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RESUMO 

Os desafios da Era do Conhecimento e as transformações multisetoriais advindas 

do período pós-crise econômica global apontam para a descentralização do 

capital socioprodutivo. Ao contemplar o enfoque regional, torna-se propícia a 

criação e o rearranjo de novos polos de concentração de capital para a pesquisa, 

produção e difusão do conhecimento. Nessa perspectiva, a agilidade e 

adaptabilidade da ação empreendedora, sejam nas empresas nascentes, ou em 

núcleos de inovação específicos das empresas, vinculados a centros de pesquisa, 

passam a envolver e motivar a geração e expansão de projetos e programas. 

Esta pesquisa qualitativa apresentou como objetivo compreender o papel da 

FINEP (Agência de Inovação Brasileira) na promoção do desenvolvimento 

regional e no aumento da competitividade das empresas nascentes. Os dados do 

estudo foram coletados junto a cinco empresas nascentes, do setor de 

biotecnologia e saúde humana, subvencionadas economicamente, através do 

programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora), da FINEP (Agência de Inovação 

Brasileira). Durante a extensão do programa, em 2008 e 2010, foram 

coordenadas pela agência de fomento FIPASE (Fundação Instituto Pólo 

Avançado da Saúde), cuja interligação com a USP (Universidade de São Paulo), 

caracteriza uma interação institucional entre os setores acadêmicos e 

empreendedor. A influência direta do programa pôde ser verificada por meio do 

impacto na gestão administrativa destas empresas, potencializando os 

incrementos de ciência, tecnologia e inovação, típicos dos sistemas locais de 

inovação. Assim, para o avanço na competitividade e consolidação das atividades 

empreendedoras no setor biotecnológico, é fundamental a continuidade do 

programa. Com base nisso, emerge a necessidade de indução e fomento nestas 

empresas nascentes, uma vez imbricadas para a construção de ativos tangíveis, 

através de seus produtos, processos e serviços. Considerando a visão sistêmica, 

o amadurecimento do viés mercadológico nestas empresas nascentes, permitirá o 

avanço do crescimento endógeno, possibilitando maior empoderamento e 

autonomia dos atores sociais envolvidos. 

Palavras-chave: empresas nascentes, subvenção econômica, políticas públicas 

e sistemas locais de inovação. 
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 Introdução 

A última crise econômica mundial, deflagrada em 2008, com a erupção 

dos títulos subprime norte-americanos, desencadeou o colapso do sistema 

financeiro global, alastrou-se para os países e alçou o questionamento dos 

princípios ultraliberais. Com isso, emergiu a busca de novos modelos de 

intervencionismo estatal (PEREIRA, 2009). 

Trazidas à tona as mazelas do capitalismo desregulado e meramente 

especulativo, alinhava-se um novo confronto entre o liberalismo econômico e o 

protecionismo estatal. 

Este embate remonta à dualidade acerca do papel e a eficiência do 

Estado Democrático de Direito, ao revelar o Estado como agente regulador, em 

consonância com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, todavia, 

sem prejuízo da busca pelo progresso efetivo, aliado ao desenvolvimento 

humano e social. 

Em razão disso, este trabalho de dissertação retrata a consecução de 

um programa interdisciplinar de desenvolvimento regional, sob a linha de 

pesquisa das políticas públicas, na qual aponta direcionamentos para a 

efetividade destas construções sociais. 

Neste escopo, a recente crise econômica fomentou a função social das 

atividades econômicas, de modo a permitir o avanço da iniciativa privada, 

desde que atrelada às suas responsabilidades intrínsecas, para com a 

comunidade ou a seara em que está inserida. 

 Após a Grande Depressão (PEREIRA, 2009), na década de 30, o New 

Deal nos Estados Unidos da América recalculou a “mão estatal”, como garantia 

de prudência financeira e progresso da economia. Advindo desta planificação, 

pelo então presidente Franklin Delano Roosevelt, o Plano Marshall serviu como 

base reconstrutora significativa de várias economias mundiais, como as da 

Europa Ocidental e Japão. O ápice deste modelo foi o Welfare State, o Estado 

do Bem Estar Social, com comprometimentos sociais redundantes na Europa 

Ocidental, no pós Segunda Guerra Mundial. 
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 Várias décadas depois, já nos anos de 1990, com a proeminência da 

ótica neoliberalista, o exercício da atividade econômica, ainda que mais 

diversificado, resultou, sobremaneira, num instrumento de maior concentração 

de capital e poder, tendo como principal expoente teórico a Escola de Chicago 

(KRUGMAN, 2009). 

