvolvimento tecnológico e atividade em nanotecnologia 

Fonte: Elaboração própria.  

 

 Países “dominantes” são aqueles que têm alta atividade em nanotecnologia e 

grande força de desenvolvimento tecnológico para comercializá-la. Estados 

Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul e Taiwan estão nessa categoria. 

 Países “torre de marfim” têm alta atividade em nanotecnologia, mas são 

menos propensos a desenvolver suas economias com base nela por causa da 

relativamente pequena força de desenvolvimento tecnológico. Encontram-se 

nesta categoria os Estados Unidos, a China, a Inglaterra e a França. Os 

Estados Unidos aparece em duas categorias, pois sua atividade tecnológica é 

tão intensa e diversificada que não depende apenas de nanotecnologia para o 

seu desenvolvimento. 

 Países “nicho” são potências com grande força de desenvolvimento 

tecnológico, mas sem a escala necessária para suportar os níveis 

internacionalmente competitivos de atividade em nanotecnologia. Como 

resultado, essas nações se concentram no desenvolvimento de centros de 
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competência em áreas específicas, como eletrônica ou revestimentos. Entre os 

países “nicho” estão Israel, Cingapura, Suécia e Suíça. 

 Países da “liga inferior” não possuem significativa atividade em 

nanotecnologia, nem grande força de desenvolvimento tecnológico, e são 

nações pouco importantes para o desenvolvimento e a comercialização de 

nanotecnologia no mundo. Como o Brasil, estão nessa categoria Canadá, 

Rússia, Holanda, Itália, Austrália e Índia. 

Com base nesse cenário e em outros estudos semelhantes (tais como “A Indústria 

Elétrica e Eletrônica em 2020. Uma Estratégia de Desenvolvimento”, de 2009, da 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica ou “Scalable 

Nanomanufacturing (SNM)”, 2013, NSF-National Science Foundation, EUA), que 

relacionam a situação de hoje, a percepção de avanço e as potencialidades futuras 

foram identificadas nos países em destaque nos setores de futuro. A partir dessa 

pesquisa, foram escolhidos programas que apoiam os pequenos negócios.  

IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA BENCHMARKING EM 

SETORES DO FUTURO 

A escolha das quatro práticas elencadas neste estudo foi feita levando em 

consideração os seguintes critérios: 

 Efetividade e sucesso – a prática se mostrou viável e produziu resultados 

tangíveis, com objetivos claros e direcionados para as reais necessidades do 

segmento-alvo;  

 Sustentabilidade – a prática se mostrou sustentável ao longo do tempo;  

 Escala – a prática é realizada em ampla escala; 

 Replicabilidade – a prática é fonte de informação para projetos de 

disseminação e implementação, sendo adaptável a outras situações. 

A seguir são apresentados quatro programas de apoio a empresas dos setores do 

futuro, que se destacam pelos resultados proporcionados às micro e pequenas 

empresas. Os critérios para escolha dessas práticas consideraram experiências que se 

mostraram viáveis e produziram resultados concretos, mostraram-se sustentáveis ao 

longo do tempo, estão sendo realizadas em grande escala, e são aplicáveis e capazes 

de impactar a produção insdustrial brasileira.  
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Em todos os momentos, a seleção das práticas procurou também considerar que os 

casos analisados tivessem variada origem, em termos de setores e países, e 

adequadas possibilidades de aplicação à realidade brasileira e enfrentamento dos 

desafios futuros dos setores industriais.  

 

Nome Original Destino/Desenvolvedor Contatos 

 

Institutos de 

Pesquisa da 

Sociedade 

Fraunhofer 

(Fraunhofer 

Institutes and 

Research 

Establishments) 

 

ALEMANHA 

Fraunhofer-Gesellschaft 

 

Headquarters of the Fraunhofer-

Gesellschaft 

Hansastraße 27C, 80686 Munich, 

Germany 

Tel.: +49 89 1205-2204 

Fax: +49 89 1205-772204 

http://www.fraunhofer.de/en/contact-

headquarters.html 

DMC – Cidade 

Multimídia Digital 

(Digital Media 

City) 

COREIA DO SUL 

Seoul Metropolitan 

Government with the 

assistance of the Seoul 

Development Institute (SDI). 

 

DMC PR Center, Housing 

Development Zone of Mapo-gu, 

Seoul. 

Endereço: 3rd floor, Press Center, 

Taepyeongno 1-ga 25, Jung-gu, Seoul 

Tel.: +82-02-309-3274  

Fax: +82-02-2171-2799 

http://dmc.seoul.go.kr/board/skin/eng_

question/boardList.do?pbrd_seq_n=28 

BiPCa – Parque 

Bioindustrial de 

Canavese 

(Bioindustry Park 

del Canavese) 

 

ITÁLIA 

European Union Structural 

Funds.  

Via Ribes, 5 

Colleretto Giacosa 

10010, Turin, Italy 

Tel.: +39 0125 561311 

Fax: +39 0125 538350 

info@bioindustrypark.it 

http://www.bioindustrypark.eu/index.p

hp 

 

OPTI - 

Observatório de 

Prospecção 

Tecnológica 

Industrial 

(Observatorio de 

Prospectiva 

Tecnológica 

Industrial) 

 

ESPANHA 

Fundación Observatorio de 

Prospectiva Tecnológica 

Industrial (Fundación OPTI) 

e Fundación Escuela de 

Organización Industrial 

(Fundación EOI). 

Endereço: Av. Gregorio del Amo, 6 

28040 – Madrid 

Tel.: +91.349.56.61 

 

http://www.fraunhofer.de/en/contact-headquarters.html
http://www.fraunhofer.de/en/contact-headquarters.html
http://dmc.seoul.go.kr/board/skin/eng_question/boardList.do?pbrd_seq_n=28
http://dmc.seoul.go.kr/board/skin/eng_question/boardList.do?pbrd_seq_n=28
mailto:info@bioindustrypark.it
http://www.bioindustrypark.eu/index.php
http://www.bioindustrypark.eu/index.php
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EXPOSIÇÃO DAS PRÁTICAS IDENTIFICADAS  

E IMPACTO NO PAÍS DE ORIGEM 

  

1. FRAUNHOFER INSTITUTES AND RESEARCH 

ESTABLISHMENTS, Espanha 

1.1 Descrição 

Os Institutos de Pesquisa da Sociedade Fraunhofer (Fraunhofer) promovem 

pesquisas e inovações tecnológicas para empresas de alta tecnologia em diversos 

setores de futuro, entre eles: tecnologia da informação e comunicação; ciências da 

vida; microeletrônica; novos materiais e componentes; tecnologia fotônica de 

superfícies; tecnologia de defesa e biotecnologia industrial. 

A Fraunhofer-Gesellschaft é uma organização sem fins lucrativos, fundada logo após 

a Segunda Guerra, em 1949. As atividades e a estrutura foram ampliadas à medida 

que o crescimento econômico impulsionou a demanda por pesquisa e inovação 

voltadas a atender às necessidades das pessoas nas áreas de saúde, segurança, 

comunicação, energia e meio ambiente. Hoje, mais de 20 mil funcionários trabalham 

nos mais de 80 institutos de pesquisa, incluindo unidades em outros países, com 

orçamento total de 1,9 bilhão de euros.  

Dois terços dessa receita para as atividades de pesquisa são gerados de contratos, e 

um terço é fornecido pelos governos federal e locais alemães, na forma de 

financiamento institucional. A pesquisa básica pura, tal como é praticada em 

universidades, é financiada quase que 100% por doações públicas. Já as ações de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) industrial que se estendem até o protótipo são 

financiadas, em grande parte, pela iniciativa privada. 

A Sociedade Fraunhofer representa uma combinação produtiva de ciência 

fundamental, pesquisa aplicada e aplicações práticas – elementos essenciais para o 

desenvolvimento de setores que vão dominar os mercados no futuro. A cooperação 

técnica entre diferentes instituições, fabricantes e usuários gera produtos de aplicação 

objetiva, com maior possibilidade de atender às demandas do mercado. Desse modo, 

as pesquisas realizadas pela Sociedade Fraunhofer conseguem oferecer resultados 

concretos para aplicações práticas.  
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1.2  Dinâmica de funcionamento 

A ideia da instituição é simples: fazer a ponte entre pesquisas acadêmicas e as 

demandas práticas das empresas. Por isso, apesar de atender empresas de todo porte, 

a Fraunhofer acaba beneficiando primordialmente as pequenas e médias empresas 

que, sem essa intermediação, poderiam ter seus projetos arquivados e seu potencial 

subaproveitado. 

