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APRESENTAÇÃO 

 

Com o intuito de identificar e entender práticas empresariais que alavancam 

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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INOVAÇÃO PARA PEQUENAS INDÚSTRIAS 

1. RESUMO EXECUTIVO 

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

internacionais que possam ser aplicadas às pequenas indústrias brasileiras, para 

promover a inovação de produtos e de processos. São destacados, a seguir, os 

principais pontos do estudo: 

 

 A inovação desempenha papel estratégico na construção das bases para o 

aumento da competitividade, da produtividade e, consequentemente, do 

crescimento econômico.  

 Por meio do estímulo à inovação, é possível que a indústria brasileira torne 

seus produtos e processos mais competitivos, com melhor qualidade e maior 

valor agregado. Dessa forma, a inovação pode contribuir para maior 

participação do Brasil no comércio global. 

 Para implantar a cultura da inovação nas pequenas empresas brasileiras, 

alguns gargalos importantes precisam ser superados, tais como: a carência de 

recursos humanos qualificados; as restrições impostas por ações comerciais 

focadas somente no mercado interno; a baixa produtividade; a pequena 

articulação entre as empresas, as universidades e centros de pesquisa; a 

dificuldade de atualização tecnológica.  

 Apesar das dificuldades enfrentadas pelos pequenos negócios, a menor 

estrutura física e de recursos humanos pode representar vantagem destas em 

relação às grandes empresas no trato com a questão da inovação. Isso porque 

o pequeno porte confere a essas empresas maior agilidade para responder às 

mudanças mercadológicas, tecnológicas e até culturais. 

 Para a escolha das iniciativas elencadas neste estudo, foi definido um 

conjunto de critérios essenciais: foco na pequena empresa, inovação de 

produto ou de processo, superação dos desafios tecnológicos identificados 

pelo Sebrae, transparência e facilidade de replicação. Considerando que a 

aplicabilidade na realidade brasileira é um dos critérios mais importantes, 

levou-se em conta também os montantes a serem desembolsados, o marco 
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regulatório em que estas iniciativas se enquadram e a existência no Brasil de 

instituições que possam desempenhar os papéis necessários à implantação 

destas práticas, entre outros critérios importantes. 

 Orientou a escolha também a origem variada em termos de realidades 

socioeconômicas (tal como é o Brasil) e de objetivos, a fim de ampliar o 

leque de oportunidades de replicação.  Desse modo, foram selecionadas 

quatro iniciativas internacionais – oriundas dos países Noruega, Itália, Japão 

e México – que se destinam a apoiar coletivos de empresas, gerar projetos e 

programas pró-inovação e orientar empresas no pré-lançamento comercial de 

produtos inovadores. 

 O programa norueguês Arena busca aumentar a capacidade inovadora de 

coletivos de empresas (clusters), dando apoio empresarial e financeiro a 

projetos de até cinco anos, que se baseiem na colaboração entre indústria, 

provedores de conhecimento, e o setor público, que estabelecem, assim, uma 

interação dinâmica.  

 O projeto italiano Openloc tem como objetivo compor um framework para a 

inserção da inovação nas pequenas e novas empresas de atuação restrita ao 

mercado local. 

 O foco da política japonesa METI é promover a cooperação entre agentes 

econômicos locais que possuem complementariedade em termos de 

tecnologia e necessidades, visando a criação e o fortalecimento de redes de 

inovação industrial. 

 O projeto Ultima Milla apoia a geração e a expansão de pequenas empresas 

de base tecnológica e o seu foco principal está no apoio às últimas etapas do 

processo de desenvolvimento de produtos inovadores no México. 

 Por terem obtido êxito em seus objetivos, no final, todas as práticas 

apresentadas são indicadas como destino de missões técnicas para ampliar o 

conhecimento e dar continuidade ao trabalho de benchmarking junto às 

instituições responsáveis.  
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2. INTRODUÇÃO 

Este estudo apresenta quatro boas práticas internacionais que têm potencial de 

aplicação nas pequenas indústrias brasileiras, a fim de promover a inovação de 

produtos e de processos. Pretende-se que tais práticas possam ser avaliadas de forma 

aprofundada, por meio de missões de benchmarking presencial, para conhecer em 

detalhes o modo pelo qual as práticas foram criadas, implementadas e difundidas. 

Considerando as boas perspectivas identificadas na análise das experiências 

internacionais, pode-se afirmar ser possível criar instrumentos de inovação que 

ampliem a competitividade das pequenas indústrias brasileiras, tornando-as capazes 

de contribuir para maior participação do Brasil no comércio global.  

3. EXPOSIÇÃO DO TEMA 

Inovar significa aplicar conhecimentos, existentes ou especialmente elaborados, para 

a implantação de novos (ou significativamente melhorados) produtos, processos de 

produção e práticas de comercialização. Nesse sentido, a inovação é elemento 

fundamental em um mundo globalizado e extremamente competitivo, pois permite às 

empresas criarem diferenciais para o enfrentamento da disputa de mercados. Além 

disso, inovações podem melhorar a eficiência e a produtividade dos negócios, 

aprimorar a qualidade dos produtos e aumentar o seu valor agregado. 

Com o estímulo à inovação, é possível ampliar o faturamento e a rentabilidade das 

empresas, gerar mais empregos e fortalecer a economia. Para que isso ocorra, é 

importante que haja adequada e produtiva gestão da inovação. Dependendo das 

demandas identificadas, a gestão da inovação pode envolver aspectos da atividade 

fim – como a criação de novos produtos ou de novas formas de produzir – e também 

incluir os fatores que sustentam o negócio como um todo – como novos modelos de 

gestão administrativa, comercial, logística ou marketing. 

Para fortalecer a inovação, é preciso empenho por parte das empresas em atividades 

como: desenvolvimento do ambiente e infraestrutura internos; aquisição externa de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D); licenciamento de direitos de exploração de 

patentes; aquisição de know-how e softwares; aquisição de máquinas e 

equipamentos; capacitação de colaboradores. Além dessas ações, o estabelecimento 

de uma rede de relacionamentos e parcerias com centros de pesquisa, instituições de 
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ensino e outros apoiadores também favorece a inovação. Isso porque pode garantir às 

empresas viabilidade técnica e comercial, logística integrada, acesso a padrões 

tecnológicos internacionais e a processos de patenteamento. 

Entre as pequenas indústrias, o tema da inovação apresenta características especiais, 

que precisam ser compreendidas antes de propor programas, práticas ou políticas 

para o seu incentivo, pois elas enfrentam grandes desafios para inovar. Uma das 

principais barreiras é o desconhecimento sobre a importância de seguir padrões 

globais de competitividade, o que impede que essas empresas levem isso em 

consideração nos seus processos produtivos. Outro obstáculo importante é o acesso 

restrito a recursos, conhecimentos e tecnologias que promovem a inovação. E, 

considerando que os mais significativos diferenciais da concorrência global têm base 

tecnológica, a dificuldade de acesso às novas tecnologias impede que os pequenos 

negócios possam atingir e manter bons níveis de competitividade. Essa situação não 

só dificulta a conquista de novos mercados, como também impede que tais empresas 

se insiram nas cadeias de valor de grandes empresas. 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelas pequenas empresas, a menor estrutura 

física e de recursos humanos pode representar uma vantagem destas em relação às 

grandes empresas. Isso porque o pequeno porte confere a essas empresas maior 

agilidade para responder às mudanças mercadológicas, tecnológicas e até culturais. 

Os caminhos e metas nas empresas inovadoras de menor porte são decididos por um 

conjunto pequeno de pessoas em um ambiente menos refém da burocracia, 

permitindo que a inovação ocupe o centro de sua estratégia competitiva. 

Os vários níveis organizacionais de uma grande empresa atrasam a pesquisa e o 

desenvolvimento, devido ao alto volume de procedimentos burocráticos, que impõem 

resistência ao fluxo do processo da inovação e determinam posturas avessas ao risco, 

componente inerente da inovação. Por outro lado, a maior capacidade de 

investimento financeiro por parte das grandes empresas é um fator que amplia a 

capacidade de inovação das mesmas.  

Tendo em vista o papel estratégico desempenhado pela inovação – que pode 

contribuir para que empresas, regiões e países ganhem espaço no mercado global –, 

diversos atores têm buscado fomentar a inovação nos pequenos negócios. Apesar das 

diferentes abordagens dos programas de promoção à inovação, a maneira mais 
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produtiva tem sido feita por meio de coletivos de pequenas empresas.
1
 Juntas, essas 

empresas se fortalecem para atrair parcerias e criar condições mais favoráveis à 

inovação.  

4. O CENÁRIO BRASILEIRO 

Um dos parâmetros utilizados para analisar a inovação no Brasil é a Pesquisa de 

Inovação (PINTEC), realizada periodicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Por meio de indicadores setoriais nacionais e regionais, a 

pesquisa mede as atividades de inovação das empresas brasileiras, comparando os 

resultados com os números de outros países. A PINTEC também permite a 

identificação dos fatores que influenciam o comportamento inovador nas empresas. 

São levados em consideração os esforços empreendidos, as estratégias adotadas, os 

incentivos, os obstáculos e os resultados da inovação. 

Os resultados agregados da pesquisa permitem às empresas avaliar seu desempenho 

em relação às médias setoriais; às entidades de classe, analisar as características 

setoriais da inovação e aos governos, o desenvolvimento e avaliação de políticas 

nacionais e regionais. Com a criação da PINTEC foi possível ao país observar, por 

exemplo, que a maior parte das empresas classificadas como inovadoras exporta seus 

produtos, é de grande porte e atua em diferentes segmentos econômicos. E, conforme 

esperado, os setores mais intensivos em tecnologia são aqueles marcados por maiores 

taxas de inovação, como a indústria de máquinas e equipamentos, e a química e 

farmacêutica.  

Na última edição (2008), o estudo mostrou que cerca de um terço das empresas 

pesquisadas declarou ter inovado. Porém, quando se analisa somente a faixa de 

empresas com 10 a 50 trabalhadores, os números são menos animadores: somente 

18% dessas empresas afirmam ter inovado em produtos e 24% em processos.  