 Reflexo deste modelo unilateral, os desmedidos lucros das grandes 

corporações resultaram em inúmeros incidentes no sistema financeiro, que 

foram canalizados no ambiente macroeconômico internacional, com crises 

como as da Rússia e do México, causando, à época, impactos marcantes em 

várias economias em desenvolvimento, dentre elas o Brasil. 

 Na virada do milênio, ainda sob os efeitos da globalização radical, mas 

com um ciclo expansionista virtuoso, o crescimento da atividade econômica 

internacional continuou a aprofundar a desigualdade entre os países, seja em 

escala macro ou microeconômica, acarretando situações de enfático risco 

social, de modo a atingir os cidadãos e as populações mais carentes. 

 Na mesma década e como retrato do último “crash” mundial, em 2008, a 

“bolha” do crédito imobiliário e a sua falta de lastro real quanto às hipotecas e 

demais garantias nos EUA afetaram sismicamente a economia dos demais 

países (KRUGMAN, 2009). 

 Resultante destas assimetrias e desequilíbrios, a falta de regulação no 

mercado acarretou desastrosas mazelas que, por muitas vezes, já estavam 

arraigadas em condutas desmedidas dos investidores, o que acarretou 

destroços políticos, econômicos e sociais, em âmbito global, de modo a se 

disseminar endemicamente para a maioria dos países. 

 Os efeitos de crise econômica, portanto, sobrevêm verticalmente, 

através de um prisma global e macroeconômico, para atingir, de cima para 

baixo, os países e suas dinâmicas locais (MARTINELLI & JOYAL, 2004). 

 Assim, quanto mais dependente dessa dinâmica, maior será o dano 

causado para as economias, sejam elas de países desenvolvidos, ou em 

estágio de desenvolvimento. Da mesma forma, em âmbito local, esta incidência 
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pode se revelar mais aprofundada nas micro e pequenas empresas, nas quais, 

estes efeitos impõem mais fortemente os seus indicadores. 

 Por outro lado, a abundância de micro e pequenas empresas em âmbito 

local pode significar maior possibilidade de reversão no quadro de crise 

econômica, pois possuem, em detrimento das grandes empresas, maior 

capacidade de adaptabilidade aos seus efeitos (MARTINELLI & JOYAL, 2004). 

 Com a retomada do crescimento, a partir do semestre final de 2009, o 

mundo enfrenta ainda um processo de desaceleração, apesar da reabertura de 

postos de emprego e o acirramento das disputas empresariais.  

 Neste cenário, é crucial que os instrumentos de políticas regulatórias 

sejam efetivos, propiciando um ambiente favorável para o desenvolvimento. No 

âmbito do Estado, as agências de desenvolvimento local desempenham papel 

essencial, pois investem no incremento da competitividade, gestão e inovação, 

a médio e longo prazo, por meio da capacitação das organizações, em 

especial, das MPE´s (Micro e Pequenas Empresas).  

 Segundo dados do relatório “Cenários das MPE’s no Brasil 2009-2015” 

produzido pelo Observatório de Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE-SP 

(SEBRAE, 2008, p.24), em 2015, o Brasil poderá atingir a relação 1/24, ou seja, 

de uma empresa, para cada 24 habitantes, com aproximados 9 milhões de 

empresas para estimados 210 milhões de habitantes. Tal indicador aproxima a 

realidade nacional aos países da União Europeia. 

 Nessa esteira (SEBRAE et al, 2011, o montante de 99% (noventa e oito 

por cento) das empresas no país são micro e pequenas, responsável por cerca 

de 52% (cinquenta e dois por cento), dos empregos privados não-agrícolas e o 

equivalente a quase 40% (quarenta por cento) da massa de salários. 