A Sociedade Fraunhofer conta com 66 Institutos Fraunhofer na Alemanha e suas 

ações são baseadas na cooperação técnica com institutos de pesquisa internacionais, 

universidades, fabricantes e usuários, propiciando que conhecimentos das mais 

recentes teorias científicas gerem aplicações práticas e de interesse efetivo para o 

público-alvo.  

Os Institutos Fraunhofer desenvolvem estudos prospectivos nos mercados, observam 

as tendências industriais, monitoram as mudanças dos fatores competitivos e 

desenvolvem produtos e serviços orientados para o cliente de acordo com as 

necessidades identificadas.  

Depois de desenvolvidos, os produtos identificados nas pesquisas de demandas de 

mercado são testados, avaliados e otimizados em condições realistas nos 

laboratórios, centros de demonstração e centros de aplicação da rede de institutos.  

Desse modo, são gerados produtos com potencial de conquistar o mercado mundial, 

a exemplo do MP3, surgido na instituição, que se tornou o mais popular formato de 

arquivo de som do mundo. 

Como exemplo de atendimento a uma empresa, o Instituto demandado pode atuar 

como consultor, criando e liderando um projeto. Outra forma de atuação é como 

conselheiro/treinador externo ou até mesmo conectando empresas com especialistas 

na tecnologia de interesse. 

Entre os Institutos Fraunhofer, destacamos o de Engenharia Industrial (IAO) que 

realiza projetos de pesquisa e consultoria nas áreas de gestão de recursos humanos e 

gestão de tecnologia. É dividido em cinco áreas de negócios: desenvolvimento 

corporativo e ambientes de trabalho; gestão de serviços e gestão de recursos 

humanos; sistemas de engenharia; tecnologia da informação e da comunicação; e 

gestão de tecnologia e inovação.  
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O foco da atuação é fazer com que empresas de base tecnológica desenvolvam 

estratégias de mercado, criem organizações inteligentes, façam escolhas tecnológicas 

seguras e implementem suas estratégias considerando todos os aspectos relacionados 

às tecnologias e aos fatores humanos. 

O IAO possui aproximadamente uma dúzia de demonstradores, laboratórios e salões 

de exposição, como Centro de Inovação, Laboratório de Realidade Virtual, 

Laboratório de Usabilidade e o Laboratório de Engenharia de Inovação.  

1.3 Impacto no país de origem e em outros países onde atua 

Nos últimos 60 anos, a Sociedade Fraunhofer cresceu e tornou-se uma das mais 

importantes organizações globais de pesquisa aplicada, expandiu-se para o mercado 

europeu e também opera nos Estados Unidos, na Ásia, no Oriente Médio e na 

América Latina. 

Apesar de atender companhias de todos os portes, as principais beneficiadas são as 

pequenas, que passam a ter acesso a pesquisas e dados setoriais os quais não 

poderiam obter isoladamente. Além disso, os pequenos negócios contam com 

subsídios e financiamentos específicos, definidos de acordo com os serviços e 

produtos tecnológicos demandados. Um produto digital, por exemplo, poderá 

demandar o suporte de laboratórios e especialistas em gestão tecnológica para a 

tomada de decisão sobre a tecnologia a ser adotada e a forma de geri-la.   

A cada ano, são realizados projetos de pesquisa para mais de 4 mil clientes de 

variados setores industriais, atendendo empresas de todos os portes e instituições, 

principalmente as de pequeno e médio porte. 

Graças ao desenvolvimento de produtos inovadores, reconhecidos pela alta 

qualidade, a Alemanha tornou-se um dos principais países exportadores do mundo, e 

os Institutos Fraunhofer tiveram importante papel nesse processo de crescimento.  

Pode-se incluir, como reflexo de seu reconhecimento mundial, a relação da entidade 

com o Brasil, inspirando iniciativas nacionais – como a Embrapi – e firmando 

acordos de cooperação com vários centros de pesquisa do país. Desse modo, 

colabora no desenvolvimento de projetos variados, que vão desde o armazenamento 

de chocolate a sensores fotoacústicos. 

Podem ser destacados os seguintes aspectos positivos: 
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 A aplicação de métodos de pesquisa e desenvolvimento, gestão tecnológica e 

inovação de última geração, com resultados industriais competitivos nos 

setores do futuro;  

 A sociedade Fraunhofer opera internacionalmente e a rede de institutos 

permite que uma empresa apoiada compare seu desempenho com outras 

empresas que praticam as melhores práticas (em nível mundial). 

 A sociedade Fraunhofer, que em 1953 ainda contava com apenas três 

empregados, soube aproveitar os movimentos da economia e administrar suas 

atividades a ponto de possuir hoje (2013) 17 mil funcionários. 

 Ao mesmo tempo em que possui seus próprios institutos de pesquisa, a 

Sociedade Fraunhofer estabelece parcerias com outras instituições e 

universidades. 

 

Como aspectos negativos, destaca-se: 

 Os Institutos foram criados na Alemanha no pós-guerra, em condições 

especiais de desenvolvimento industrial e econômico, não sendo possível 

projetar qual seria seu nível de sucesso em condições de mercado menos 

favoráveis. 

 

2. DIGITAL MEDIA CITY (DMC), Coreia do Sul 

2.1 Descrição 

A Cidade Multimídia Digital, também conhecido como Parque DMC, é um cluster 

de empresas de mídia digital e entretenimento em Seul. Lançado pelo Governo 

Metropolitano de Seul, em 2000, o Parque DMC é um modelo para incentivar 

tecnologias avançadas aplicadas a comunicação, meio ambiente, recursos humanos e 

indústrias da Coreia. 

O projeto foi planejado pelo Governo Metropolitano de Seul, com o apoio do 

Instituto de Desenvolvimento de Seul (Seoul Development Institute, SDI), e é 

sustentado pelo envolvimento de empresas privadas de alta tecnologia e investidores.  

Em 50 anos, depois da Segunda Guerra e dos decorrentes conflitos entre as duas 

Coreias, a Coreia do Sul saiu da condição de devastação para se tornar uma potência 
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industrial, que compete no mercado internacional com produtos de alta tecnologia. Já 

nos anos 1970, se transformou em potência exportadora, baseada em grandes 

conglomerados privados, os chaebols – termo coreano que define um conglomerado 

de empresas em torno de uma empresa mãe.  

Os chaebols focaram seus esforços em determinados ramos industriais, em vez de 

competirem em uma multiplicidade de ramos diferentes. Descentralizaram a gestão e 

contrataram gerentes estrangeiros altamente capacitados. Um chaebol típico abrange 

dezenas de empresas subsidiárias que são controladas por um presidente mediante 

rede de acionistas. 

Exercendo papel regulador, o governo sul-coreano promove a cooperação técnica, 

apoia e estimula as pequenas (10 a 29 empregados) e médias empresas (30 a 299 

empregados) e, de outro lado, incentiva grandes empresas que se utilizam delas em 

suas cadeias produtivas. Os polos tecnológicos sul-coreanos, a exemplo do Parque 

DMC, promovem o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, que se 

integram a grandes empresas de alta tecnologia, como: Samsung, LG, Daewoo, Asus 

e Hyundai. 

O Parque DMC tem forte ligação com o Estádio de Seul, construído para a abertura 

da Copa de Futebol de 2002, e criou um novo eixo comercial na cidade integrando 

empresas de destaque nas áreas de mídia e informação, com foco em conteúdos 

culturais digitais, economia criativa e software, como as indústrias de radiodifusão, 

jogos, filmes, animação, música e educação digital. Também sedia centros de 

pesquisa e educação, juntamente com as instalações de apoio às indústrias.  

2.2 Dinâmica de funcionamento 

O Parque DMC foi iniciativa governamental, entretanto hoje se sustenta com gestão 

e financiamento de empresas privadas. As grandes empresas atuam na pesquisa, no 

planejamento dos negócios e no desenvolvimento de produtos, e, então, compram 

serviços de produção das pequenas e médias empresas que se especializam no 

aprimoramento das técnicas produtivas. O desenvolvimento dessas empresas 

menores é sustentado, técnica e financeiramente, pelas grandes empresas.  

Mais de 350 empresas já estão instaladas e mais de 25 mil pessoas trabalham no 

Parque DMC. A previsão é de que em 2015 mais de 600 empresas estarão em 

funcionamento com pelo menos 60 mil funcionários.  
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Os principais programas de apoio disponíveis no Parque DMC são: 

Terrenos  

por preços 

competitivos 

São oferecidos terrenos às empresas que pretendem implantar 

negócios de software, centros avançados de educação, pesquisa e 

tecnologia da informação, serviços de transmissão, centros de 

exposições ou instalações para convenções. 