Segundo estudo da Unidade de Atendimento Coletivo Indústria (UACIN) do Sebrae, 

há no país um conjunto de fatores que atuam como gargalos ao desenvolvimento 

tecnológico. Esses representam desafios de maior ou menor calibre, de acordo com 

                                                 

1
 Esses coletivos se estabelecem em diferentes formatos, nomenclaturas e abordagens, tais como: 

arranjos produtivos locais, clusters, incubadoras, aceleradoras de empresas e regiões de vocação 

claramente definidas (Cassiolato, 2005). 
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os aspectos específicos de cada segmento e as diversidades regionais em que a 

pequena indústria se insere. São eles: 

 Ambiente incipiente para inovação;  

 Dificuldade de prospecção de tecnologias; 

 Baixa produtividade; 

 Carência de mão de obra qualificada no processo produtivo; 

 Deficiência na gestão das indústrias de pequeno porte (capacitação 

empresarial); 

 Baixo conhecimento sobre propriedade intelectual/industrial; 

 Atendimento às Normas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional; 

 Atendimento aos registros técnicos, normativos e de certificação exigidos 

para exportação; 

 Baixo nível de articulação com Instituições Tecnológicas, com empresas 

congêneres e com as da sua cadeia de valor; 

 Dificuldades na efetiva prestação de serviços de extensão tecnológica por 

instituições de ciência e tecnologia; 

 Lacuna na orientação da pesquisa acadêmica para aplicação em pequenos 

negócios. (Deficiência de pesquisa aplicada e de interlocutores para repasse 

das inovações aos negócios. Hiato entre a academia e os pequenos negócios); 

 Mercado dos pequenos negócios voltado ao consumo interno, não 

propiciando incentivos à inovação para a competição internacional.   

 

Algumas iniciativas nacionais recentes buscaram a geração da inovação no Brasil. A 

Lei 11.196/05, conhecida como Lei do Bem, concede incentivos fiscais para 

empresas que desenvolvem produtos e serviços inovadores. Desde 2006, a lei já 

beneficiou quase 1.500 empresas, que economizaram R$1,410 bilhão, valor 

correspondente a cerca de 34% dos seus projetos. Hoje (2013), apesar de beneficiar 

somente empresas em regime de lucro real, a lei representa um dos maiores 

investimentos permanentes em inovação no Brasil, uma vez que redireciona grande 

montante de impostos para o desenvolvimento direto de produtos e serviços 

inovadores. 
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O programa Sebraetec tem como objetivo prestar consultoria direta, definida a partir 

de um levantamento detalhado das necessidades e deficiências da empresa no que 

tange os aspectos relacionados à tecnologia e produção. Assim, promove a 

elaboração de plano de ação voltado à aplicação de soluções tecnológicas, ajustado 

ao perfil da empresa e aos interesses do empreendedor, de modo a melhorar o 

desempenho da empresa no mercado. A consultoria concentra esforços, 

principalmente, em aspectos relacionados ao aumento da produtividade, utilização 

racional de matéria-prima, redução dos custos de produção, melhoria do processo de 

produção, redução dos custos operacionais, melhoria na qualidade final do produto e 

aumento da competitividade da empresa no mercado (Sebraetec, 2013). 

Em 2010, a FINEP ofereceu R$ 50 milhões em recursos do FNDCT/Fundos Setoriais 

para a criação e operação de 20 Núcleos de Apoio à Gestão da Inovação (NAGIs) em 

empresas brasileiras. Os NAGIs são organizações formadas a partir de editais 

públicos, que têm como objetivo auxiliar empresas interessadas na elaboração de 

planos e projetos de gestão da inovação. Constituídos de equipes com experiência na 

área de gestão da inovação e com a atribuição de mobilizar, capacitar e apoiar as 

empresas, os NAGIs oferecem atividades como:  

 Capacitação em gestão da inovação; 

 Diagnóstico da situação de inovação da empresa; e 

 Elaboração de Planos e Projetos de Gestão da Inovação. 

A Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) foi criada em 2009 pela 

Confederação Nacional das Indústrias (CNI), com o objetivo de fazer da inovação 

uma temática permanente entre os altos executivos brasileiros. O movimento se 

mobiliza para construir e operacionalizar redes de inovação estaduais e setoriais. 

Funciona por meio da concessão de bolsas do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de até 36 meses. As principais 

funções dos bolsistas são: 

 Apoiar a identificação de parcerias entre empresas e institutos de pesquisa ou 

universidades; 

 Articular com parceiros estratégicos regionais e/ou setoriais; 

 Compartilhar melhores práticas de mobilização, capacitação; 
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 Identificar projetos de pesquisa aplicáveis ao setor ou consonantes com a 

vocação regional; 

 Orientar empresas sobre instrumentos de apoio à inovação. (CNI-Sebrae, 

2010) 

Além dessas iniciativas, recentemente, o Serviço Nacional da Indústria (Senai) e o 

Fraunhofer ICT assinaram contrato para a criação de 24 Institutos Senai de Inovação 

(ISI), sendo o primeiro deles inaugurado em 17 de setembro de 2013, em Curitiba. A 

instituição alemã trabalha com empresas e organizações de diversos setores 

industriais, por meio de pesquisas contratadas ou cooperações co-financiadas por 

agências governamentais (nacionais e internacionais). A parceria trará para o Brasil a 

experiência do Fraunhofer ICT, que possui 60 centros de pesquisa aplicada na 

Alemanha e é reconhecido mundialmente como o elo entre a produção científica e o 

setor produtivo em seu país, em busca de inovação, desenvolvimento de produtos e 

aprimoramento de processos.    

5. O CENÁRIO MUNDIAL 

O aumento de concorrência, oriundo do processo de globalização mundial, tem 

forçado as empresas de uma maneira geral a melhorar qualidade, lucratividade e a 

estratégia de oferta de seus produtos. Isso tem sido conseguido por meio da gestão de 

uma política interna de inovação e da destinação de parte significativa dos 

investimentos em pesquisas e desenvolvimento de produtos ou inovações está 

associada a tecnologias de ponta. Na União Europeia e no Japão, repectivamente, 

48% e 46% dessas verbas são designadas à indústria de alta tecnologia. Na 

Alemanha, mais de 50% dos investimentos em PD&I focam os segmentos de média‐

alta tecnologia (IPEA, 2010), índice que atinge 60% nos Estados Unidos. (Ibidem). 

O Índice Global de Inovação 2013, divulgado pela Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI), Instituto Insead e Universidade Cornell, classificou 

a dinâmica inovativa de 142 países. A Suíça lidera de longe o ranking, sendo sua 

principal força seus Outputs da inovação (patentes, royaltes, licenças, exportação de 

produtos criativos, conhecimentos e outros bens intangíveis). Em seguida, se 

posicionam a Suécia, o Reino Unido, a Holanda, os Estados Unidos e a Finlândia. 

Completam o top 10: Hong Kong, Singapura, Dinamarca e Irlanda. Destaca-se a 

Finlândia como o único país que se mantém entre os 10 primeiros colocados em 
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variadas e relevantes métricas, como capital humano, educação, ambiente regulatório 

ou P&D.  

Segundo o relatório, apesar de ocupar a 33ª colocação no ranking de Pesquisa & 

Desenvolvimento, o Brasil está no 64º lugar no cenário mundial de inovação. E em 

8º lugar se considerada somente a América Latina, região liderada pela Costa Rica, 

seguida do Chile, ambos os países em posicões mundiais bem melhores que a 

brasileira.  

As pequenas empresas são responsáveis por 99% de todos os negócios na Europa e 

em vários campos fornecem a base para desenvolvimento de novas tecnologias. De 

fato, em setores como biotecnologia ou tecnologia da informação as pequenas 

empresas têm desempenhado papel chave como fornecedoras de tecnologias 

inovadoras. (OECD, 2007) 

A habilidade em explorar novas tecnologias e responder rapidamente às mudanças 

mercadológicas coloca as pequenas empresas em um papel de destaque na economia 

europeia. Elas se distinguem pela agilidade na criação de novos negócios e pela 

quantidade de spin offs originárias de universidades e centros de pesquisa (EC, 2013) 

A cooperação com os parceiros da mesma cadeia de valor é uma das principais 

razões da melhora na eficiência de uma pequena empresa europeia, bem como de sua 

capacidade de desenvolver tecnologias inovadoras de forma continuada. A prática se 

baseia no fluxo contínuo de informação, na transferência de tecnologia e no 

aproveitamento de oportunidades. Outro benefício significativo desta cooperação é 

manter-se atualizado com o state of the art nas tecnologias que dominam. (OECD, 

2007).  

Desse modo, algumas características dos mercados internacionais onde as pequenas 

indústrias se destacam em inovação devem ser absorvidas para estimular um 

ambiente propício à criação de produtos e processos inovadores: 

 A capacidade de inovar e a atualização tecnológica são vistas pelas pequenas 

empresas europeias como os aspectos mais importantes ao participarem de 

uma cadeia de valor global. 

 O caminho para a inovação para muitas pequenas indústrias europeias passa 

pela agregação de alta tecnologia e serviços aos seus produtos (OECD, 2007). 

Especialmente a tecnologia da informação e a convergência digital são 
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consideradas grandes facilitadores para as pequenas empresas europeias 

manterem seus processos de geração de produtos e serviços inovadores.  

 Os clusters industriais são responsáveis pela economia de escala para as 

pequenas empresas asiáticas, assim como pelo incremento e pela manutenção 

de seu processo de gestão da inovação, visto que funciona como um 

mecanismo permanente de atualização tecnológica. Além disso, o risco de 

participar de processos tecnológicos inovadores é dissolvido pela presença de 

outros atores, parte significativa composta por pequenas indústrias. (METI, 

2005). 

 Vender a inovação – e não patenteá-la ou mantê-la somente como recurso 

interno – é o modo como muitas pequenas empresas inovadoras de base 

tecnológica geram valor e mantêm seu processo criativo gerador de 

novidades tecnológicas (OECD, 2007). 