 Constata-se, portanto, que as micro e pequenas empresas são 

fundamentais para a movimentação e fortalecimento da economia local, com 

resultados para a sociedade, estimulando, assim, o desenvolvimento regional. 

 Nessa perspectiva, o problema central desta pesquisa quanti-qualitativa 

norteia-se pela questão: como os projetos de subvenção econômica da FINEP 
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às (micro e pequenas) empresas nascentes da região de Ribeirão Preto, 

através do programa PRIME, estimulam o desenvolvimento local? 

 Dentre os objetivos da função estatal destaca-se a busca por impactar 

práticas mercadológicas de governança corporativa, transparência e ética, em 

contraponto ao abuso de poder econômico e meramente concentracionista.  

 Enfatiza-se, nesse contexto, a necessidade de estudos sobre o papel do 

Estado como indutor e delineador de condutas, por meio da regulação 

econômica e dos princípios constitucionais de ordem econômica, dentre eles a 

livre iniciativa e a livre concorrência, todavia, consignada à função social. 

 Para os países periféricos, emergentes ou em desenvolvimento, como o 

Brasil, o modo de atuação estatal, em intervenção mínima, porém 

circunstancial, criteriosa e planejada, pode acarretar, sobretudo, em médio e 

longo prazo, a canalização de oportunidades e aumento de renda, no intuito de 

um avanço sustentável, equânime e estruturado. 

 Neste organograma social, cultural, político e econômico, e sob a luz do 

empreendedorismo regional, em que as relações privadas podem ser 

favoravelmente direcionadas em fluxo horizontal, emerge a importância das 

micro e pequenas empresas. 

 Ademais, constata-se que, dentro da lógica eminentemente dinâmica e 

competitiva da globalização, as organizações carecem de contínuo apoio 

científico, tecnológico e inovador, para que obtenham avanços qualitativos e, 

com isso, conquistem avanços reais na esfera privada. 

 Assim, encontra ressonância a função estatal, por meio de agências de 

desenvolvimento como a FINEP (Agência de Inovação Brasileira), uma 

empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

que possuía, à época do PRIME (Primeira Empresa Inovadora), 17 (dezessete) 

agências descentralizadas em todo o país.  

Neste espectro, dentre as 3 (três) agências descentralizadas no estado 

de São Paulo, destaca-se a agência de fomento FIPASE (Fundação Instituto 

Pólo Avançado da Saúde). Sua área de atuação, durante a extensão do 
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programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora), entre 2008 (dois mil e oito) e 

2010 (dois mil e dez), foi delimitada pelas macrorregiões de Ribeirão Preto, 

São Carlos e São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. 

Este estudo, remeter-se-á ao estudo de 5 (cinco) empresas nascentes 

da área de biotecnologia e saúde humana, contempladas com recursos de 

subvenção econômica do PRIME (Primeira Empresa Inovadora), localizadas na 

macrorregião de Ribeirão Preto. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

 Compreender o papel da FINEP (Agência de Inovação Brasileira) na 

promoção do desenvolvimento regional e no aumento da competitividade na 

produção e geração de bens e serviços, por intermédio de projetos de 

subvenção econômica às empresas nascentes da macrorregião de Ribeirão 

Preto. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar os projetos de subvenção econômica concedidos pela 

FINEP (Agência de Inovação Brasileira), às empresas nascentes na 

macrorregião de Ribeirão Preto, através do programa PRIME (Primeira 

Empresa Inovadora), no período entre 2008 e 2010.  

 Identificar a opinião dos responsáveis pelos projetos contemplados nas 

empresas nascentes da macrorregião de Ribeirão Preto e, do coordenador 

geral do PRIME, sobre a influência deste apoio para o desenvolvimento das 

organizações. 
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Capítulo 1  

 A crise mundial e a evidência do crescimento endógeno 

A crise econômica global, a despeito de seu aprofundamento e 

amplitude, encontra convergência nos princípios macro e microeconômicos, 

refletidos também no desenvolvimento regional. Nesse cenário, nos quesitos 

competitividade, empregabilidade e fomento ao mercado interno, observa-se a 

necessidade de instauração de processos que alimentem e reproduzam os 

procedimentos endógenos locais e fomentem o desenvolvimento regional. 