Internet 

móvel sem 

fio em banda 

larga 

O acesso é gratuito aos usuários das empresas instaladas no Parque 

DMC, a qualquer hora e em qualquer lugar, usando a rede de 

comunicação óptica de banda larga que está interligada com as 

redes de comunicação móvel por satélite. O Parque DMC está 

equipado com as melhores infraestruturas de comunicação de 

banda larga do mundo. 

Fomento e 

crédito 

As empresas têm acesso a mecanismos de financiamento 

semelhantes aos adotados no Brasil pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), mas em escala 

muito maior. E os recursos são atrelados a contrapartidas e a uma 

série de metas que as empresas têm que alcançar, entre elas, metas 

de exportação e reinvestimento de parte dos lucros das empresas 

em pesquisa para o desenvolvimento tecnológico. 

Fomento à 

inovação 

Acesso aos programas e institutos coreanos de apoio à inovação 

científica e tecnológica, como: o Instituto Coreano de Ciência e 

Tecnologia (Korean Advanced Institute of Science e Tecnology) e 

o Instituto de Pesquisa em Eletrônica e Telecomunicações 

(Electronic and Telecommunication Research Institute).  

Acesso a 

instalações 

de apoio à 

indústria 

Escritório DMC R&D Center: em apoio às pequenas e médias 

empresas, dá acesso a laboratório e ações de cooperação entre 

indústria e laboratório, etc. 

LG CNS Sangam IT Center: dá suporte a usuários de bancos de 

dados, centro de pesquisa etc. 

Culture Content Center: dá apoio a negócios, cultura, convenções e 

instalações comerciais. 

Acesso a 

associações 

empresariais  

São entidades instaladas no Parque: Korea Federation of Small 

Business, Korea Electronics Association, Korea Creative Contents 

Agency, Sangam IT Consortium, Hankook Ilbo Consortium. 

 

2.3 Impacto no país de origem 

Até os anos 1940, a Coreia do Sul tinha uma economia agrária e atualmente é uma 

potência industrial, que compete no mercado internacional com produtos de alta 

tecnologia. O uso da tecnologia transformou a economia do país. Os chaebols são 

vistos como os líderes do crescimento econômico sul-coreano, exportando bens tão 
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diversos quanto telefones celulares, carros e navios. Os cinco maiores chaebols –

Samsung, Hyundai Motors, SK, LG e Lotte – geraram vendas de US$ 57,7 bilhões, 

em 2010. 

De 1978 a 1993, a área da Cidade Multimídia Digital foi um enorme aterro sanitário, 

que armazenava o lixo de Seul. Localizada em uma ilha no rio Han que depois foi 

anexada ao continente, a Cidade é hoje um dos maiores polos tecnológicos de mídia 

digital de alta tecnologia. Seul tem mais de 10 milhões de habitantes (uma das 

maiores densidades demográficas do mundo), concentra um dos maiores índices de 

usuários de Internet, e é considerada uma das 20 “cidades de primeira classe" do 

mundo.  

O Parque DMC gerou inovação em mais de 10 mil pequenas empresas de internet, 

jogos e de telecomunicações em todo o mundo. Mais de 350 empresas já estão 

instaladas no parque e outras 250 se instalarão nos próximos anos. O DMC teve 

tamanho impacto na economia local que, ao redor deste polo tecnológico, instalaram-

se filiais de empresas internacionais, escolas, instalações comerciais, centros de 

convenções, áreas de lazer, e a estação ferroviária central da cidade.  

 

Destacam-se positivamente nessa iniciativa: 

 O modelo público-privado para incentivar indústrias de tecnologias avançadas 

em comunicação e entretenimento. Por ele, o desenvolvimento das pequenas 

empresas tem sustentabilidade, técnica e financeiramente, pela integração com as 

grandes empresas.  

 Integração entre pequenas empresas e grandes empresas, com foco na 

exportação; 

 É um exemplo concreto de que um evento do porte da Copa do Mundo de 

Futebol pode de fato deixar um legado produtivo e definitivo no país-sede; 

 Inúmeros benefícios gerados não apenas às indústrias, mas também para a 

população, entre eles a oportunidade de melhorar a gestão pública pela rede de 

comunicação e pelo governo eletrônico; 

 Esse caso mostra que os governos têm condições de amenizar os riscos dos 

empreendedores que desejam competir no mercado internacional, por exemplo, 

financiando muito mais a inovação das pequenas empresas.  
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Destacam-se negativamente nessa iniciativa: 

 Como a Coreia do Sul se democratizou apenas nos anos 1990, o 

desenvolvimento do Parque DMC foi dirigido de maneira autoritária, de cima 

para baixo, seguindo um modelo que não funciona nos dias atuais; 

 Os chaebols eram controlados por famílias, como Samsung, Hyundai e LG. Isso 

tem mudado a partir de nova legislação, no entanto, as grandes empresas ainda 

concentram bastante poder sobre os negócios e a economia do Parque. 

 

3. BIOINDUSTRY PARK DEL CANAVESE (BiPCa), Itália 

3.1 Descrição 

O Parque Bioindustrial de Canavese (BiPCa) atua como integrador de parcerias para 

o desenvolvimento do cluster local em biotecnologia e tecnologia médica. É uma 

sociedade anônima com acionistas privados e públicos, localizada próxima à Ivrea 

(TO), no norte da Itália. Foi fundada em 1998, com o objetivo de integrar sistemas de 

pesquisa e inovação para o desenvolvimento das ciências da vida, promovendo a 

cooperação entre instituições e empresas da região, com ênfase no apoio a empresas 

startups.  

O parque foi criado com recursos dos Fundos Estruturais da União Europeia para o 

renascimento do território Canavese, que no fim da década de 1990 sofria as 

consequências de uma crise econômica ocasionando muitas demissões nas grandes 

empresas da região, a exemplo da Olivetti e da Fiat. O investimento inicial total foi 

de cerca de € 52 milhões.  Posteriormente, passou a ser gerido por um Consórcio 

formado por diversas empresas e instituições, com as quais o Parque realiza suas 

ações: Finpiemonte S.p.A., Province of Turin, Bracco Imaging, Merck Serono-RBM, 

Turin Chamber of Commerce, Telecom Italia S.p.A., Bioline Diagnostici S.r.l., 

Confindustria Canavese, Confindustria Piemonte, Apsti – Italian Association of 

Science and Technology Parks, Italian Association for the Development of 

Biotechnology (Assobiotec), Council of European Bio Regions (CEBR).  

Além de promover a sinergia entre empresas, instituições de ensino, centros de 

pesquisa, fundações e associações do setor bioindustrial, o Parque oferece 

oportunidades para as empresas fazerem uso de laboratórios de pesquisa e 
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consultorias especializadas em check-ups empresariais, estudos de viabilidade e 

outros serviços complementares.  

3.2 Dinâmica de funcionamento 

O Parque tem o objetivo de incubar e apoiar empresas por meio do desenvolvimento 

de pesquisas no campo das ciências da vida, com ênfase nas questões relacionadas a 

saúde, produção de fármacos e equipamentos médicos, vinculando o conhecimento 

produzido nas universidades à realidade do mundo dos negócios e focando na criação 

e no crescimento de empresas inovadoras.  

Os serviços de apoio para o desenvolvimento empresarial partem da premissa de que 

a pesquisa científica e tecnológica necessita de especialistas, laboratórios e 

equipamentos ajustados, e de competências para a adequada otimização de custos.   

As pesquisas desenvolvem soluções relacionadas a seis grandes áreas científicas: 

toxicologia e toxicologia reprodutiva; farmacologia e segurança; farmacocinética e 

farmacodinâmica; bioanalíticos; biomarcadores e controle de qualidade biológica. No 

contexto dessas áreas e por meio de seus laboratórios e da rede de parceiros, o 

Parque fornece a seus clientes internos e externos, ampla gama de serviços que 

facilitam o desenvolvimento de novos produtos e processos. Entre os serviços, 

destacam-se:  

 Pesquisas pela divisão científica; 

 Gerenciamento de projetos; 

 Transferência de tecnologia e desenvolvimento de negócios; 

 Assistência para financiamentos nacionais e internacionais; 

 Assistência nas relações com centros de pesquisas públicos; 

 Apoio à pesquisa de instituições europeias parceiras; 

 Apoio para tecnologias de informação e comunicação; 

 Suporte para planejamento de negócios; 

 Assistência na obtenção de patentes; 

 Assessoria de marketing; 

 Assistência jurídica; 

 Apoio para programas de qualidade; 

 Desenvolvimento de recursos humanos; 
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 Tradução e interpretação de documentos; 

 Serviços de infraestrutura (videoconferência, salas de reuniões etc.) 