 

IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA BENCHMARKING 

Na escolha das quatro boas práticas elencadas neste estudo, foram considerados os 

seguintes critérios: 

 O público-alvo da iniciativa deve ser a pequena indústria; 

 A iniciativa deve ser capaz de colaborar para a superação dos desafios 

tecnológicos identificados pela UACIN-Sebrae; 

 A iniciativa deve apresentar boas perspectivas de replicação às condições e 

realidade brasileiras; 

 Disponibilidade de informações atualizadas sobre a prática, inclusive dados 

financeiros; 

No processo de busca e análise, foi montada base de dados, com casos de inovação 

para a pequena indústria a partir das informações disponibilizadas por organizações 

como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o 

Banco Mundial, a Cepal, entre outras. Aplicados os critérios definidos, foram 

selecionados uma política pública, dois programas e um projeto.  
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EXPOSIÇÃO DAS PRÁTICAS IDENTIFICADAS  

E IMPACTO NO PAÍS DE ORIGEM 

1. ARENA – INNOVATION IN NETWORK, Noruega 

1.1. Descrição 

Quando em 1999 o governo norueguês lançou o Fundo Nacional para Pesquisa e 

Inovação, a promoção da inovação passou a contar com apoio financeiro, mas a 

medida não foi suficiente para eliminar os obstáculos enfrentados pelas pequenas 

Nome Original Destino/desenvolvedor Contatos 

ARENA – Inovação 

em Redes (Arena 

Innovation In 

Network) 

NORUEGA  

Arena Network 

http://ekstranett.innovasjonnorge.no/

templates/Page_Meta____57487.asp

x 

Øvre Slottsgate  68 

2nd floor, 0855 Oslo – Norway 

Tel:  +47 22 85 87 00 

firmapost@siva.no 

Projeto OPENLOC – 

Política de Inovação 

e seus efeitos em 

dinâmicas globais 

inseridas 

regionalmente 

(OPENLOC - 

Innovation Policy 

and its effects on 

locally embedded 

global dynamics 

Project) 

ITÁLIA 

Universitá Degli Studi di 

Trento  

http://www.openloc.eu 

Via Belenzani, 12 I-38122 Trento - 

Italy 

Tel: 39 0461 283243-3242-3240-

3247-3529 

openloc@unitn.it  

METI – Rede 

Industrial 

(METI Industrial 

Cluster) 

JAPÃO 

METI - Ministry of 

Economy, Trade and 

Industry 

http://www.meti.go.jp/english/ 

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8901, Japan 

Tel: 81-(0)3-3501-1511 

re-kaitori@meti.go.jp 

Última Milha 

(Ultima Milla) 

MÉXICO 

CONACYT – Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnologia. 

http://www.conacyt.gob.mx 

Av. Insurgentes Sur 1582, Col. 

Crédito Constructor • Del. Benito 

Juárez C.P.: 03940, México, D.F. 

Tel: (55) 5322-7700 

cmt@gea.structura.com.mx 

http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____57487.aspx
http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____57487.aspx
http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____57487.aspx
mailto:firmapost@siva.no
http://www.openloc.eu/
http://www.meti.go.jp/english/
mailto:re-kaitori@meti.go.jp
http://www.conacyt.gob.mx/
mailto:cmt@gea.structura.com.mx
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empresas. O Arena foi desenvolvido com base em planos pilotos regionais, planejado 

no período de 1998 a 2001 e lançado em 2002, para combater: 

 Falta de conhecimento, confiança e experiência em trabalhos cooperados; 

 Carência de recursos; 

 Aglomeração sem colaboração; 

 Infraestrutura institucional precária; 

 Qualificação inadequada para o processo de cooperação; 

 Baixo nível de interação com comunidades de pesquisa; 

 Baixo envolvimento com os interesses regionais. 

Com a estratégia de estabelecer uma interação dinâmica de longo prazo, o Arena tem 

como objetivos aumentar a capacidade inovadora de coletivos de empresas (clusters), 

fornecer apoio empresarial e financeiro a projetos que se baseiem na colaboração 

entre indústria, provedores de conhecimento e o setor público.  

Com aplicação multissetorial e em todas as regiões da Noruega, o Arena é 

caracterizado por sua abordagem flexível aos diferentes níveis de maturidade do seu 

público-alvo.  

Além de promover a aliança entre os setores privado, público e acadêmico, também 

visa desenvolver programas educacionais que se adequem às diferentes realidades 

das comunidades empresariais, o que o diferencia de outras boas iniciativas que não 

têm essa flexibilidade.  

Alguns exemplos de clusters apoiados são de setores em que a Noruega se destaca, 

como: petróleo, naval, turismo e telecomunicações. 

O programa é uma ação do Ministério da Educação e Pesquisa e do Ministério do 

Comércio e Indústria, coordenada pela Agência de Inovação da Noruega (Innovation 

Norway Agency). Para esta iniciativa, a Agência possui dois parceiros, o Conselho de 

Pesquisa, subordinado ao Ministério da Educação e Pesquisa e a Corporação de 

Desenvolvimento Industrial (SIVA), também financiadores. A Agência de Inovação 

da Noruega tem orçamento anual para os projetos ARENA e NCE (este, para 

empresas que finalizaram o ARENA) na ordem de € 10 milhões. 
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1.2. Dinâmica de funcionamento 

Chamadas anuais atraem projetos de diversos tipos, em estágios distintos, sendo 

comum e incentivada a realização de benchmarkings com outros clusters 

noruegueses ou internacionais.  

O período normal de suporte é de três anos, mas pode ser estendido até cinco anos. 

O ARENA é orientado para atender coletivos variados de pequenas empresas com 

diferentes níveis de organização, estabelecidos na forma de incubadoras, 

aceleradoras, entidades regionais, entre outras configurações de apoio.  

O programa se mantém com € 4 milhões por ano, destinados a apoiar de 18 a 20 

clusters por chamada, uma média de € 200 mil por cluster por ano. Os clusters na 

fase inicial necessitam de € 50 mil e os projetos mais maduros custam de € 200 mil a 

€ 300 mil. 

O programa financia até 50% do investimento necessário ao desenvolvimento do 

projeto que não pode se estender por mais de cinco anos. O programa é flexível, 

permitindo que cada cluster escolha o tipo de apoio de que necessita. As principais 

atividades apoiadas são: 

 Gestão do projeto 

 Infraestrutura física 

 Consultoria em planejamento, comunicação e marketing 

 Apoio ao desenvolvimento. 

 Ideias em estágio inicial ou pré-projetos. 

Os projetos que recebem o apoio do Arena passam a ter metas fundamentadas no 

fortalecimento da capacidade inovadora, na colaboração entre os participantes, no 

aumento da qualificação, na geração de novos negócios e na participação 

internacional.  

Um dos objetivos do Arena é desenvolver programas educacionais que se adequem 

às diferentes realidades das comunidades empresariais, o que diferencia este 

programa de outras boas iniciativas que, no entanto, não têm essa flexibilidade. Os 

cursos são desenhados, formatados e aplicados para pequenos coletivos de empresas 

com atuação comum em um setor. 

O programa Arena possui, ainda, sistema ativo de monitoramento de resultados, pelo 

qual dois avaliadores funcionam como facilitadores e acompanham o projeto em 



 

 

INOVAÇÃO PARA PEQUENAS INDÚSTRIAS                                                                                                                            18 

todas as suas fases. Os resultados são comparados em benchmarks e discussões 

permanentes com outros clusters. 

Destacam-se positivamente nesta iniciativa: 

 Ao incentivar a formação de coletivos de empresas que se estabelecem em 

torno de um mesmo setor, o Arena aproxima empresas de diferentes portes 

que atuam de maneira complementar e possibilita que pequenas indústrias 

façam parte da cadeia de valor de empresas de grande porte.  

 Ao priorizar essa ação em clusters, o programa aumenta a sua capilaridade e 

o seu poder de atuação sobre as pequenas empresas. 

 O custo do programa é relativamente baixo - R$ 12 milhões/ano -, um 

patamar próximo ao da participação do Sebrae no edital Finep Sebrae de 

2007, que foi de R$ 13 milhões. 

 O apoio tem também caráter educacional. 

 

Como aspecto negativo, pode-se mencionar a indisponibilidade de dados numéricos a 

respeito do impacto direto do programa sobre as empresas por ele beneficiadas. 

1.3. Impacto no país de origem 

Os principais impactos do Arena são expressos pelo que ocorre depois das empresas 

participarem do programa. Em 2011, 142 projetos de Inovação foram iniciados em 

sequência à participação no Arena, número que subiu para 250 em 2012. No período 

também foi ampliado o número de agências de financiamento (de 118 para 158), de 

negócios internacionais (de 53 para 90) e de projetos de educação e desenvolvimento 

de competências (de 79 para 129).  

O documento Innovation Through Cooperation - The Arena programme, de 2006, 

apresenta dezoito casos de clusters apoiados pelo Arena em diversas áreas: saúde, 

naval, petróleo, energias renováveis, telecomunicações etc. 

De forma geral, a documentação disponibilizada pelo Arena afirma que são 

decorrências positivas do programa: 

 O aumento de preços dos produtos das empresas apoiadas e do seu 

faturamento, e abertura de novos mercados, particularmente o internacional – 

resultados da agregação de valor aos produtos e serviços. 
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 A redução de custos no processo de produção, como consequência do acesso 

mais fácil à informação, de relações comerciais mais duradouras e do contato 

mais permanente. 

 

2. OPENLOC PROJECT - INNOVATION POLICY AND ITS EFFECTS 

ON LOCALLY EMBEDDED GLOBAL DYNAMICS, Itália 

2.1. Descrição 

O “Projeto Openloc - Política de inovação e seus efeitos nas dinâmicas globais 

inseridas localmente” é uma iniciativa da Provincia Autonoma Di Trento, que busca 

construir as bases para a geração de políticas e programas destinados à promoção da 

inovação entre empresas de pequeno porte.  

Com coordenação da Universitá Degli Studi di Trento, o Openloc é hoje um amplo 

programa, mas o foco desta indicação é a experiência original que o lançou. O 

Openloc foi concebido para minimizar as barreiras que impediam a inserção de 

pequenas e novas empresas da região no processo de globalização, entre as quais se 

destacavam: 

 O custo e morosidade do processo de desenvolvimento de produtos 

inovadores; 

 A dificuldade na articulação com centros de pesquisa e, consequentemente, 

na criação de massa crítica interna; 

 A dificuldade na fixação de pesquisadores na empresa; 

 A pouca visibilidade de uma política industrial inovadora; 

 A pequena capacidade de pesquisa local comparada com aquela oferecida 

globalmente; 

 A necessidade de alta capacidade de planejamento; 

 O menor volume de recursos do sistema nacional para a inovação em 

pequenas empresas; 

 A crise econômica global, que limita o foco aos empreendimentos locais. 