Os efeitos colaterais da crise econômica mundial de 2008 atingiram o 

setor privado, provocando consequências em cadeia para o setor público e 

para diferentes organizações e instituições da sociedade civil. Sendo assim, 

“em uma perspectiva ampla, a integração econômica mundial significou para as 

organizações a necessidade de ações vinculadas ao cenário global, mesmo 

que as suas operações estejam restritas a um contexto local” (MUZZIO, 2010, 

p. 448). 

Sobre a última crise mundial, Krugman (2009) alerta que o excesso de 

otimismo quanto à pujança das economias, a partir do início do século XXI, 

pelos próprios governos e demais instituições, acabou por “maquiar” o desvelo 

especulativo e sem freios, que acarretou efeitos deletérios em toda cadeia 

econômica e produtiva. 

A este respeito, Pereira (2009) enfatiza que a responsabilidade ativa 

estatal em impulsionar o crescimento econômico acabou sendo reforçada à 

medida que se intensificou a competição entre os Estados-nação. Para o 

mesmo autor, o papel de formulação e implementação de políticas deve ser 

pragmático, a partir da realidade heterogênea existente e de um modelo 

macroeconômico aberto, fonte de constante mutação e atualização. 

Dessa forma, dado o contexto da globalização, assim considerando as 

intermitentes influências entre os subsistemas afetados pela crise, torna-se 

premente a formulação e consolidação de políticas públicas locais, de modo a 

restabelecer e integrar as diversas fontes de capacidade produtiva, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


14 
 

especialmente das micro e pequenas empresas, que constituem importantes 

atores econômicos e sociais. 

Nesse contexto, Valentim et al (2009, p. 101) afirmam que “as 

organizações são complexas no que tange à sua inserção social, visto que ao 

mesmo tempo em que fazem parte de uma sociedade e, portanto dela 

dependem, são empregadoras de mão-de-obra trabalhadora e, assim, 

influenciam na qualidade de vida local e regional.” 

Com base nessa premissa, observa-se que a globalização altera o 

ambiente de competição organizacional entre as empresas e influi diretamente 

em vários aspectos econômicos, de forma a modificar “a relação de forças 

entre seus atores, entre elas destaca-se a cooperação entre empresas, 

institutos de pesquisa, universidades e associações, visto que esse tipo de 

aliança estratégica gera um forte diferencial competitivo para as organizações 

envolvidas” (VALENTIM et al., 2009, p.112).   

Não obstante, ao contrário das grandes corporações, as micro e 

pequenas empresas não podem realizar internamente todas as atividades 

inerentes a um processo produtivo completo, razão pela qual, sua 

competitividade depende do meio no qual se inserem. Verifica-se, portanto, a 

maior vulnerabilidade dessas organizações e sua forte dependência do 

ambiente externo, corroborando a ideia de que são mais afetadas em 

momentos de crise, como no caso analisado, da crise financeira internacional 

de 2008 (COSTA, 2001). 

Com efeito, dada a grande inserção de micro e pequenas empresas na 

média nacional e, considerando seu grau incipiente de desenvolvimento, estas 

organizações são mais propícias a sofrerem influências quanto à 

adaptabilidade e transformação em seu ambiente organizacional.    

Deve-se ressaltar ademais, o fato de que o ambiente interno 

organizacional das micro e pequenas empresas encontra-se sujeito, com maior 

proeminência, às transformações do ambiente externo, bem como à falta de 

informações no processo de tomada de decisão, especialmente no contexto da 

crise econômica mundial. 
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Sendo assim, o acirramento da competitividade no mercado e a 

necessidade de rearranjo do ambiente (FISCHER, 2001), em busca da 

transformação organizacional, tornam as micro e pequenas empresas, ao 

menos em princípio, mais dependentes do fomento governamental e 

institucional, com o intuito de conquistar crescimento e participação no 

processo do desenvolvimento regional. 