A divisão científica do Parque é composta por laboratórios instalados em sua área, 

que prestam serviços científicos para empresas e outros usuários; como o ABLE 

Biociências, que congrega Laboratórios Analíticos e Biológicos e Expertise em 

Biociências, e o Laboratório Integrado de Metodologias Avançadas (LIMA). 

Oferecem ampla gama de serviços de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de 

medicamentos, produtos biológicos e biossimilares, desde os estágios pré-clínicos até 

estágios clínicos avançados.  

Os serviços de pesquisa e transferência de tecnologia, realizados pelo LIMA, são 

prestados em parceria com as empresas por meio de contratos e custos 

preestabelecidos. O laboratório está organizado como uma plataforma tecnológica 

multidisciplinar e desenvolve pesquisas de biologia molecular e celular, atendendo às 

áreas: farmacêutica; biotecnológica; de pesquisas e serviços bioanalíticos; 

biomarcadores; e serviços de proteômica. 

3.3 Impacto no país de origem 

O Parque Bioindustrial abriga 39 empresas (11 startups), três centros de pesquisa, 

três associações e quatro instituições gestoras de projetos, além de envolver a 

comunidade regional de cerca de 360 empresas, três universidades e vários centros 

de pesquisa, fundações e associações.  

Os principais resultados para as empresas envolvidas estão associados à melhoria da 

competitividade, ao crescimento e aos benefícios agregados de pertencerem a um 

cluster de empresas de alta tecnologia e se fortalecerem como um todo por isso.  

Em 2011, o volume de negócios do Parque de Canavese alcançou € 5,027 milhões e 

a estimativa total é a de que 500 empregados estão envolvidos no sistema.  

O sucesso do Parque também pode ser medido por sua participação como membro da 

Rede Europeia de Pesquisas e Desenvolvimento e como sócio da rede EEN ALPS – 

Enterprise Europe Network, que opera em 50 países mediante cerca de 600 

organizações selecionadas pela Comissão Europeia. 

São aspectos positivos desta iniciativa: 
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 A ampla gama de serviços prestados às empresas, que vai do acesso à 

pesquisa científica até os serviços de apoio à gestão, incluindo captação de 

recursos, promoção de produtos, assessoria de marketing, assessoria jurídica, 

entre outras formas de apoio; 

 A integração e a proximidade, dentro de um mesmo cluster, de empresas e 

laboratórios de pesquisa em setores de futuro; 

 A abrangência multissetorial para o desenvolvimento das ciências da vida, 

com foco no desenvolvimento de medicamentos, produtos biológicos e 

biossimilares; 

 A sustentabilidade financeira do Parque, obtida a partir da estrutura 

institucional iniciada com recursos públicos e privados; 

 A capacidade de recuperar, por meio de projeto de alta tecnologia, uma 

região que estava em crise pela decadência das antigas indústrias; 

 A articulação em rede entre vários laboratórios, universidades, associações 

empresariais, consórcios municipais e empresas.  

São aspectos negativos nessa iniciativa: 

 O Parque Bioindustrial ainda é uma iniciativa regional e recente, embora 

ocorram esforços de ampliação da área de atuação para a região do 

mediterrâneo e também para outros países fora da Europa.   

 

4. OBSERVATÓRIO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

INDUSTRIAL (OPTI), Espanha 

4.1 Descrição 

O Observatório de Prospecção Tecnológica Industrial (OPTI) tem a missão de criar 

uma base de conhecimento sobre as tendências tecnológicas relevantes para o 

desenvolvimento das pequenas indústrias do futuro, servindo de apoio para tomada 

de decisões sobre escolhas tecnológicas, tanto do governo como das empresas. 

Criado em 1997 pelo Ministério de Indústria, Turismo e Comércio da Espanha, e 

posteriormente incorporado à Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), o 

Observatório prospecta oportunidades para a promoção da competitividade das 
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indústrias inseridas em cenários tecnológicos altamente complexos e em permanente 

mudança.  

Em função da crescente importância da prospecção e vigilância tecnológica, o OPTI 

tornou-se um instrumento estratégico a serviço de empresas e governos. Atua em 

diferentes regiões da Espanha e realiza cooperação com entidades de outros países, 

incluindo o Brasil, tendo como exemplo o estudo “Setores Portadores de Futuro para 

o Estado do Paraná”, da Federação das Indústrias do Paraná.  

4.2 Dinâmica de funcionamento 

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 

em que 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 a composição de sua base de conhecimento, o OPTI conta com a colaboração 

direta de especialistas em tecnologias avançadas, e de pessoas que contribuem 

respondendo a questionários, integrando oficinas e painéis de especialistas, entre 

outras formas de participação. Essa rede participa de todas as atividades do OPTI, 

tais como exercícios de prospecção, vigilância tecnológica, rastreamento de 

indicadores e aplicações da prospecção para o planejamento de estratégias futuras.  

O OPTI também integra uma rede com reconhecidas instituições, entre elas: 

Associação de Pesquisa da Indústria Alimentar (Ainia); Ascamm Technology Center; 

Genoma Foundation Espanha; Centro de Investigação em Energia, Ambiente e 

Tecnologia (Ciemat); Tecnalia; Instituto Espanhol de Calçados e Afins (Inescop); e 

Instituto de Química de Sarria (IQS). Todas estas desenvolvem suas próprias 

atividades tecnológicas, têm nível de excelência reconhecido e são focadas em 

resultados para os negócios. Além disso, compartilham suas experiências em rede e 

colaboram entre si na área de conhecimento em que são competentes. 
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4.3 Impacto no país de origem 

O OPTI já contou com a colaboração direta de mais de mil especialistas e mais de 10 

mil pessoas que voluntariamente participam de suas atividades com a finalidade de 

montar a base de conhecimento.  

Da função inicial de organizar um Programa de Prospecção Tecnológica (entre 1998 

e 2001), o OPTI ampliou a sua atuação para a publicação de estudos de previsões 

tecnológicas setoriais que auxiliem a tomada de decisões em todos os níveis em que 

a ciência e a tecnologia são fundamentais. Esses estudos estão à disposição de todos 

os públicos interessados.  

Além disso, o OPTI colabora com os governos regionais para o desenvolvimento de 

estratégias tecnológicas ou nos estudos setoriais de interesse para a comunidade. Por 

meio dessas ações, o OPTI ajuda a determinar áreas prioritárias com maior potencial 

de negócios para a região. O Observatório já realizou estudos prospectivos que 

identificaram vocações e nichos de mercado para pequenas empresas em quase todas 

as 17 comunidades autônomas espanholas (divisões territoriais espanholas, 

semelhantes aos estados brasileiros).  

Da mesma forma, o OPTI oferece seus serviços à iniciativa privada, como a 

Federação Espanhola de Empresas de Tecnologia da Saúde (Fenin), com a qual 

colaborou para o desenvolvimento de vários estudos prospectivos no campo das 

ciências da saúde. 

Recentemente, em consequência do “Plano de reestruturação y racionalização do 

setor público empresarial e fundacional estatal”, a Fundación Observatorio de 

Prospectiva Tecnológica Industrial (Fundación OPTI) se fundiu com a Fundación 

Escuela de Organización Industrial (Fundación EOI), primeira escola de negócios da 

Espanha e uma das pioneiras da Europa, fundada em 1955.  

O OPTI também participa de projetos europeus da Comissão Europeia, em 

colaboração com o Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) da União Europeia, e 

passou a fazer parte da rede European Science and Technology Observatory (Esto), 

agora denominada European Techno-Economic Policy Support Network (Eteps 

NET).  

O OPTI participa dos seguintes projetos internacionais:  
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 Foresight for Regional Development (Foren). Países participantes: 

Hungria, Finlândia, Irlanda, Alemanha, Espanha, Holanda.  

 INFORMA 2000. Países participantes: Inglaterra, Turquia, Suécia, Irlanda, 

Hungria, Espanha, Dinamarca, Alemanha, Suíça e Bélgica. 

 IOFCO (2001). Países: França, Itália, Portugal e Espanha. 

 Linking Innovation and Industrial Property (Liip). Países participantes: 

Luxemburgo, Espanha, Itália, Irlanda e Grécia.  

 Trends in Vehicle And Fuel Technologies. Países participantes: Espanha e 

Holanda. 

