
Arena – inovação em rede 

Nome Arena – Innovation in Networks 

Objetivo 

Aumentar a capacidade inovadora de redes empresariais, dando apoio técnico 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. 

Público-alvo 
Redes empresariais com diferentes níveis de organização, estabelecidos na 
forma de incubadoras, aceleradoras, entidades regionais etc. 

Setor (ou 

setores) do 
público-alvo 

Multissetorial 

Justificativa 

Em 1999, quando 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 
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. Uma pesquisa na época (2004) demonstrou 
que somente 2% das empresas norueguesas enxergavam as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento como fatores importantes para a inovação. 

Escopo 

geográfico 
Noruega 

Ano de 

implementação 
2004 



Descrição dos 
serviços e 

atividades 
realizados 

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. Nesse 

sentido, 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 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 de projeto; 

 Infraestrutura física; 

 Consultoria em planejamento, comunicação e marketing; 

 Apoio ao desenvolvimento; 

 Ideias em estágio inicial ou pré-projetos; 

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; 

 A 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; 

 Aumento do número de empresas participantes em desenvolvimento de 

projetos; 

 A participação em atividades de treinamento e desenvolvimento profissional 

aumentou significativamente; 

 Aumento das participações em feiras de negócios e grupos de trabalho 

coletivo; 

Instituição Executora 

Nome Innovation Norway Agency 



País Noruega 

Setor Governo (vinculada ao Ministério de Comércio e Indústria) 

Clientes Empresas e indústrias 

Tamanho 

A Agência de Inovação da Noruega apresenta escritórios em todos os condados 
noruegueses, com sede em Oslo. Também possui escritórios em 30 países e 

conta com mais de 500 empregados em todo o mundo. A Agência apresenta 

também orçamento anual para os projetos ARENA e NCE (para empresas que 
finalizaram o ARENA) na ordem de € 10 milhões. 

Instituições Parceiras 

Nome 
Conselho de Pesquisa (Research Council), do Ministério da Educação e Pesquisa 

SIVA (Industrial Development Corporation) 

Setor 
Governo e iniciativa privada, ambos atuam no financiamento de projetos de 
pesquisa e inovadores. 

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

principal é financiar o programa. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

As características do Brasil de hoje 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.). 

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

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

Conclusão 

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 Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e o Sebrae (por meio do Sebraetec). 



A Anprotec reúne 280 incubadoras e 74 parques tecnológicos e atua na 

capacitação, articulação de políticas públicas, geração e disseminação de 
conhecimentos.  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, que também parece favorecer a replicação de 

maneira gradual e adaptada ao contexto brasileiro. 

 