Ressalta-se ainda, que a financeirização da crise, simbolizada pelo 

arrolamento de dívidas sem lastro compatível com o crédito financiado, 

acarretou na falta de liquidez imediata nas economias dos países. Isto refletiu 

diretamente na renda dos núcleos familiares, na geração de empregos diretos, 

o que provocou a necessidade de forte aporte de recursos governamentais, 

grosso modo, via Bancos Centrais, para estimular a circulação de bens, 

serviços e o consumo em geral.  

A baixa circulação de bens e divisas no comércio mundial modificou 

consideravelmente o posicionamento mercadológico e a viabilidade econômica 

das empresas, dificultando a importação e exportação de produtos. Reforçou, 

também, a necessidade de fomentar o mercado interno, como fator de 

sobrevivência, seja das empresas, bem como das economias locais. 

O ganho de competitividade obteve maior importância, como diferencial 

qualitativo, em detrimento da mera maximização da escala produtiva, pois os 

maiores países importadores dificultaram ainda mais o livre comércio com a 

imposição de novas barreiras alfandegárias, no intuito de proteção às 

economias locais. 

Assim, indistinto à dimensão ou escala produtiva da empresa, interligado 

ao preço final do produto ou serviço, o grau de inovação tecnológica passou a 

condicionar-se como forma de rompimento de paradigmas e incremento 

competitivo. 

No contexto da Era do Conhecimento, o grande fluxo de informações, 

qualificação de mão-de-obra, invenções e projetos acarretam mudanças em 

velocidade incomparável à outras épocas. Assim, a retenção deste 

conhecimento, essencial como fator de qualificação, não se encontra 

necessariamente nas grandes empresas e seus enormes investimentos, mas, 

também, em pequenos núcleos de informação. 
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Objeto destas transformações, as empresas nascentes surgiram com 

enfoque específico na área de informática e internet. Como conseqüência de 

sua veloz expansão, elas estão presentes em múltiplos setores, notadamente, 

àqueles em que o grau de criação, inovação e tecnologia buscam a diferença 

qualitativa, por meio da pesquisa e do desenvolvimento. 

Este requisito, muitas vezes, pode significar a própria subsistência da 

empresa, produto ou serviço no mercado. Sendo assim, muitos Estados 

nacionais, mediante políticas públicas de incentivo, passaram a criar 

programas de subvenção econômica e linhas de crédito específicas, como 

forma de atração e propagação destes núcleos de conhecimento. 

As empresas nascentes são internacionalmente reconhecidas como start 

ups, sendo caracterizadas por sua natureza inovadora e, geralmente, por 

privilegiar a base tecnológica de seus produtos, processos ou serviços. 

Não obstante, por se caracterizarem por um elevado grau de 

conhecimento teórico-científico, mantém um modo de operação não-tradicional, 

ou ainda, incipiente em cultura organizacional. 

Em muitos casos, o ponto de partida das empresas nascentes no 

mercado traduz-se na viabilização de um projeto em uma incubadora de 

empresas. Este projeto, embora englobe muitos anos de pesquisa e alto grau 

de conhecimento, pode não resultar na concretização de um produto ou serviço 

no mercado, embora tenha contado com subsídio governamental. 

Por outro lado, o desenvolvimento de tecnologia inovadora ou de 

incremento tecnológico poderá avançar qualitativamente no lançamento ou 

aperfeiçoamento de um novo produto. 

Esta nova produção intelectual ou imaterial poderá resultar na criação de 

outras empresas e também gerar muitos outros empregos em escala nacional. 

Dessa forma, o que antes era objeto da indústria tradicional, para a 

imediata repetição ou imitação de produtos e processos, acabou por gerar o 

reconhecimento estatal com o propósito de que, por meio da busca pela 

inovação, contribua, de fato, para obtenção de ganho qualitativo e lucrativo 

para as empresas. 

Ainda, a criação de núcleos de informação e pesquisa, com as 

incubadoras de empresas e agências de desenvolvimento local, tem 

energizado a busca deste diferencial pelos grandes conglomerados 
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corporativos, seja por intermédio de criação de setores internos, quanto pela 

incorporação e aquisição de start-ups, ou seja, empresas nascentes e seus 

produtos e serviços inovadores. 