 Acción COST A22: European Network for Foresight Methodology. 

Países participantes: Romênia, Israel, Espanha, Hungria, Itália, Holanda, 

Inglaterra, Estônia, Suécia, Bulgária, Portugal, Chipre, Noruega, Finlândia, 

Malta, Alemanha, República Checa, Estônia, Dinamarca, França, Grécia, 

Bélgica e Suíça. 

  Manufacturing Visions (Manvis). Países participantes: Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, 

Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Romênia, 

Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Turquia e Inglaterra. 

 FutureFood6: Healthy and Safe Food for the Future. Países participantes: 

Bulgária, Eslováquia, Romênia, Espanha, Hungria, Croácia, República Checa 

e Áustria. 

 

Aspectos positivos nessa iniciativa são: 

 O OPTI contribui de forma estratégica e sistêmica para a promoção da 

competitividade das empresas envolvidas em cenários tecnológicos 

complexos; 

 É uma ferramenta a serviço de empresas e de governos, já tendo comprovado 

sua eficácia em projeto no Brasil, com a Federação das Indústrias do Paraná; 

 O programa permite criar uma base de conhecimento que fica à disposição de 

todos os públicos interessados e cuja manutenção e atualização podem ser 

feitas em rede por parceiros locais, regionais, nacionais e globais; 
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 O Observatório viabilizou estudos de prospecção voltados para os pequenos 

negócios, semelhantes aos sistemas de inteligência utilizados por grandes 

corporações empresariais ou departamentos de defesa nacional; 

 O caráter multissetorial do programa, que envolve a participação voluntária 

de especialistas e, com o tempo, cria uma rede de conhecimento e nova 

cultura de inovação e empreendedorismo. 

 

Aspectos negativos nessa iniciativa são: 

 O fato de o programa atuar com voluntários, o que torna necessário que o 

planejamento das ações contemple medidas de difusão e estímulo à 

participação e que considere maior possibilidade de falhas nos cronogramas 

de atividades; 

 É uma iniciativa criada pelo governo e, embora isso seja comum nesse tipo de 

observatório, é importante buscar a sustentabilidade por meio da venda de 

serviços e da integração com os setores produtivos. 

 

INDICAÇÃO DE INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS COM POTENCIAL 

PARA A REALIZAÇÃO DE MISSÕES TÉCNICAS DE BENCHMARKING  

Em razão de as quatro práticas apresentadas abordarem diferentes modalidades de 

atuação, em distintos ambientes de negócios, em países da Europa e da Ásia, as 

quatro práticas são indicadas para a realização de missões técnicas de benchmarking.  

 

ALEMANHA 

O modelo de negócios da Sociedade Fraunhofer é bastante interessante e pode ser 

aplicado para apoiar pequenas empresas brasileiras nos setores de futuro. Ele é 

baseado em contrato de pesquisa, o que estimula pesquisas aplicadas focadas na 

melhoria da produtividade, com retorno financeiro para as empresas e para os 

laboratórios.  

Brasil e Alemanha são parceiros em ciência e pesquisa há mais de 40 anos e, 

aproximadamente, um terço de todos os Institutos Fraunhofer já desenvolve algum 
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tipo de atividade no Brasil. Durante a última década, o Fraunhofer IAO realizou 

várias parcerias com instituições brasileiras, especialmente nos estados de Santa 

Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul (Fiesc, Fiep, Fiergs, Senai, IEL-

Florianópolis).  

A maioria das atividades do IAO com empresas brasileiras teve foco em questões 

relacionadas à gestão da tecnologia e da inovação. Em particular, o Fraunhofer IAO 

colaborou com a Empresa Brasileira de Compressores (Embraco), líder mundial na 

fabricação de compressores herméticos. Nos últimos sete anos, a parceria promoveu 

diversos projetos, incluindo: o desenvolvimento de uma estratégia tecnológica, a 

identificação de novas oportunidades de mercado para a Embraco, o desenho de 

processos de inovação e a reconfiguração do modelo de negócios. 

Outra cooperação importante ocorre entre a Sociedade Fraunhofer e o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), que assinaram em 2009 

protocolo de cooperação técnica. O objetivo é ampliar a colaboração científica em 

diversas áreas de negócios, entre elas: meio ambiente, energia, medicina, química, 

ferroviária, aeroespacial e microeletrônica. Para isso, essas instituições identificam 

projetos, estabelecem e intermediam contatos com a indústria, conduzem análises de 

mercado e examinam oportunidades financeiras para projetos de pesquisa. 

Os Institutos de Pesquisa da Sociedade Fraunhofer da Alemanha foram responsáveis 

por promover a revolução tecnológica na Alemanha no pós-guerra, criando uma rede 

de laboratórios e de centros de pesquisa que atua junto às indústrias. Desse modo, 

contribuíram para transformar a Alemanha em potência industrial.  

Pode-se fazer uma analogia entre os Institutos Fraunhofer e a Embrapa. Na 

Alemanha os institutos de pesquisa contribuíram para a transformação do país em 

potência industrial e no Brasil, numa potência agrícola. Para o Brasil promover a 

industrialização e a agregação de valor às suas commodities será necessário criar 

forte rede de laboratórios industriais, aos moldes da Alemanha e de outros países 

tecnologicamente desenvolvidos. 

 

COREIA DO SUL 

O Parque DMC, ou a Cidade Multimídia Digital, da Coreia do Sul, mostra como um 

conglomerado industrial pode ser criado em uma localidade a partir de uma cidade 
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digital ou parque de alta tecnologia, reunindo empresas, centros de pesquisa, 

agências de fomento, agências de patentes, centros de entretenimento, universidades, 

shopping centers etc. 

Ao conhecer a realidade da DMC em Seul, as empresas brasileiras e os órgãos de 

apoio poderão aprender importantes lições, especialmente relacionadas aos 

mecanismos de financiamento à inovação, infraestrutura e capital humano –, 

elementos necessários para a transformação de regiões metropolitanas em parques de 

alta tecnologia. Além disso, a missão técnica possibilitará conhecer melhor o modelo 

de organização de conglomerado de empresas, que promove a integração das 

pequenas indústrias com grandes empresas, e a conexão com centros de ensino e 

pesquisa visando a criação de negócios.  

O exemplo da DMC também contribuirá para a visualização de como poderá ser o 

legado dos grandes estádios de futebol construídos no Brasil para a Copa do Mundo 

de 2014 e as instalações para as Olimpíadas em 2016.  Ainda, permitirá planejar 

instrumentos de apoio aos pequenos negócios integrados às iniciativas semelhantes 

que estão sendo criadas no Brasil, como: o Porto Digital de Recife; os Parques 

Tecnológicos de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e São José 

dos Campos; os Polos Tecnológicos de Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza, 

Curitiba e de outras grandes cidades brasileiras. 

Os benefícios trazidos para os municípios que implantam projetos com vistas a se 

tornarem cidades digitais são inúmeros, principalmente quando se vai além da 

tecnologia. Ao implantar ações de governo eletrônico, a gestão pública é aprimorada, 

elevando o nível dos serviços prestados pelas prefeituras nas áreas de educação, 

saúde, segurança etc. Além disso, as cidades digitais criam oportunidades para 

fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico dos municípios, 

como ocorreu com o Parque DMC de Seul. 

 

ITÁLIA 

O Parque Bioindustrial de Canavese (BiPCa) é um exemplo interessante de parque 

tecnológico na área de saúde e equipamentos médicos, que une pequenas e grandes 

empresas, poder público e iniciativa privada em torno de projetos inovadores para 

promover e fomentar a competitividade das empresas de biotecnologia e ciências 
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médicas. Esses setores do futuro estão em ascensão no Brasil e o modelo de 

desenvolvimento de pesquisa e prestação de serviços para apoio às empresas é de 

grande aplicabilidade para as MPEs brasileiras. 

O Parque Bioindustrial tem origem similar a dos programas brasileiros de inovação 

tecnológica, com investimentos públicos, mas se diferencia na sua capacidade de se 

tornar autossustentável. Constituiu uma Sociedade Anônima que atua em rede com 

outras instituições científicas e tecnológicas e busca a sustentabilidade na prestação 

de serviços tecnológicos e de gestão para empresas nascentes da região e de outras 

localidades.  