 

Para combater esses problemas, o projeto se dedicou a compor um framework 

relativo à inserção da inovação no universo de pequenas e novas empresas de atuação 
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restrita ao mercado local. A construção do framework teve início em 2006 e 

encerramento em 2009, como programado. 

Entenda-se este framework como o resultado de pesquisa e análise de dados para a 

identificação de um conjunto de conceitos e práticas, que podem ser usados pelos 

pequenos negócios de uma mesma localidade, na solução de barreiras à inovação de 

seus produtos e serviços, visando expandir sua atuação para o plano global. 

O desenvolvimento do framework serve ainda à geração de políticas e programas 

destinados à promoção da inovação entre empresas de pequeno porte. 

2.2. Dinâmica de funcionamento 

O projeto foi desenvolvido pela Universidade de Trento e fundamentado em modelos 

e base de dados da OCDE. A aplicação do diagnóstico foi de responsabilidade de 

pesquisadores desta universidade e de outras quatro instituições, entre as quais a 

Universidade de Manchester na cidade de Trento e em Magdeburg na Alemanha – 

esta última envolvida como forma de comparar resultados em diferentes universos 

culturais e econômicos. 

O framework foi constituído a partir das respostas obtidas por meio de um formulário 

de diagnóstico, aplicado em entrevistas com pessoas – formal ou informalmente –

envolvidas com o projeto. Entre elas, se encontravam representantes de centros de 

pesquisa, empresas privadas e organismos do setor público.  

O trabalho foi desenvolvido em três fases, sendo as duas primeiras dedicadas à 

construção do cenário que fundamentou as ações desenvolvidas na última fase. A 

saber: 

 

 

Fase 1 – Mapeamento 

das empresas 

Foram identificados localmente os setores associados às atividades 

intensivas em conhecimento.  

Fase 2 - Mapeamento 

das redes de 

conhecimento e 

análise 

Foram levantadas as redes e instituições de conhecimento locais e 

avaliada a influência que exerciam no comportamento das 

pequenas e das novas empresas mapeadas na fase 1. 

Fase 3 – Aplicação 

prática dos resultados 

As conclusões e subsídios obtidos na segunda fase foram 

utilizados na forma de políticas públicas e repassados às agências 

de fomento e governo locais, com o objetivo de que estes 

apoiassem sua aplicação nas suas áreas de atuação e influência. 
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Destacam-se positivamente nesta iniciativa: 

 Baseado na implantação de framework pré-definido, foi possível gerar 

impactos positivos no desenvolvimento de novos produtos, no aumento de 

competitividade das empresas e no seu processo de internacionalização.  

 A possibilidade de aplicação local do projeto, ajustada a uma cidade ou 

região – condição especialmente interessante para um país tão grande e 

diverso como o Brasil.  

 A existência de resultados bem documentados por meio de estatísticas e 

relatos de cases. 

2.3. Impactos nos países com iniciativas implementadas 

A avaliação realizada junto às empresas participantes mostrou que os subsídios 

obtidos com a pesquisa de diagnóstico e a análise do cenário foram a base para o 

alcance dos seguintes resultados: 

 79% desenvolveram produtos e serviços inovadores; 

 73% desenvolveram processos organizacionais inovadores; 

 Para 54%, a inovação possibilitou o acesso a novos nichos no mercado 

internacional; 

 Para 46%, a internacionalização facilitou o desenvolvimento de inovação; 

 Para 39%, a inovação foi importante para melhorar o posicionamento no 

mercado internacional. 

O processo de internacionalização destas pequenas empresas, por sua vez, ensejou o 

desenvolvimento de mais produtos e processos inovadores, estabelecendo um círculo 

virtuoso. 

 

3. METI – INDUSTRIAL CLUSTER, Japão 

3.1. Descrição 

A “Rede Industrial METI” faz parte de uma política do governo japonês de apoio ao 

desenvolvimento e à fixação de clusters industriais em torno de grandes empresas. 

Historicamente, ele tem origem na manufatura e no artesanato, porém acabou sendo 
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como política de governo nos setores automobilístico e eletrônicos, áreas hoje 

predominantes.  

A METI promove a cooperação entre agentes econômicos locais que possuem 

complementariedade em termos de tecnologia e necessidades, para criar e fortalecer 

redes de inovação industrial. Além do apoio governamental inicial, o programa 

sempre teve suporte do setor privado e hoje é autossustentável.  

Esta política de apoio tem origem em processo histórico e se relaciona com o 

potencial exportador do país. Vários clusters foram planejados para atender a 

demandas comerciais internacionais. Um dos mais bem sucedidos foi o cluster de 

TAMA (Technology Advanced Metropolitan Area) em Tóquio, que, devido às 

restrições de zoneamento urbano, recebeu grande número de indústrias. A intensa 

concentração de indústrias, interagindo e produzindo na capital do país, fortaleceu o 

grupo e possibilitou a ele exercer forte influência nas políticas industrial, científica e 

tecnológica. 

3.2. Dinâmica de funcionamento 

O METI tem forte ênfase na ação colaborativa, capacitações empresariais e trocas de 

informações científicas e tecnológicas.  

Outra característica do METI é sua abordagem regional, pela qual escritórios locais 

identificam projetos promissores de clusters alinhados à política industrial do 

programa. 

Focado inicialmente na formação de massa crítica para pequenas empresas em 

clusters de manufaturas, o programa dava apoio na forma de informações de 

mercado, marketing, parcerias, etc. Posteriormente, foi sendo orientado para o 

estabelecimento de boas relações entre a indústria e as instituições de pesquisa. 

 

As ações deste programa podem ser divididas em três categorias: 

Cooperação 

Suporte à interação entre indústria, academia e governo, 

principalmente por meio de pesquisas científicas e tecnológicas,  

executadas por instituições acadêmicas e financiadas pelo governo, 

atendendo às necessidades das pequenas indústrias.   

Tecnologia 

Suporte ao desenvolvimento tecnológico com aplicações práticas 

regionais, que se dá especialmente por ações de treinamento e 

certificações tecnológicas. 
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Capacitação 
Treinamento empresarial em marketing, negociação, elaboração de 

contratos, entre outros temas relacionados à gestão. 

 

Talvez por ser uma política de governo, não foi possível visualizar o montante global 

aplicado pelo Estado até hoje, até porque muitos dados envolvem ações simultâneas 

de várias políticas ou programas. Entretanto, avaliando dados específicos divulgados 

em 2008, pode-se obter uma ideia da ordem de grandeza da política japonesa de 

incentivo aos clusters industriais: 

 Foram aplicados US$ 12 milhões no desenvolvimento de programas de 

capacitação para pequenas empresas e US$ 3 milhões no Programa de 

promoção da educação empreendedora. 

 US$ 7,1 milhões no suporte à atualização tecnológica nas pequenas empresas:  

 US$ 2 milhões destinados ao Treinamento em propriedade intelectual: 

 US$ 2 milhões foram investidos em Pesquisa sobre os problemas do 

consumidor na Internet e o comércio eletrônico. 

Inicialmente, a sustentação desta política era viabilizada pela expansão do capital 

estrangeiro no Japão, posteriormente passou a ser mantido quase exclusivamente 

pelo financiamento das indústrias japonesas situadas em clusters. 

 

Destacam-se positivamente nesta iniciativa: 

 O programa de governo teve efeitos positivos comprovados no sentido de 

aumentar o lançamento de novos produtos, de incentivar uma cultura de 

participação das indústrias em projetos conjuntos e aumentar a criação de 

novas empresas. 

 O fato de o programa ter sua origem em clusters compostos por empresas de 

pouco valor agregado, que se transformaram em empresas de alta tecnologia; 

 O fato de o programa ter se tornado autossustentável e não necessitar hoje do 

auxílio financeiro do governo. 

 Ser uma prática colaborativa, que altera as culturas locais e estimula ambiente 

de contínuo desenvolvimento.  

 A atuação positiva de grandes empresas que apoiaram pequenas empresas 

impulsionou a formação de demanda de produtos inovadores; 
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 Como consequência, o METI fomenta a absorção de mão de obra urbana e 

amplia as possibilidades de crescimento econômico de distritos, cidades e 

regiões com alguma atividade industrial e não somente os grandes centros.   

3.3. Impactos nos países com iniciativas implementadas 

Os primeiros resultados em 2005 foram:  

 59% das empresas lançaram novos negócios, 

 39% participaram de projetos cooperados, 

 Foram criadas 133 empresas oriundas de universidades.  

Na terceira fase, iniciada em 2010, ele se tornou autossustentável, dispensando o 

financiamento governamental. 

Hoje, os clusters atendidos pelo programa incluem 5.800 pequenas empresas e mais 

de 220 universidades, com resultados significativos relacionados a: 

 Aumento do volume de produtos lançados pelas empresas dos clusters, 

 Maior participação das indústrias em projetos cooperados, 

 Aumento do número de empresas nascidas de universidades (spin offs). 

 

4. ULTIMA MILLA, México 

4.1. Descrição 

O Ultima Milla (“Última Milha”) é uma iniciativa mexicana, de 2005, do Conselho 

Nacional de Ciência e Tecnologia (CONACYT) em apoio à geração e expansão de 

pequenas empresas de base tecnológica (startups).  

Essas companhias geram cada vez mais empregos e se distinguem das pequenas 

empresas de outros setores pelo empenho em realizar pesquisa científica e 

tecnológica com o objetivo de introduzir produtos e serviços inovadores no mercado. 

Porém, elas enfrentam obstáculos de várias naturezas, entre os quais se destacam: 

 Barreiras administrativas à criação de startups; 

 Baixo nível de patenteamento; 

 Pequeno investimento público em startups; 

 Ausência ou pouco uso de métricas de avaliação de bens intangíveis; 

 Dificuldade de comercialização de produtos inovadores; 
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 Ausência de crédito bancário. 

 

Identificando que os maiores desafios não se relacionavam exatamente à atividade 

fim, o CONACITY direcionou seu apoio às últimas etapas do processo de 

desenvolvimento e à inserção no mercado de produtos inovadores que costumam 

demandar recursos raramente disponíveis em startups.  

O programa Ultima Milla faz parte do Programa Avance, relacionado às questões 

financeiras enfrentadas pelas pequenas empresas.  