O crescimento endógeno, ratificado pela promoção e investimento no 

apoio técnico-científico, favorece o empreendedorismo como avanço e 

rompimento de barreiras macroeconômicas, inclusive para sanar os efeitos de 

crises globais, como em 2008, cuja debilidade da economia, em geral, 

acarretou malefícios ainda hoje não digeridos totalmente. 

Assim, no que tange às micro e pequenas empresas e o direito ao 

desenvolvimento, o fenômeno da globalização acarretou mudanças de 

natureza econômica, social, cultural e política, de forma a remodelar os 

Estados de maneira interdependente, dada a constância e o patamar de suas 

relações multilaterais. 

 Por outro lado, a crescente integração entre os países e no âmbito das 

organizações internacionais relativizou o conceito de soberania, ao mesmo 

tempo em que reafirmou o papel estratégico dos Estados (PEREIRA, 2009), 

como unidades autônomas que promovem seus interesses nacionais na arena 

global. 

 Após a eclosão da última crise econômica em 2008, cujo paralelo evoca 

à Grande Depressão da década de 30, sobreveio o colapso do sistema 

financeiro global e, por conseguinte, do viés ultra-liberalizante do mercado 

(KRUGMAN, 2009). Nessa medida, pondera-se sobre o papel do Estado como 

ator central, visto como meio fundamental para proteger e fomentar a economia 

(VENTURA, 2009). 

 Por conseguinte, o papel estatal não pode ater-se ao mero crescimento 

econômico, haja vista que para atingir o desenvolvimento humano deve 

contemplar múltiplos dimensionamentos. Sendo assim: 

Não se deve considerar apenas a dimensão econômica, 
mas também outras características sociais, culturais e 
políticas que influenciam a qualidade de vida humana 
(VENTURA, 2009, p. 62). 

 

 Dessa forma, quanto à eficácia e efetividade desta tratativa, ao 

considerar o Brasil um país economicamente emergente, geográfica e 
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politicamente periférico, socialmente desigual, em contraponto à reprodução de 

modelos formatados e distantes desta realidade social, deve sopesar-se um 

direito ao desenvolvimento genuíno e equilibrado e que esteja em consonância 

com as particularidades e necessidade locais (VENTURA, 2009). 

 A Constituição Federal de 1988, no capítulo dos Princípios Gerais da 

Atividade Econômica, em especial, a partir do art. 170 até o art. 192, regula as 

formas de intervenção estatal no domínio econômico, estabelecendo os 

princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, em consonância com a 

função social e o pleno emprego (RISTER, 2007). 

 Como regulação econômica, conceitua-se - incidentalmente e sem a 

pretensão de exaurir a temática - como a coordenação e determinação da 

dosimetria das normas coercitivas e funcionais inerentes a este processo, sob 

o prisma da constitucionalidade, em um sentido amplo, com a finalidade de 

proteção e regulação dos mercados (SALOMÃO FILHO, 2007), respeitando-se 

suas peculiaridades regionais e variantes. 

 Inerte ao pacto federativo e à consagração do Estado Democrático de 

Direito, tem-se consubstanciado na organização da atividade econômica, um 

dos moldes para se aferir o grau de intervenção estatal, relevando-se como 

objeto a sua aplicação pragmática, intersetorial e circunstancial (BARRACHO, 

2000). 

 Nessa perspectiva, a fim de promover um desenvolvimento econômico 

harmônico e equânime, emana a Constituição Federal sobre o tratamento 

favorecido, diferenciado e simplificado para as micro e pequenas empresas 

(arts. 170, IX e 179, CF). 

 Estabelece-se com isso, de forma delineadora, mas não obstaculizante 

(VENTURA, 2009), a premissa de valores intrínsecos ao ordenamento jurídico 

e que direcionam a base para o desenvolvimento nacional visando à satisfação 

das necessidades humanas. 

 Baseando-se nestes preceitos de ordem econômica-constitucional 

(SPÍNOLA, 2008), verifica-se a distinção que deve haver entre os desiguais, os 

quais devem ser tratados desigualmente, na exata medida dessa desigualdade. 
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No caso das micro e pequenas empresas, trata-se de uma ação afirmativa 

plenamente legal e vinculada. 