As micro e pequenas indústrias brasileiras precisam aumentar sua competitividade, 

desenvolvendo novos produtos, inovando sua forma de produção, utilizando novas 

técnicas, novos materiais e integrando sistemas complexos. Entretanto, isso custa 

caro e o modelo do Parque Bioindustrial é uma opção interessante para reduzir 

alguns desses gastos. O Parque italiano reúne em um mesmo espaço laboratórios e 

fábricas de equipamentos e produtos médicos de alta tecnologia. Quando os custos de 

investimentos em construção e manutenção de laboratórios próprios ameaçam 

inviabilizar a realização da pesquisa e do desenvolvimento de novos produtos pela 

empresa, a Sociedade pode utilizar laboratórios e serviços de terceiros disponíveis no 

Parque. 

O exemplo mostra como podem ser criadas alternativas industriais de alta tecnologia 

em um setor empresarial em crise ou decadente, comprovando que o 

desenvolvimento de novos conhecimentos e novas tecnologias constitui-se em 

possibilidades reais de desenvolvimento industrial. 

 

ESPANHA 

O Observatório de Prospectiva Tecnológica Industrial (OBTI), da Espanha, é uma 

prática importante, pois permite identificar vocações industriais e oportunidades 

empresariais com base na geração de conhecimento e na prospecção tecnológica. 

A criação de um centro semelhante a esse no Brasil é estratégica para a prospecção 

de oportunidades tecnológicas para os pequenos negócios nos setores do futuro. 

Poderá constituir-se em referência e benchmarking para os observatórios que estão 

sendo criados no Brasil pelo Sebrae, pelas Federações de Indústria, pela CNI, pelo 
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, pelo Ministério das Micro e 

Pequenas Empresas, pela Embrapii, e por outras instituições.  

Essa prática poderá gerar importantes benefícios para os pequenos negócios, como a 

criação de novos produtos, identificação de novos mercados, inovação na gestão e no 

aumento da competitividade. 

O OPTI tem uma premissa muito importante que é a de articular atividades com os 

recursos já existentes no país, rejeitando a priori a possibilidade de criar uma nova 

instituição a partir do zero. Essa abordagem estimula a cooperação das entidades 

tecnológicas para implementar conjuntamente a filosofia de networking. 

Uma organização que atua em rede articulada com um conjunto de instituições 

tecnológicas especializadas em diferentes campos do conhecimento permite maior 

eficiência na geração de conhecimento, superando amplamente a soma de ações e 

influências de cada um dos seus integrantes isoladamente. 

O OPTI tem a cultura do benchmarking incorporada. Todas as suas iniciativas estão 

em funcionamento e são visitadas por missões empresariais, federações de indústrias 

ou instituições de planejamento setorial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo evidenciou a importância da pesquisa, dos laboratórios e institutos 

tecnológicos para o desenvolvimento industrial de um país. Os setores do futuro 

demandam tecnologia e inovação e para tanto são necessários incentivos e 

investimentos em laboratórios, pesquisadores, técnicos e engenheiros. Especialmente 

para o Brasil, que se tornou a sexta economia do mundo por meio da produção de 

commodities, agora é necessário agregar valor aos produtos e isso se faz por 

intermédio de tecnologia.  

As iniciativas apresentadas neste estudo representam exemplos palpáveis de apoio ao 

desenvolvimento de pequenos negócios nesses setores. Os casos estudados mostram 

que o governo pode, por variados meios, proteger e estimular empresas de todos os 

portes que se cooperam em suas cadeias produtivas. É preciso que o poder público 

exerça seu papel estratégico e regulador na promoção da cooperação técnica que 

favorece a geração da inovação, especialmente no contexto dos pequenos negócios. 

A sinergia entre governo, empresas, instituições de ensino, centros de pesquisa, 
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fundações e associações do setor de negócio é fator relevante para que a iniciativa 

privada se desenvolva em torno de projetos inovadores em áreas essenciais como 

biotecnologia e ciências médicas. 

O Brasil vive um momento em que muitas dessas lições podem ser de grande valia, 

já que o país está envolvido com grandes eventos esportivos mundiais, cuja 

realização só terá sido válida se deixarem um legado socioeconômico relevante.   

As práticas apontadas também podem contribuir para o planejamento dos 

instrumentos de apoio aos pequenos negócios no Brasil que têm se multiplicado em 

iniciativas como as do 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. 
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PRÁTICA 1 

IDENTIFICAÇÃO DA PRÁTICA 

Prática FRAUNHOFER 

Nome 
FRAUNHOFER INSTITUTES AND RESEARCH ESTABLISHMENTS 

“Institutos de Pesquisa da Sociedade Fraunhofer” 

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 

Fraunhofer-Gesellschaft 

“Sociedade Fraunhofer”  

País Alemanha 

Ano de 

constituição 
1949 

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

Agência de Inovação/Institutos de Pesquisa e Inovação Tecnológica 

Clientes 
De pequenas empresas até grandes corporações multinacionais ligadas à 

produção industrial. 

Tamanho da 

instituição 

A Fraunhofer-Gesellschaft é a maior organização europeia de laboratórios 

de pesquisa aplicada, com mais de 17 mil funcionários atuando em seus 

institutos. 

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo  
Promover pesquisas e inovação tecnológicas para micro e pequenas 

empresas de setores do futuro. 

Categoria Inovação e Novas Tecnologias 

Público-alvo 

da prática 
Micro ou pequenas empresas, startups, empreendedores individuais  

Setor(es) do 

público-alvo  

Indústria das seguintes áreas: Tecnologia da Informação e Comunicação; 

Ciências da Vida; Microeletrônica; Materiais e Componentes; Produção; 

Tecnologia Fotônica de Superfícies; Defesa e Segurança e Biotecnologia 

Industrial. 

Motivação da 

prática 

A Fraunhofer-Gesellschaft foi fundada logo após a Segunda Guerra e 

inicialmente era responsável por organizar o financiamento de pesquisas e 

inovação para a retomada da produtividade nas indústrias. As atividades e 

a estrutura foram ampliadas à medida que o crescimento econômico 

impulsionou a demanda por pesquisa e inovação capazes de efetivamente 

atender às necessidades das indústrias nas áreas de saúde, segurança, 

comunicação, energia e meio ambiente. 

Abordagem da 

prática 

Os institutos são organizados por temas em cada campo de conhecimento, 

por exemplo: engenharia industrial, tecnologia de laser, tecnologia 

química etc. 

Local/Escopo 

geográfico 

A instituição reúne 66 Institutos Fraunhofer, em diversas cidades da 

Alemanha. 

Ano de 

implementação 
1949 (em vigor, 2013) 

Descrição dos 

serviços e 

Os institutos desenvolvem estudos de mercado que observam as 

tendências industriais, monitoram as mudanças dos fatores competitivos, 
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atividades 

realizados 

desenvolvem produtos e serviços orientados para o cliente de acordo com 

as necessidades identificadas. As ações são baseadas na cooperação 

técnica entre institutos de pesquisa internacionais, universidades, 

fabricantes e usuários, propiciando que conhecimentos das mais recentes 

teorias científicas gerem aplicações práticas e de interesse efetivo do 

público-alvo.  

Depois de desenvolvidos, os produtos apontados nas pesquisas como 

demandas do mercado são testados, avaliados e otimizados em condições 

realistas dos laboratórios, centros de demonstração e centros de aplicação 

da rede de institutos. Desse modo, são gerados produtos com potencial de 

conquistar o mercado mundial, a exemplo do MP3, surgido nos institutos, 

que se tornou o mais popular formato de arquivo de som do mundo. 

Recursos 

necessários 

O conjunto dos Institutos Fraunhofer conta com um orçamento total anual 

de 1,7 bilhão de euros. Dois terços da receita para as pesquisas são 

oriundos de contratos e um terço é financiado pelo governo alemão. As 

pequenas empresas dispõem de subsídios e financiamentos específicos, 

dependendo dos serviços e produtos tecnológicos demandados. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

A Alemanha saiu da Segunda Guerra derrotada e praticamente destruída e 

graças a uma gama de produtos inovadores, de alta qualidade, o país 

tornou-se a terceira economia e um dos principais países exportadores do 

mundo. E os Institutos Fraunhofer tiveram importante papel nesse 

processo de crescimento.  

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação 

A Sociedade Fraunhofer representa uma combinação produtiva de ciência 

fundamental, pesquisa aplicada e aplicações práticas – elementos 

essenciais para o desenvolvimento de setores que vão dominar os 

mercados no futuro. A cooperação técnica entre diferentes instituições, 

fabricantes e usuários geram produtos de aplicação objetiva, com maior 

possibilidade de atender às demandas do mercado.  