As atividades desenvolvidas pelo programa significaram um gasto de quase US$ 7 

milhões por chamada, recursos oriundos de um aporte de R$ 250 milhões do Banco 

Mundial. Deste montante, US$ 57 milhões foram destinados aos programas Ultima 

Milla e Avance. 

4.2. Dinâmica de funcionamento 

A aplicação do Ultima Milla é multissetorial, embora haja maior concentração nos 

setores: químico, de design, saúde, biotecnologia, tecnologia da informação e 

manufatura. 

As principais atividades do Ultima Milla são: 

 Prototipação, 

 Apoio ao registro de patentes,  

 Estudo de viabilidade técnica para novos produtos, 

 Prospecção de clientes para produtos em fase de protótipo, 

 Elaboração de plano de negócios, 

 Atração de investidores no mercado. 

 

Por sua ligação ao Programa Avance, o Ultima Milla envolve ainda: 

 Fundo de capital semente, destinado a projetos empresariais em estágio 

inicial; 

 Fundo de aval, com recursos para garantir operações de crédito efetuadas 

por pequenas empresas; 

 Apoio à exportação; e  

 Apoio ao lançamento de ações no mercado. 
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Destaca-se positivamente nesta iniciativa: 

 O atendimento em fases decisivas de consolidação das atividades e produtos 

criados; 

 A oferta de serviços variados;  

 O contexto no qual o Ultima Milla foi criado se assemelha a muitas situações 

vividas por pequenas indústrias do Brasil, pelas dificuldades nas áreas de 

crédito, patentes e acesso a mercados, além das barreiras da burocracia, que 

contribuíram para a criação do programa nos seus moldes atuais. 

 

Como aspecto negativo, destaca-se: 

 A falta de dados numéricos e estatísticos sobre os resultados do programa, o 

que denota que em seu planejamento não foram estabelecidos sistemas 

eficazes de medição e controle. 

4.3. Impactos no país de origem 

As informações disponibilizadas pelo Ultima Milla apontam genericamente os 

seguintes benefícios gerados pelo programa para as empresas suportadas: 

 Aumento no número de novos produtos e serviços nas empresas apoiadas,  

 Aumento de empregos, particularmente para mão de obra mais capacitada, 

14 novos empregos por projeto apoiado;  

 Aumento de artigos publicados e de citações em revistas internacionais. 

  

INDICAÇÃO DE INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS COM POTENCIAL 

PARA A REALIZAÇÃO DE MISSÕES TÉCNICAS DE BENCHMARKING 

Todas as iniciativas apresentadas neste estudo apresentam aspectos de grande 

interesse, isoladamente ou em caráter de complementaridade. Desse modo, todos os 

projetos indicados neste estudo merecem que as instituições responsáveis sejam 

visitadas por missão de benchmarking que possibilite um aprendizado mais 

aprofundado ou mesmo o estabelecimento de parcerias.  

Além de buscar detalhes de desenvolvimento, implantação e funcionamento, vale 

destacar outras questões relevantes na possibilidade de levantamento presencial: 
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 As quatro práticas selecionadas envolvem processos de aprendizagem, nos 

quais as questões socioculturais são importantes. Porém, nem sempre foi 

possível obter informação suficientemente confiável para indicar até que 

ponto as questões desta ordem podem representar aspectos facilitadores ou 

resistências ao processo de implantação da prática no Brasil. Nestes casos, é 

importante na pesquisa primária junto à instituição que se recolha mais 

informações sobre contextos, metodologias, formação de equipes envolvidas, 

expectativas, entre outros aspectos.  

 As práticas também foram avaliadas sob a ótica da sustentabilidade. Em pelo 

menos duas delas, parece ser possível que uma iniciativa em prol da inovação 

tenha continuidade mesmo após o término ou diminuição do apoio 

governamental. É interessante que se tente estabelecer uma linha de tempo 

em que a sustentabilidade aconteceu e de que forma.  

 Vale ainda lembrar que o processo de replicação poderá será facilitado por 

ferramentas de apoio que as instituições realizadoras disponibilizem ou 

indiquem. Alguns exemplos de ferramentas interessantes são software, 

métodos e estatísticas referentes ao processo de implantação e possibilidade 

de acompanhamento. 

 

NORUEGA 

No Arena, observa-se a similaridade de contexto quando comparado o momento 

brasileiro atual com o da criação do programa em 2002. Tal como o Brasil, na 

Noruega havia grande predominância de pequenas empresas, baixo nível de inovação 

industrial, pouca interação entre empresas e centros de pesquisa, baixo nível de 

cooperação empresarial e grande heterogeneidade de evolução em seus clusters 

(arranjos produtivos locais, incubadoras, aceleradoras de empresas, etc.). 

Além destes pontos em comum, a forma flexível e dividida em fases do programa 

Arena também parece favorecer a reaplicação no Brasil, uma vez que possibilita a 

capacitação e proporciona suporte diferenciado para clusters e suas empresas. 

O Arena é um projeto voltado para coletivos variados de pequenas empresas com 

diferentes níveis de organização, estabelecidos na forma de incubadoras, 

aceleradoras ou órgãos públicos. Recomenda-se que a missão do Sebrae considere 
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não somente a visita à Agência de Inovação da Noruega  (Innovation Norway 

Agency), mas também às empresas e organismos impulsionadores, atuantes em 

diferentes setores e mais bem sucedidos na experiência, tais como: Vindernergi, 

Bioennergi Innlandet, Oslo MedTech, Norwegian Offshore Wind, CSSW, MedITNor 

e Grenland Telemark. A missão também deve considerar a visita a agentes que 

articulam os clusters norugueses com o programa, tais como: a Tekel, que é a 

associação que representa os 23 parques científicos da Noruega junto ao poder 

público, e a Corporação de Desenvolvimento Industrial (SIVA), que congrega várias 

incubadoras, empresas de investimentos e parques. 

 

ITÁLIA 

O Openloc é um projeto com alto poder multiplicador, um framework capaz de gerar 

programas, projetos e políticas em favor da inovação. Há muitas semelhanças entre 

as pequenas empresas brasileiras de atuação local e aquelas de Trento e Magdeburg, 

tais como: pouco acesso às comunidades de pesquisa e ausência de trabalho 

articulado com centros de pesquisa, perspectivas diferentes em relação àquelas dos 

centros de pesquisa, pressão permanente para vendas, carência de informações sobre 

o mercado internacional e, particularmente, sobre como se inserir nele, bem como 

ausência de política interna deliberada pró-inovação. 

O conhecimento mais profundo sobre essa iniciativa pode contribuir para que o 

Sebrae desenvolva metodologia de identificação de cenários e subsídios que 

fundamentem soluções capazes de estimular a inovação e a expansão da atuação de 

pequenas empresas para um contexto global. No projeto aplicado em Trento, 60% 

dos participantes foram fornecidos pelas universidades. Assim, de maneira 

semelhante ao ocorrido nos projetos Agentes Locais de Inovação (ALI) e no 

Movimento Empresarial pela Inovação (MEI), poderiam ser concedidas bolsas aos 

participantes oriundos de universidades. No caso destes dois projetos as bolsas foram 

do CNPq, mas poderiam ser da Capes, ou em caso de aplicação regional, poderia 

haver concessão de bolsa pela Fundação de Amparo à Pesquisa (FAP) do estado em 

questão. 

A pauta da visita a Universitá Degli Studi di Trento para aprofundamento sobre o 

projeto Openloc (original) passa necessariamente pela questão de obter informações, 
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cessão ou indicação sobre as ferramentas utilizadas na construção do framework, 

como metodologia, abordagem e dispositivos de coleta de dados. 

O projeto Openloc foi idealizado de tal maneira que possa ser executado por um 

conjunto de participantes locais que desempenham o papel de financiadores e 

executores. Vale, portanto, concentrar esforços no entendimento das formas de 

compor esse grupo ou de mensurar quantos participantes são necessários para que 

seja, de fato, autossustentável.  

 

JAPÃO 

Entre os fatores que motivam o estudo do programa industrial do METI com vistas a 

sua replicação no Brasil, destaca-se o fato de o programa ter sua origem em clusters 

compostos por empresas de pouco valor agregado. A atuação positiva de grandes 

empresas que apoiaram pequenas empresas (menos de 300 empregados) impulsionou 

a demanda de produtos inovadores e fez com que os pequenos negócios de poucas 

expectativas se transformassem em empresas de alta tecnologia. 

Os clusters industriais são muito importantes no modelo asiático de industrialização 

há várias décadas, sendo responsáveis pelo alto nível de exportação de produtos 

industriais, particularmente os eletroeletrônicos. No Brasil, a importância destes 

clusters industriais não tem sido significativa e eles não se espalharam pelas cidades 

como no modelo asiático. Entretanto, a iniciativa METI Industrial Cluster é indicada 

neste estudo pelos efeitos positivos comprovados que ela trouxe no sentido de 

aumentar o lançamento de novos produtos, de incentivar a participação em projetos 

cooperativos e de aumentar a criação de novas empresas. 

O Brasil reúne condições para implantação de iniciativas em regiões altamente 

industriais com grande número de pequenas empresas em seu entorno. Alguns destes 

polos são: o setor petrolífero de Macaé, o setor siderúrgico de Macaé e o polo metal 

mecânico do Sul Fluminense. Nestes polos a presença de grandes empresas 

(Petrobras, CSN, Volkswagen etc.) tem papel indutor sobre as pequenas no sentido 

de atender padrões de qualidade, obedecer prazos e, possivelmente, gerar novos 

produtos e processos. 

Hoje, no Brasil, há incubadoras e parques, particularmente no Sudeste, com empresas 

com grau elevado de inovação tecnológica, cuja atuação poderia ser potencializada 
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por meio de programa deste tipo. O programa ou assemelhado poderia ser avaliado 

para polos industriais como ABC paulista, setor petrolífero de Macaé, setor 

siderúrgico de Volta Redonda, setor calçadista do RS, setor têxtil de Santa Catarina 

entre outros. A densidade industrial e a base tecnológica são alguns critérios para 

ajudar a escolha de setores prioritários.  

Outra vantagem do METI é o seu baixo custo, R$ 12 milhões/ano. Como 

comparativo, a participação do Sebrae no edital Finep Sebrae de 2007 foi de R$ 13 

milhões.
2
 

A visita ao Ministério da Economia, Comércio e Indústria japonês, que trabalha com 

os clusters de empresas por meio do programa METI, deve se estender a algumas das 

grandes e das pequenas empresas participantes. Ainda, seria interessante visitar 

organizações, parques e centros tecnológicos que administram clusters e se 

relacionam com o ministério.   