 Sobre o ideário de justiça e equidade, a partir das disparidades regionais 

e o cenário das micro e pequenas empresas, dentro da seara global: 

O equitativo, embora seja superior a uma simples espécie 
de justiça, é justo em si mesmo, e não é como coisa de 
classe diferente que é melhor do que o justo. Portanto, a 
mesma coisa é justa e equitativa, embora, a equidade 
seja superior (ARISTÓTELES, 2010, p. 120). 

 Nessa equânime medida, considerando-se a eficácia e o revestimento 

das políticas públicas, a fim de que adentrem os meios éticos e consolidem a 

cidadania, o papel do Estado poderá convergir junto ao planejamento, 

concepção e fomento ao desenvolvimento, em todos os seus âmbitos, seja 

cultural, social, econômico e político (GOMES, 2005). 

 A despeito das constantes transformações na sociedade e no mercado 

advindas da globalização e da indústria da informação (KRUGMAN, 2009), a 

maximização da produção, a exploração da mão-de-obra, a importação 

crescente de produtos e a recente guerra cambial geram influxos negativos no 

viés comercial, sobretudo, nos países em desenvolvimento e nos mercados 

emergentes, como o Brasil. 

 Não obstante tais fatores, com o acirramento das disputas comerciais, a 

competitividade evidencia-se como o cerne da questão, de modo a distinguir e 

interagir qualitativamente na sobrevivência e na evolução das organizações e 

de seu capital social, seja intra ou interfronteiras. 

 Nesta análise conjuntural: 

A situação de autonomia e dependência de cada 
sociedade diante do desafio tecnológico é que determina 
o seu papel, de sujeito ou objeto no mercado 
internacional (RISTER, 2007, p. 412). 

 

 Neste prisma, balizou-se no Brasil um marco regulatório, por meio da Lei 

n. 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto n. 5.563/2005 (Lei da Inovação), 

em conjunto com a Lei 11.196/2005, regulamentada e efetivada pelo Decreto n. 
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5.798/2006 (Lei do Bem), preconizando o apoio vinculado do Estado, através 

de políticas públicas, via projetos de subvenção econômica, a fim de propiciar 

os meios de transferência do conhecimento e o incremento da competitividade. 

 Instrumento largamente utilizado nos países desenvolvidos e em países 

como o Chile, onde já se possui uma cultura empreendedora consagrando este 

modelo, a modalidade de subvenção econômica no Brasil é também provida 

pela FINEP (Agência de Inovação Brasileira), anteriormente denominada de 

“Financiadora de Estudos e Projetos”, órgão federal vinculado ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, por intermédio do programa PRIME (Primeira 

Empresa Inovadora). 

 Este programa tem por objetivo permitir a especialização e promoção de 

avanços técnicos e científicos, quanto à inovação de produtos e processos 

(arts. 3 e 3 “A”, Lei n. 10.973/2004, com redação alterada pela MP 495 de 19 

julho de 2010), ao capacitar e aprimorar a gestão administrativa e a cultura 

organizacional nas empresas. 

 Em complemento, no que tange ao papel estatal, este programa também 

estimula a colaboração, o associativismo e o próprio arranjo institucional entre 

as empresas subvencionadas, cuja maioria é constituída de micro e pequenas 

empresas, tendo em vista sua vinculação com os arranjos produtivos de uma 

dada região ou localidade, em que está inserido. 

 Desse modo, a intervenção estatal, em detrimento do laissez-faire ante o 

livre mercado e o capitalismo, deve verdadeiramente consolidar o 

desenvolvimento, como indutor circunstancial da produtividade e da 

disponibilidade da capacidade econômica de cada ente (KRUGMAN, 2009). 

  No ambiente local, a fim de propiciar a convergência entre os fatores 

macro e microeconômicos, o aporte governamental deve garantir os princípios 

constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, em consonância com a 

função social. Para isto ocorrer, a prática de fundamentos destinados a 

estimular e fomentar os processos de produção da atividade econômica, com a 

finalidade de gerar renda, empregos e recolhimento de tributos, merece 

especial atenção. 
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  Considerando a importância desta ação é necessário: 
Aprofundar conhecimento sobre as MPMEs e, 
particularmente as brasileiras, sujeitas a pressões locais 
mais intensas, à miríade de legislações, à informalidade e 
aos elevados custos do dinheiro para financiamento de 
suas atividades (FONTES FILHO et al, 2010, p. 286).  
 