Brasil e Alemanha são parceiros em ciência e pesquisa há mais de 40 anos 

e, aproximadamente, um terço de todos os Institutos Fraunhofer já 

desenvolve algum tipo de atividade no Brasil. O país dispõe de instituição 

semelhante na agricultura e na pecuária, a Embrapa. Agora o Governo 

Federal está criando a Embrapii para fomentar a inovação industrial. 

Conclusão 

A principal lição aprendida neste estudo é a importância da pesquisa, dos 

laboratórios e institutos tecnológicos para o desenvolvimento industrial de 

um país. Especialmente para o Brasil, que se tornou a quinta economia do 

mundo por meio da produção de commodities, agora é necessário agregar 

valor aos produtos e isso se faz por intermédio de tecnologia. Os setores 

do futuro demandarão tecnologia e inovação e para tanto são necessários 

laboratórios, pesquisadores e engenheiros. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Mais 

informações 

Cooperações no Brasil: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 

São Paulo; Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa)  

http://www.brazil.fraunhofer.com/pt/cooperations_in_brazil.html 

http://www.brazil.fraunhofer.com/pt/cooperations_in_brazil.html
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Material 

relacionado  

Vídeo em inglês de 7,5 min sobre o processo de criação e inovação. 

http://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/does-work.html 

 

  

http://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/does-work.html
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PRÁTICA 2 

IDENTIFICAÇÃO DA PRÁTICA 

Prática DMC 

Nome 
DIGITAL MEDIA CITY (DMC) 

“Cidade Multimídia Digital” 

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 

DIGITAL MEDIA CITY (DMC) 

Cidade Multimídia Digital de Seul, iniciativa do Governo Metropolitano de 

Seul, e hoje se sustenta com gestão e financiamento de empresas privadas. 

País Coreia do Sul 

Ano de 

constituição 
2002 

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

Agência de desenvolvimento local 

Clientes 
Pequenas e médias empresas de alta tecnologia de informação, 

comunicação e tecnologias de mídia. 

Tamanho da 

instituição 

Mais de 350 empresas já estão instaladas e mais de 25 mil pessoas 

trabalham no Parque DMC. A previsão é de que em 2015, mais de 600 

empresas estarão em funcionamento com pelo menos 60 mil funcionários. 

Outros 

agentes 
Invest Seoul 

Setor/Âmbito 

de atuação 

dos outros 

agentes 

Agência de investimento 

Papel dos 

outros 

agentes 

Financiador 

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo 

Promover a criação e o crescimento dos negócios de pequeno e médio 

porte do setor de mídia digital de alta tecnologia, entretenimento e 

comunicação. 

Categoria Inovação e Novas Tecnologias 

Público-alvo 

da prática 

Pequenas e médias empresas de alta tecnologia de informação, 

comunicação e tecnologias de mídia. 

Setor(es) do 

público-alvo 

Indústria, comércio e serviços relacionados com economia criativa, 

tecnologias de mídia digital, centros de difusão digital, serviços de 

tecnologia da informação e comunicação e empresas de entretenimento. 

Motivação da 

prática 

Exercendo papel regulador, o governo coreano promove a cooperação 

técnica. Por variados meios, protege e estimula as pequenas e médias 

empresas e, de outro lado, procura dar sustentação às grandes empresas 

que se utilizam das MPEs em suas cadeias produtivas. A partir daí, os 

polos tecnológicos sul-coreanos, como a DMC, surgiram para promover o 

desenvolvimento de pequenas e médias empresas, que se integram a 
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grandes empresas de alta tecnologia, como Samsung, LG, Daewoo, Asus 

e Hyundai. 

Abordagem da 

prática 
Desenvolvimento industrial local/Parque tecnológico. 

Local/Escopo 

geográfico 
Região metropolitana de Seul 

Ano de 

implementação 
2002 (em vigor, 2013) 

Descrição dos 

serviços e 

atividades 

realizados 

No modelo sul-coreano as grandes empresas atuam na pesquisa, no 

projeto e no desenvolvimento de produtos. Além disso, compram serviços 

de produção das pequenas e médias empresas que atuam na 

especialização e no aprimoramento das técnicas produtivas. A capacitação 

dessas pequenas empresas é sustentada, técnica e financeiramente, pelas 

grandes empresas. 

O Parque DMC tem forte ligação com o Estádio de Seul construído para a 

abertura da Copa de Futebol de 2002 e criou um novo eixo comercial, na 

cidade, integrando empresas de destaque nas áreas de mídia e informação, 

com foco em conteúdos culturais digitais, economia criativa e software, 

como as indústrias de radiodifusão, jogos, filmes, animação, música e 

educação digital. Também sedia centros de pesquisa e educação, 

juntamente com as instalações de apoio às indústrias. 

Recursos 

necessários 
Não estimados 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

A Coreia foi devastada pela guerra (1950-1953), mas conseguiu após 50 

anos tornar-se uma potência industrial, que compete no mercado 

internacional com produtos de alta tecnologia. A partir dos anos 1960, 

transformou-se em uma potência exportadora, com base em grandes 

conglomerados privados, os chaebols ou parques tecnológicos.  

Seul tornou-se um grande polo tecnológico de mídia digital de alta 

tecnologia. A DMC teve tamanho impacto na economia local que, ao 

redor deste polo tecnológico, instalaram-se filiais de empresas 

internacionais, escolas, instalações comerciais, centros de convenções, 

áreas de lazer, e a estação ferroviária central da cidade. A DMC gerou 

inovação em mais de 10 mil pequenas empresas de internet, jogos e de 

telecomunicações em todo o mundo. Mais de 350 empresas já estão 

instaladas no Parque DMC e outras 250 se instalarão nos próximos anos. 

Seul tornou-se uma das cidades mais conectadas à rede Internet do mundo 

e é considerada uma das melhores 20 “cidades de primeira classe” do 

mundo. 

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação 

O modelo de organização de conglomerado de empresas, que promove a 

integração das pequenas indústrias com grandes empresas, a conexão com 

centros de ensino, pesquisa com o foco na criação de negócios, aplica-se a 

outros países, e também ao Brasil.  

O exemplo da DMC também contribuirá para a visualização de como 
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poderá ser o legado dos grandes estádios de futebol construídos no Brasil 

para a Copa do Mundo de 2014.  Também permitirá planejar os 

instrumentos de apoio aos pequenos negócios integrados às iniciativas 

semelhantes que estão sendo criadas no Brasil, 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. 

Conclusão 

As empresas brasileiras e os órgãos de apoio poderão tirar importantes 

lições, especialmente quanto aos mecanismos de financiamento à inovação, 

à infraestrutura e ao capital humano necessários para a transformação de 

regiões metropolitanas em parques de alta tecnologia. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Mais 

informações 

Consulta online: 

http://dmc.seoul.go.kr/board/skin/eng_question/boardList.do?pbrd_seq_n=2

8 

Material 

relacionado 

Vídeo em inglês de 7 min sobre a Cidade Digital 

http://dmc.seoul.go.kr/eng/en_about/en_project/en_introduction/en_introdu

ction.do 
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PRÁTICA 3 

IDENTIFICAÇÃO DA PRÁTICA 

Prática PARQUE BIOINDUSTRIAL  

Nome 
BIOINDUSTRY PARK DEL CANAVESE (BiPCa) 

“Parque Bioindustrial de Canavese” 

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. 

País Itália  

Ano de 

constituição 
1998 

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

Agência de desenvolvimento, parque tecnológico 

Clientes 

Indústrias, laboratórios e centros de pesquisa com foco em seis grandes 

áreas científicas relacionadas à saúde: toxicologia e toxicologia reprodutiva, 

farmacologia e segurança, farmacocinética/ farmacodinâmica, bioanalíticos, 

biomarcadores e de controle de qualidade biológica. 

Tamanho da 

instituição 

Em 2011, o volume de negócios do Parque de Canavese alcançou € 5,027 

milhões e a estimativa total é a de que 500 empregados estão envolvidos no 

sistema. 

Outros agentes 

O Parque foi inicialmente financiado pela European Union Structural Funds 

e posteriormente passou a ser gerido pelo Consórcio: Finpiemonte S.p.A., 

Province of Turin, Bracco Imaging, Merck Serono-RBM, Turin Chamber of 

Commerce, Telecom Italia S.p.A., Bioline Diagnostici S.r.l., Confindustria 

Canavese, Confindustria Piemonte, Italian Association of Science and 

Technology Parks (Apsti), Italian Association for the Development of 

Biotechnology (Assobiotec), Council of European Bio Regions (CEBR). 

Setor/Âmbito 

de atuação dos 

outros agentes 

Bancos, agências de desenvolvimento, União Europeia. 