Vale investir também no conhecimento sobre o processo que fez o METI passar da 

condição de financiado pelo governo japonês para uma continuidade produtiva e 

apoiada por seus próprios associados. 

  

MÉXICO 

Apesar de possuir realidade parecida, com baixo nível de patentes registradas, pouco 

investimento público, pequena implementação de avaliação de intangíveis, o Brasil 

não possui um programa semelhante ao Ultima Milla. 

Os esforços realizados para apoiar projetos inovadores em sua última fase de 

desenvolvimento como PRIME/Finep ou alguns editais da Faperj, foram inconstantes 

e de resultados incertos. Nesse sentido, o programa Ultima Milla poderia ser muito 

útil no Brasil, onde um produto ou serviço inovador, mesmo quando tem alguma 

forma de apoio por parte do Estado brasileiro, tem dificuldade em chegar ao mercado 

por falta de incentivo na última etapa de seu lançamento. 

Além de levantar detalhes sobre parâmetros e critérios para o suporte que o Ultima 

Milla proporciona às startups, parece primordial ter o CONACYT como destino, 

                                                 

2
 Desde 2007, o Sebrae/NA não faz edital com a Finep. Atualmente os editais são realizados por cada 

Sebrae estadual. 
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visando o aprendizado sobre as diferentes articulações financeiras presentes no 

processo de criação e manutenção deste programa. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Um elemento presente em todo o processo de elaboração deste estudo foi a 

necessidade de apontar boas práticas internacionais pertinentes à realidade brasileira 

cujos pontos positivos e índices de eficácia pudessem ser replicados no Brasil. Outras 

práticas, tão ou mais alinhadas aos propósitos que nortearam este estudo, foram 

descartadas em função deste aspecto. 

Dentro do critério de aplicabilidade, foram analisados os recursos e participantes 

necessários a cada empreendimento, as diferenças sócio, econômico e culturais com 

os países originais e o marco legal em que estas iniciativas aconteceram. 

As quatro práticas aqui apresentadas têm em comum a adequação a variadas 

demandas do Brasil, particularmente das pequenas indústrias, no que diz respeito ao 

estabelecimento de uma cultura da inovação e sua absorção como fator de 

competitividade e desenvolvimento socioeconômico. 

Uma dessas práticas, originária da Itália, por meio da construção de framework, se 

volta à fase inicial da organização de pequenas industriais em torno de aspectos 

setoriais que, em conjunto, determinam um potencial de crescimento individual. 

Duas outras, do Japão e da Noruega, se relacionam à valorização das organizações 

voltadas para o crescimento coletivo, seja pelos elos estabelecidos entre pequenas 

empresas e organismos de promoção de conhecimento e tecnologia, ou entre grandes 

e pequenas empresas. 

Por fim, a prática mexicana tem uma abordagem de apoio individual e direto para as 

etapas conclusivas dos processos produtivos e efetiva colocação de novos produtos 

no mercado.   

Com a diversidade de origens e abordagens propostas, pretende-se fazer com que o 

próprio exercício de análise para a etapa posterior deste benchmarking, relacionada à 

coleta de dados primários, seja enriquecedor e contribua de forma efetiva para o 

objetivo final de tornar as pequenas indústrias brasileiras capazes de desenvolver e 

lançar produtos e processos inovadores com alto valor agregado. 
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PRÁTICA 1 

Prática ARENA 

Nome 
Arena – Innovation in Networks  

“Arena – Inovação em redes”  

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 

Innovation Norway Agency, 

Ministry of Trade and Industry 

País Noruega 

Ano de 

constituição 
2004 (em vigor) 

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

Indústria e do Comércio 

Clientes 

Coletivos variados de pequenas empresas com diferentes níveis de 

organização, estabelecidos na forma de incubadoras, aceleradoras, entidades 

regionais, entre outras. 

Tamanho da 

instituição 

A Innovation Norway tem orçamento anual para os projetos ARENA e NCE 

(para empresas que finalizaram o ARENA) na ordem de € 10 milhões. 

Outros agentes 

O projeto conta com dois parceiros, Research Council, subordinado ao 

Ministério da Educação e Pesquisa e SIVA (Industrial Development Corp), 

que também são financiadores do projeto. 

Setor/Âmbito 

de atuação dos 

outros agentes 

Os parceiros atuam no financiamento de projetos de pesquisa e inovadores. 

Papel dos 

outros agentes 

Embora os outros parceiros forneçam diversos tipos de apoio, seu papel 

principal é financiar o programa. 

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo 

Aumentar a capacidade inovadora de coletivos de empresas (clusters), dando 

apoio empresarial e financeiro a projetos, de até cinco anos, que se baseiem 

na colaboração entre indústria, provedores de conhecimento, e o setor 

público, que estabelecem, assim, uma interação dinâmica. 

Categoria Inovação e Novas Tecnologias.  

Público alvo 

da prática 

Coletivos variados de pequenas empresas com diferentes níveis de 

organização, estabelecidos na forma de incubadoras, aceleradoras, entidades 

regionais etc. 

Setor(es) do 

público alvo 
Multissetorial. 

Motivação da 

prática 

Quando em 1999 o governo norueguês lançou o Fundo Nacional para 

Investigação e Inovação, a promoção da inovação passou a contar com  apoio 

financeiro, mas esta medida não foi suficiente para eliminar os obstáculos 
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enfrentados pelas pequenas empresas.  

O programa Arena surgiu da necessidade de superar problemas como: 

- Falta de conhecimento, confiança e experiência em trabalhos cooperados, 

- Carência de recursos, 

- Aglomeração sem colaboração, 

- Infraestrutura institucional precária, 

- Qualificação inadequada para o processo de cooperação, 

- Baixo nível de interação com comunidades de pesquisa, 

- Baixo envolvimento com os interesses regionais. 

Na questão da inovação a visão predominante era de que a mesma era 

originária somente do mercado. Pesquisa na época (2004) demonstrou que 

somente dois por cento das empresas norueguesas enxergavam as atividades 

de pesquisa e desenvolvimento como fatores importantes para a inovação. 

Abordagem da 

prática 

Programa voltado para empresas participantes de clusters. Embora possam 

participar empresas de quaisquer tamanhos, a grande maioria é de empresas 

de pequeno porte. 

Local/ Escopo 

geográfico 
Noruega 

Ano de 

implementação 
2004 (em vigor) 

Descrição dos 

serviços e 

atividades 

realizados 

O programa financia até 50% de atividades como: Gestão do projeto; 

Infraestrutura física; Consultoria em planejamento, comunicação e marketing; 

Apoio ao desenvolvimento; Ideias em estágio inicial ou pré-projetos.  

Chamadas anuais do programa atraem projetos de diversos tipos, em estágios 

distintos, sendo comum e incentivada a realização de benchmarkings com 

outros clusters noruegueses ou internacionais. Os projetos apoiados passam a 

ter metas fundamentadas no fortalecimento da capacidade inovadora, na 

colaboração entre os participantes, no aumento da qualificação, na geração de 

novos negócios e na participação internacional. O período normal de suporte 

é de três anos, mas pode ser estendido até cinco anos. 

O Arena permite que os clusters individualmente escolham que tipo de 

suporte e em que áreas necessitam de apoio. O cluster também define a 

intensidade desta colaboração e define os benefícios coletivos que deseja 

obter.  

Importante diferencial: foco também no desenvolvimento de programas 

educacionais que se adequem às diferentes realidades das comunidades 

empresariais.  

O programa possui sistema de monitoramento de resultados, pelo qual dois 

avaliadores funcionam como facilitadores e acompanham o projeto em todas 

as suas fases. Os resultados são comparados em benchmarkings e discussões 

permanentes com outros clusters. 

Os patrocinadores do programa são a própria agência Innovation Norway e o 
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SIVA, Industrial Development Corporation of Norway, ambos do Ministério 

da Indústria e do Comércio e o Research Council of Norwa, subordinado ao 

Ministério da Educação e Pesquisa. A articulação dos clusters noruegueses 

com o programa é feita pela Tekel (associação dos 23 parques científicos da 

Noruega) e pelo SIVA, que congrega várias incubadoras, empresas de 

investimentos e parques. 

Recursos 

necessários 

O programa se mantém com € 4 milhões por ano, destinados a 18 a 20 

clusters, uma média de € 200 mil por cluster por ano. Os clusters na fase 

inicial necessitam de € 50 mil e os projetos mais maduros custam de € 200 

mil a € 300 mil. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

Em 2006, o Arena tinha 330 firmas participantes, 55 centros de pesquisa e 

desenvolvimento e 60 empresas do setor público.  

O documento Innovation Through Cooperation, The Arena Programme 

apresenta dezoito casos de clusters apoiados pelo Arena em diversas áreas: 

saúde, naval, petróleo, energias renováveis e telecomunicações, entre outras. 

Entre os principais benefícios observados estão: 

- O aumento de preços dos produtos das empresas apoiadas e do seu 

faturamento, e abertura de novos mercados, particularmente o internacional – 

resultados da agregação de valor aos produtos e serviços; 

- Redução de custos no processo de produção, como consequência do acesso 

mais fácil à informação, de relações comerciais mais duradouras e do contato 

mais permanente com universidades; 

- Aumentou o número de empresas participantes em desenvolvimento de 

projetos; 

- A participação em atividades de treinamento e desenvolvimento 

professional aumentou significativamente; 

- Aumento das participações em feiras de negócios e grupos de trabalho 

coletivo. 

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação Indicam a possibilidade de ter as demandas nacionais atendidas, as 

características do Brasil de hoje que se assemelham as da Noruega de 2002: 

- Grande predominância de pequenas empresas; 

- Baixo nível de inovação industrial; 

- Pouca interação entre empresas e centros de pesquisa; 

- Baixo nível de cooperação empresarial; 

- Grande heterogeneidade e diferentes níveis de evolução em seus clusters 

(arranjos produtivos locais, incubadoras, aceleradoras de empresas etc.). 

O custo não é elevado. Com € 4 milhões por ano, o programa financia 

desenvolvimento, treinamento e suporte e sustenta a gestão de todo o 

programa.  

Conclusão É interessante a possibilidade de replicação do Arena no Brasil, pois ele 

melhorou a competitividade de seus participantes, seja pelo aumento de 
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faturamento, pela redução de custos e pela inserção internacional.   

A articulação entre o programa e os coletivos de empresas é realizada pela 

Tekel e pelo SIVA. Similarmente no Brasil, seria possível pensar em uma 

articulação envolvendo a Anprotec, Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores e o Sebraetec. A Anprotec 

reúne 280 incubadoras e 74 parques tecnológicos e atua na capacitação, 

articulação de políticas públicas, geração e disseminação de conhecimentos.  

(Anprotec, 2008) 

O custo anual do programa não é alto, em torno de R$ 12 milhões, quando 

comparado com outras iniciativas públicas do governo brasileiro. 

Outro ponto interessante para análise é a forma flexível e dividida em fases 

do programa Arena também parece favorecer a reaplicação de maneira 

gradual. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Maiores 

informações 

http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____57487.aspx  

Material 

relacionado  

- 

 

  

http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____57487.aspx
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PRÁTICA 2 

Prática OPENLOC 

Nome 

OPENLOC PROJECT - Innovation Policy And Its Effects On 

Locally Embedded Global Dynamics (origem) 

PROJETO OPENLOC – “Política de inovação e seus efeitos nas 

dinâmicas globais inseridas localmente” (origem) 

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE 

INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, com coordenação da 

Universitá Degli Studi di Trento. 

Província Autônoma de Trento 

País Itália 

Ano de 

constituição 

A construção do framework teve início em 2006 e encerramento em 

2009, como programado. 

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

Poder público e Educação. 

Clientes 
Pequenas empresas, novas ou já existentes, com atuação somente 

local. 

Tamanho da 

instituição 

A Universidade de Trento tem 15.000 alunos, 500 

professores/pesquisadores e 500 profissionais administrativos. 

Outros agentes 

Universidades de Manchester, Bologna, e Museo Tridentino di 

Scienze Naturali, Fondazione Edmund Mach, Leed-OECD Trento, 

Institute for Employment Research, University of Freiburg 

Setor/Âmbito 

de atuação dos 

outros agentes 

Universidades e instituições focadas em geração de emprego.  

Papel dos 

outros agentes 

Os parceiros acadêmicos são responsáveis pela definição e gestão 

das atividades acadêmicas de pesquisa e os dois parceiros públicos 

são responsáveis pela disseminação do conteúdo e aplicação em 

outros setores e regiões. 

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo  

O foco deste estudo é a experiência original que lançou o Openloc 

com o objetivo de compor um framework para a inserção da 

inovação nas pequenas e novas empresas de atuação restrita ao 

mercado local. Entenda-se este framework como o resultado de 

pesquisa e análise de dados para a identificação de um conjunto de 

conceitos e práticas, que podem ser usados pelos pequenos negócios 

de uma mesma localidade na solução de barreiras à inovação, 

visando expandir sua atuação para o plano global. 

Categoria Inovação e Novas Tecnologias 

http://www.uni-freiburg.de/
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Público alvo 

da prática 

Pequenas empresas, novas ou já existentes, com atuação somente 

local. 

Setor(es) do 

público alvo  
Multissetorial. 

Motivação da 

prática 

Foi concebido para minimizar as barreiras à inserção de pequenas e 

novas empresas em um processo de globalização e de geração de 

produtos e serviços inovadores, entre as quais se destacavam: 

- o custo e morosidade do processo de desenvolvimento de produtos 

inovadores, 

- a dificuldade na articulação com centros de pesquisa e, 

consequentemente, na criação de massa crítica interna, 

- a dificuldade na fixação de pesquisador na empresa, 

- a pouca visibilidade de uma política industrial inovadora, 

- a pequena capacidade de pesquisa local comparada com aquela 

oferecida globalmente,  

- a necessidade de alta capacidade de planejamento, 

- o menor volume de recursos do sistema nacional para a inovação 

em pequenas empresas, 

- a crise econômica global, que limita o foco aos empreendimentos 

locais. 

Abordagem da 

prática 

Originalmente as pesquisas de diagnóstico e o framework foram 

desenvolvidos em paralelo em Trento (Itália) e Magdeburg 

(Alemanha), como forma de comparar resultados em diferentes 

universos culturais e econômicos. 

Local/ Escopo 

geográfico 
Trento (Itália) e Magdeburg (Alemanha), 

Ano de 

implementação 

A construção do framework teve início em 2006 e encerramento em 

2009, como programado. O framework tem sido aplicado em outros 

locais e setores desde então. 

Descrição dos 

serviços e 

atividades 

realizados 

O framework foi constituído por um diagnóstico que englobou as 

redes e os relacionamentos, formais ou informais, entre centros de 

pesquisa, empresas privadas e o setor público. O trabalho foi 

desenvolvido em três fases, sendo as duas primeiras dedicadas ao 

entendimento do cenário que, depois, fundamentou as ações 

desenvolvidas na última fase. 

1 – Mapeamento das empresas;  

2 – Mapeamento das redes de conhecimento e análise da influência 

que exerciam no comportamento das pequenas e das novas empresas 

mapeadas na fase 1; 

3 – As conclusões e subsídios obtidos na segunda fase foram 

utilizados na forma de políticas públicas e repassados às agências de 

fomento e governo locais, com o objetivo de que estes apoiassem 
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sua aplicação nas suas áreas de atuação e influência. 

Recursos 

necessários 

O projeto foi executado por uma equipe de 50 pesquisadores das 

universidades de Trento, Manchester, Bologna, do Museo Tridentino 

di Scienze Naturali, da Fondazione Edmund Mach através de 

entrevistas pessoais. Muitos pesquisadores eram bolsistas. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

Os resultados obtidos permitiram ir além do objetivo original de 

construção de um framework, transformando o Openloc em um 

projeto amplo que fomenta redes de criação, transferência e 

aplicação contínua de conhecimentos.  

A avaliação realizada junto às empresas participantes mostrou que 

os subsídios obtidos com a pesquisa de diagnóstico e análise do 

cenário foram a base para o alcance dos seguintes resultados: 

 79% desenvolveram produtos e serviços inovadores; 

 73% desenvolveram processos organizacionais inovadores; 

 para 54%, a inovação permitiu o acesso a novos nichos no mercado 

internacional; 

 para 46%, a internacionalização facilitou o desenvolvimento de 

inovação; 

 para 39%, a inovação ajudou a melhorar o posicionamento no 

mercado internacional. 

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação 

A indicação dessa prática focou especialmente o processo inicial do 

Openloc, por considerar que um diagnóstico de cenários pode 

apontar caminhos bem distintos dependendo de onde é realizado. 

Além disso, há muitas semelhanças entre as pequenas empresas 

brasileiras de atuação local e aquelas de Trento e Magdeburg:  

  Pouco acesso às comunidades de pesquisa; 

  Perspectivas diferentes em relação àquelas dos centros de 

pesquisa; 

  Pressão permanente para vendas; 

  Ausência de trabalho articulado com centros de pesquisa; 

  Carência de informações sobre o mercado internacional e, 

particularmente, sobre como se inserir nele; 

 Ausência de uma política interna deliberada pró-inovação. 

O conhecimento mais profundo sobre essa iniciativa pode contribuir 

para uma sistematização de diagnósticos, que, ao identificar cenários 

e subsídios, fundamentam soluções capazes de estimular a inovação 

e a expansão da atuação de pequenas empresas para um contexto 

global. 

Conclusão Baseado na implantação de um framework pré-definido foi possível 
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obter impactos positivos no desenvolvimento de novos produtos, no 

aumento de competitividade das empresas e no seu processo de 

internacionalização. Estes impactos são decorrentes da aplicação das 

políticas e programas elaborados a partir do uso do framework, 

desenvolvido no projeto Openloc. 

Sendo um projeto restrito, de ação local, sua implantação pode 

ocorrer simultaneamente em vários locais.  Uma possível 

configuração  de instituições para a aplicação deste projeto no Brasil 

poderia ser a de algumas universidades com experiência em pesquisa 

social junto com o Sebrae. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Maiores 

informações 
- 

Material 

relacionado  

http://www.openloc.eu/ 

 

 

 

  

http://www.openloc.eu/
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PRÁTICA 3 

Prática METI  

Nome 
METI – INDUSTRIAL CLUSTER  

“METI – Rede industrial” 

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE 

INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 
METI - Ministry of Economy, Trade and Industry 

País Japão 

Ano de 

constituição 
2001 

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

Multissetorial, incluindo, especialmente na primeira fase, 

manufatura e empresas dedicadas ao artesanato. 

Clientes 
Embora possam participar indústrias de diferentes portes situadas 

em clusters, mais de 90% são de pequeno porte. 

Tamanho da 

instituição 
Ministério da Economia, Indústria e Comércio do Japão 

Outros agentes - 

Setor/Âmbito 

de atuação dos 

outros agentes 

Poder público federal. 

Papel dos 

outros agentes 
- 

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo  

Promover a cooperação entre agentes econômicos locais que 

possuem complementariedade em termos de tecnologia e 

necessidades, visando a criação e o fortalecimento de redes de 

inovação industrial. 

Categoria Inovação e Novas Tecnologias 

Público alvo 

da prática 

Pequenas empresas, universidades e centros de pesquisa de áreas 

metropolitanas, industriais, e regionais. 

Setor(es) do 

público alvo  
Multissetorial 

Motivação da 

prática 

Historicamente, a formação dos clusters industriais está relacionada 

ao avanço da urbanização e à concentração de trabalhos em na 

periferia das cidades. 

Vários fatores influenciaram ou impulsionaram a criação do 

programa METI no Japão, em especial o sucesso dos clusters de 

manufaturas e pequenas empresas de baixa tecnologia. Um dos mais 
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bem sucedidos foi o cluster de TAMA (Technology Advanced 

Metropolitan Area) em Tóquio, que, devido às restrições de 

zoneamento urbano, recebeu grande número de indústrias. 

A grande concentração de indústrias, interagindo e produzindo na 

capital do país, fortaleceu o grupo e possibilitou a ele exercer forte 

influência nas políticas industrial, científica e tecnológica. 