Papel dos 

outros agentes 
Financiador, apoio operacional, apoio técnico. 

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo 

Promover e desenvolver pesquisas no campo das ciências da vida, com 

especial referência às questões relacionadas à saúde, vinculando o 

conhecimento acadêmico à realidade do mundo dos negócios e focando na 

criação e no crescimento de empresas inovadoras. 

Categoria Inovação e Novas Tecnologias/ Ambiente de Negócios 

Público-alvo 

da prática 
Pequenas e Médias Empresas 

Setor(es) do 

público-alvo 
Indústria e comércio 

Motivação da Utilizando recursos dos Fundos Estruturais da União Europeia, o parque foi 
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prática criado por iniciativa da Região do Piemonte – Itália, visando promover o 

renascimento de um território (Canavese) que sofria as consequências de 

uma crise econômica que havia gerado um número expressivo de demissões 

de funcionários das grandes empresas da região, como a Olivetti. 

Abordagem da 

prática 
Por setor – Saúde, e por região – norte da Itália 

Local/Escopo 

geográfico 

O parque está instalado no Piemonte, região norte da Itália, com abrangência 

e atendimento de empresas de outros países (Tunísia, França, Alemanha). 

Ano de 

implementação 
1998 (em vigor, 2013) 

Descrição dos 

serviços e 

atividades 

realizados 

Além de promover a sinergia entre empresas, instituições de ensino, centros 

de pesquisa, fundações e associações do setor bioindustrial, o Parque 

oferece oportunidades para empresas, laboratórios de pesquisa e consultorias 

especializadas, como aquelas voltadas para check-ups empresariais, estudos 

de viabilidade, entre outros serviços complementares.  

Realizados pelo Laboratório Integrado de Metodologias Avançadas (Lima), 

os serviços de pesquisa e transferência de tecnologia são prestados, em 

parceria com as empresas, por meio de contratos e custos preestabelecidos. 

Organizado como uma plataforma tecnológica multidisciplinar, sinérgica e 

complementar, o Lima desenvolve pesquisas de biologia molecular e 

celular, atendendo às áreas: farmacêutica, biotecnológica, de pesquisas e 

serviços bioanalíticos, analítica, de biomarcadores e serviços de proteômica.  

Recursos 

necessários 
O investimento inicial total foi de cerca de € 52 milhões.  

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

O Parque abriga cerca de 40 instituições e empresas, além de envolver a 

comunidade regional de cerca de 360 empresas, três universidades e vários 

centros de pesquisa, fundações e associações. Os principais resultados para 

as empresas envolvidas estão associados à melhoria da competitividade, ao 

crescimento e aos benefícios da criação de um cluster de empresas de alta 

tecnologia.  

Em 2011, o volume de negócios do Parque de Canavese alcançou € 5,027 

milhões e a estimativa total é a de que 500 empregados estão envolvidos no 

sistema. O Parque Bioindustrial também está atuando como integrador de 

sistemas para o desenvolvimento de um cluster local em biotecnologia e 

tecnologia médica. Todas as atividades são realizadas em cooperação com 

atores locais, como a Província de Turim e Turim Câmara de Comércio, 

CEIPiemonte, ALPS EEN e rede Patlib e sinergias com outras iniciativas de 

pesquisa e desenvolvimento locais. 

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação 

É um bom exemplo de parque tecnológico na área de saúde e equipamentos 

médicos, que une pequenas e grandes empresas, laboratórios de pesquisa e 

agências de fomento, poder público e iniciativa privada em torno de projetos 

inovadores para promover e fomentar a competitividade das empresas de 

biotecnologia e ciências médicas.  

Conclusão O modelo de apoio aos pequenos negócios pode ser aplicado no Brasil, 
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especialmente nesses setores estratégicos e em ascensão no país. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Mais 

informações 
http://www.bioindustrypark.eu/index.php 

Material 

relacionado  

http://www.ablebiosciences.com/about-us/company-profile.html 

Site da ABLE Biosciences, unidade científica do Parque Silvano Fumero 

S.p.A. (BiPCa) 

 

  

  

http://www.ablebiosciences.com/about-us/company-profile.html
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PRÁTICA 4 

IDENTIFICAÇÃO DA PRÁTICA 

Prática OPTI 

Nome 

OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL 

(OPTI)  

“Observatório de Prospecção Tecnológica Industrial (OPTI)” 

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 

O Observatório de Prospecção Tecnológica Industrial foi criado pelo 

Ministério de Indústria, Turismo y Comércio da Espanha e posteriormente 

incorporado à Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI). 

País Espanha 

Ano de 

constituição 
1997 

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

Agência governamental vinculada a Ministério. 

Clientes 
Micro ou pequenas empresas, associações empresariais, gestores de políticas 

públicas do âmbito federal e estadual. 

Tamanho da 

instituição 

Os recursos totais investidos no OPTI atingiram cerca de um milhão de 

euros (€ 1.000.000). O OPTI contou com a participação de mais de mil 

especialistas e 10 mil  pessoas já participaram de suas atividades. 

Outros agentes Fundación Escuela de Organización Industrial (http://www.eoi.es), 

Setor/Âmbito 

de atuação dos 

outros agentes 

Congênere ao Sebrae, voltado aos pequenos negócios. 

Papel dos 

outros agentes 
Apoio operacional e capacitação técnica. 

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo  

Criar uma base de conhecimento sobre as tendências tecnológicas relevantes 

para o desenvolvimento das pequenas indústrias do futuro, servindo de 

subsídio à tomada de decisões governamentais ou privadas sobre as escolhas 

tecnológicas. 

Categoria Inovação e Novas Tecnologias/ Capacitação e Informação 

Público-alvo 

da prática 

Micro ou pequenas empresas, associações empresariais, gestores de políticas 

públicas do âmbito federal e estadual. 

Setor(es) do 

público-alvo  
Indústria, comércio e serviços. 

Motivação da 

prática 

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. 

Abordagem da Regional e por setores de atividade. 

http://www.eoi.es/
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prática 

Local/Escopo 

geográfico 

Diferentes regiões da Espanha e algumas colaborações com entidades de 

outros países, incluindo o Brasil (Federação das Indústrias do Paraná). 

Ano de 

implementação 
1997 (em vigor, 2013) 

 

Descrição dos 

serviços e 

atividades 

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 em que 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 conta com a consultoria de 

especialistas em tecnologias, e participação de profissionais ligados aos 

setores contribuem respondendo a questionários, participando de oficinas e 

painéis de especialistas, entre outras formas. 

Recursos 

necessários 
Investidos totais da ordem de um milhão de euros (€ 1.000.000). 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

Pela importância para a prospecção e a vigilância tecnológica, tornou-se um 

instrumento estratégico a serviço de empresas e governos. 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, semelhantes aos 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 (Fiep) para a 

realização do estudo “Setores Portadores de Futuro para o Estado do 

Paraná”. 

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação 

 Desde a sua criação, a Fundação OPTI ampliou progressivamente a sua 

presença em todos os níveis de tomada de decisão em que a ciência e a 

tecnologia são fundamentais. Nacionalmente, o OPTI começou sua trajetória 

com a organização do Programa de Prospecção Tecnológica 1998-2001. 

Com um caráter multissetorial, o programa conta com a participação 

voluntária de especialistas em tecnologia. Essas características permitem 

que o programa possa ser replicado, especialmente os estudos de previsões 

tecnológicas setoriais. 

A criação de um Centro semelhante a este no Brasil é estratégico para a 

prospecção de oportunidades tecnológicas para os pequenos negócios nos 

setores do futuro. Poderá constituir-se em referência e benchmark para os 

Observatórios que estão sendo criados no Brasil, pelo Sebrae, pelas 
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Federações de Indústria, pela CNI, pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio, Ministério das Micro e Pequenas Empresas, pela 

Embrapii, e por outras instituições.  

Conclusão 

Essa prática propicia importantes benefícios e oportunidades para os 

pequenos negócios, como: criação de novos produtos, identificação de 

novos mercados, inovação na gestão e no aumento da competitividade. 

O Observatório OPTI tem premissa importante que é a de articular 

atividades com os recursos já existentes no país, rejeitando a priori a 

possibilidade de criar uma nova instituição a partir do zero. Esta abordagem 

estimula a cooperação das entidades tecnológicas para implementar 

conjuntamente uma filosofia de networking. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Mais 

informações 
http://www.opti.org/ 

Material 

relacionado  
Fundación Escuela de Organización Industrial (http://www.eoi.es) 

 

http://www.opti.org/
http://www.eoi.es/