O METI Industrial Cluster está inserido dentro de uma política do 

governo japonês de apoio ao desenvolvimento e fixação de clusters 

industriais em torno de grandes indústrias; principalmente, dos 

setores automobilístico e eletrônico. Historicamente, o projeto foi 

iniciado com empresas dos setores de manufatura e artesanato, mas 

posteriormente foi adaptado e orientado para os setores com maior 

potencial de exportação da economia japonesa. 

Abordagem da 

prática 

A abordagem se dá por meio de um conjunto de empresas próximas 

localmente com atividades industriais complementares. 

Local/ Escopo 

geográfico 
Japão 

Ano de 

implementação 
2001 – em vigor 

Descrição dos 

serviços e 

atividades 

realizados 

Focado inicialmente na formação de massa crítica para pequenas 

empresas em clusters de manufaturas, o programa dava apoio na 

forma de informações de mercado, marketing, parcerias, etc. 

Posteriormente, foi sendo orientado para o estabelecimento de boas 

relações entre a indústria e as instituições de pesquisa. Hoje, seu 

foco principal são as pequenas empresas inovadoras de alta 

tecnologia.  

Além do apoio governamental, o programa sempre teve suporte do 

setor privado e hoje é autossustentável. 

Uma característica do METI é sua abordagem regional, por meio da 

qual escritórios locais identificam projetos promissores de clusters 

alinhados à política industrial do programa. O METI tem forte 

ênfase na ação colaborativa, capacitações empresariais e trocas de 

informações científicas e tecnológicas. As ações deste programa 

podem ser divididas em três categorias: 

- Suporte à cooperação entre indústria, academia e governo; 

- Suporte ao desenvolvimento de tecnologias com aplicações 

práticas regionais;  

- Treinamento empresarial. 

Recursos 

necessários 

Os investimentos abaixo dão uma ordem de grandeza da política japonesa 

de incentivo aos clusters industriais em 2008: 

- Desenvolvimento de programas de capacitação para pequenas empresas: 

US$ 12 milhões 
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- Suporte à atualização tecnológica nas pequenas empresas: US$ 7,1 

milhões 

- Treinamento em propriedade intelectual: US$ 2 milhões. 

- Programa de promoção da educação empreendedora: US$ 3 milhões. 

- Pesquisa sobre os problemas do consumidor na Internet e o comércio 

eletrônico: US$ 2 milhões. 

Inicialmente o capital para sustentação desta política era originário da 

expansão do capital estrangeiro no Japão, posteriormente passou a ser 

mantido quase exclusivamente pelo financiamento das indústrias japonesas 

situadas em clusters.  

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

Os primeiros resultados em 2005 foram:  

- 59% das empresas lançaram novos negócios, 

- 39% participaram de projetos cooperados, 

- criação de 133 empresas oriundas de universidades. 

Na terceira fase, iniciada em 2010, este programa se tornou auto 

sustentável, pois não possui mais financiamento governamental. 

Hoje os clusters atendidos pelo programa incluem 5.800 pequenas 

empresas e mais de 220 universidades. 

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação 

Entre os fatores que motivam o estudo do programa industrial METI 

com vistas à replicação do mesmo no Brasil, destacam-se:  

- o fato de o programa ter sua origem em clusters compostos por 

empresas de pouco valor agregado, que se transformaram em 

empresas de alta tecnologia. 

- a atuação positiva de grandes empresas, que apoiaram pequenas 

empresas (menos de 300 empregados) e impulsionaram a formação 

de demanda de produtos inovadores. 

- o fato de o programa ter se tornado autossustentável e não 

necessitar hoje do auxílio financeiro do governo. 

Conclusão 

Os clusters industriais foram os responsáveis pelo alto nível de 

exportação de produtos industriais no modelo de desenvolvimento 

asiático, particularmente os de eletro-eletrônicos. 

No Brasil estes clusters industriais não foram tão significativos ou 

abrangentes geograficamente. Entretanto, a iniciativa do METI é 

indicada neste estudo pelos efeitos positivos comprovados que ela 

trouxe no sentido de aumentar o lançamento de novos produtos, de 

incentivar a participação em projetos cooperativos e aumentar a 

criação de novas empresas. 

O Brasil reúne condições para implantação de iniciativas deste tipo. 

Alguns destes polos são  o setor. Polos como os dos setores 

petrolífero e siderúrgico de Macaé ou metal mecânico do Sul 

Fluminense provam a importância que a presença de grandes 
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empresas (Petrobras, CSN, Volkswagen etc.) têm sobre as pequenas 

no sentido de fazê-las tender a padrões de qualidade, obedecer 

prazos e, possivelmente, gerar novos produtos e processos. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Maiores 

informações 
-  

Material 

relacionado  

www.meti.go.jp/english/ - White Paper on Small and Medium 

Enterprises in Japan 

  

http://www.meti.go.jp/english/
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PRÁTICA 4 

Prática ÚLTIMA MILLA 

Nome 
ULTIMA MILLA  

“Última Milha” 

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE 

INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 
CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. 

País México 

Ano de 

constituição 
2005 até o momento 

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. 

Clientes 
Pequenas empresas de base tecnológica com produtos em fase final 

de lançamento. 

Tamanho da 

instituição 
- 

Outros agentes 

O programa Ultima Milla faz parte do Programa Avance, que 

envolve ainda um fundo de capital semente (para empresas 

iniciantes), um fundo de aval (que fornece garantias para 

empréstimos), apoio à exportação e ao lançamento de ações, e conta 

com a participação do Banco Mundial para isso. 

Setor/Âmbito 

de atuação dos 

outros agentes 

Financeiro 

Papel dos 

outros agentes 

O Banco Mundial financiou US$ 250 milhões do Programa Avance, 

dos quais uma parcela foi destinada exclusivamente ao Ultima Milla. 

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo  

Apoio à geração e expansão de pequenas empresas de base 

tecnológica com foco principal no apoio às últimas etapas do 

processo de desenvolvimento de produtos inovadores. 

Categoria Inovação e Novas Tecnologias, Empreendedorismo. 

Público alvo 

da prática 

Pequenas empresas de base tecnológica (startups) já com seus 

produtos em fase de protótipo. 

Setor(es) do 

público alvo  

Multissetorial, embora a maior parte das empresas fossem empresas 

do setor químico, de design, saúde, biotecnologia, tecnologia da 

informação e manufatura . 

Motivação da 

prática 

Apesar da importância que possuem para a economia, pela geração 

de empregos e pelo desenvolvimento de produtos inovadores, as 

empresas de base tecnológica enfrentam obstáculos para os quais 
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não encontram apoio. Um destes obstáculos está na última fase de 

lançamento comercial de um produto, quando já se tem um protótipo 

do mesmo para lançamento no mercado. 

Outros obstáculos próprios desta fase são: 

 barreiras administrativas à criação de startups; 

 baixo nível de patenteamento; 

 pequeno investimento público em startups 

 ausência ou pouco uso de métricas de avaliação de bens 

intangíveis; 

 dificuldade de comercialização de produtos inovadores; 

 ausência de crédito bancário. 

Abordagem da 

prática 

Multissetorial, com foco nos setores eletrônico, telecomunicações e 

TI. 

Local/ Escopo 

geográfico 

México. Começou com alcance regional com três estados e 

progressivamente foi implantado em todo o México. 

Ano de 

implementação 

Inicialmente durou dois anos, de 2003 a 2005. E, posteriormente, foi 

reimplantado em 2007, 2009 e 2011, estando ainda em vigor (2013) 

Descrição dos 

serviços e 

atividades 

realizados 

O programa procura unificar as ações de empresas, universidades, 

instituições e laboratórios voltados para a última fase de 

desenvolvimento de produtos. Integra diversas ações e pretende 

transformar de maneira rápida e com maior qualidade protótipos em 

produtos e processos inovadores colocados no mercado. 

O programa foi lançado pelo CONACYT em paralelo com outras 

iniciativas, particularmente dos fundos de investimentos para o 

fornecimento de recursos financeiros para as pequenas empresas de 

base tecnológica.  

As principais atividades do Ultima Milla são: prototipação; apoio ao 

registro de patentes; estudo de viabilidade técnica para novos 

produtos; prospecção de clientes para produtos em fase de protótipo; 

elaboração de plano de negócios; atração de investidores no 

mercado. 

As empresas são atraídas em chamadas anuais. 

Recursos 

necessários 

As atividades desenvolvidas pelo programa significaram um gasto 

de quase US$ 7 milhões por chamada, recursos oriundos de um 

aporte de R$ 250 milhões do Banco Mundial. Deste montante, US$ 

57 milhões foram destinados aos programas Ultima Milla e Avance. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

O programa contribuiu para o aumento da criação de startups no 

México, que em cinco anos ultrapassou países como Brasil, Chile e 

outros da OECD em número de empresas geradas. Os principais 

benefícios gerados pelo programa Ultima Milla para as empresas 

suportadas foram: 
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- aumento no número de novos produtos e serviços nas empresas 

apoiadas, embora o crescimento do número de patentes tenha sido 

inexpressivo, 

- aumento de empregos, particularmente para mão de obra mais 

capacitada, 14 novos empregos por projeto apoiado.  

- aumento de artigos publicados e de citações em revistas 

internacionais. 

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação 

Apesar de possuir uma realidade parecida, com baixo nível de 

patentes registradas, pouco investimento público, pequena 

implementação de avaliação de intangíveis, o Brasil não possui um 

programa semelhante ao Ultima Milla. Os esforços realizados para 

apoiar projetos inovadores em sua última fase de desenvolvimento 

como PRIME/Finep ou alguns editais da Faperj, foram inconstantes 

e de resultados incertos. Neste sentido, o programa Ultima Milla 

poderia ser muito útil no Brasil, onde um produto ou serviço 

inovador, mesmo quando tem alguma forma de apoio por parte do 

Estado brasileiro, tem dificuldade em chegar ao mercado por falta de 

incentivo à última etapa de lançamento. 

Conclusão 

Sendo a última fase de desenvolvimento de produtos inovadores 

altamente demandante de recursos financeiros, logísticos, humanos, 

entre outros, o apoio fornecido pelo programa às empresas 

associadas se mostrou fundamental para que tais produtos realmente 

ganhem o mercado.  

O custo do programa por empresa não é elevado US$ 109 mil, 

ficando dentro da realidade brasileira, quando se compara o capital 

investido em pequenas empresas através de editais e políticas de 

investimentos. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Maiores 

informações 
- 

Material 

relacionado  

www.conacyt.gob.mx/ 
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