 A aplicação e regulamentação efetiva do tratamento simplificado, 

diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas pode funcionar 

como fomentador do manejo sustentável e produtivo, a fim de engajar o 

desenvolvimento das economias locais.  

 Através do prisma das micro e pequenas empresas, o desenvolvimento 

local deve ser articulado entre seus vários atores sociais, atribuindo sinergias 

entre os setores público e privado no intuito de criar, fomentar e valorar as 

vocações existentes.  

 Esta dinâmica local, a despeito dos efeitos massivos das crises globais, 

torna mais propício o alicerce para a construção de um novo paradigma de 

crescimento, contemplando maior autonomia organizacional, busca da 

competitividade e ambiente cooperativo entre estas organizações. 

  Considerando-se então a comunidade e a confiança, como pressupostos 

para o desenvolvimento, urge a necessidade da implementação de políticas 

públicas que valorizem o crescimento endógeno, apontando-se as 

peculiaridades do município e microrregião, haja vista o enraizamento natural 

dos propósitos macroeconômicos, incidentes no foco regional e local. 

  Neste viés, é fundamental que as políticas públicas intervenham 

multisetorialmente e alcancem o cidadão. Cabe assim ao Estado atuar no 

planejamento, concepção e fomento do desenvolvimento, em todos os seus 

âmbitos, seja cultural, social, econômico e político (GOMES, 2005). Por meio 

do enfoque difuso, democrático e participativo, torna-se necessário um 

envolvimento efetivo dos atores sociais e das instituições dentro desta 

dinâmica, especialmente das organizações, contribuindo para a superação das 

crises.  

Os pertinentes objetivos lançados para a busca do 
desenvolvimento sustentável dependem de instrumentos 
jurídicos, e também de instrumentos provenientes de 
diferentes áreas do conhecimento que precisam 
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necessariamente dialogar e se integrar na busca de uma 
implementação efetiva (FREIRIA, 2010, 124). 

 Resultante deste diálogo, a aplicação da prerrogativa constitucional da 

livre iniciativa e da função social, por intermédio de políticas públicas eficazes, 

pode reter valor ao desenvolvimento local e em sua organicidade estrutural. 

 O papel dos Estados nacionais deve ser constituído para fortalecer os 

respectivos sistemas empresariais envolvidos na concorrência global 

(BELLUZZO, 2009). De modo supletivo a este entendimento, pondera-se que 

cerca 33% dos municípios do Brasil (IBGE, 2010), possuem a administração 

pública como responsável diretamente por um terço da economia, o que reflete 

o seu alto grau de atuação dentro desta dinâmica. 

 A atuação dos Estados nacionais, portanto, interfere nas esferas macro e 

microeconômicas, podendo alterar, de forma sistêmica, as condicionantes para 

o crescimento sustentado de uma nação.  

Como pensamento estratégico na busca pelo desenvolvimento, os 

arranjos produtivos locais podem resultar numa tratativa de consolidação do 

dinamismo, da agilidade e do engajamento das micro, pequenas e médias 

empresas. Com isso, potencializa e canaliza o viés destes empreendimentos, a 

partir do ambiente regional para o mercado globalizado. 

Neste espectro, como forma de intervenção regulatória, é necessário um 

rearranjo institucional, de modo a permear o afinamento entre as organizações, 

associações de classe, cooperativas, sindicatos patronais e de empregados, 

poder público e as secretarias de governo, órgãos paraestatais, como o 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas), a 

FINEP (Agência de Inovação Brasileira) e a FAPESP (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo), dentre outros, visando a formatação e 

integração organizacional e democrática no arcabouço de um arranjo produtivo 

local. 

Em paralelo ao aumento da autoestima, a valorização da identidade 

sociocultural e o impacto da sinergia de um arranjo produtivo local podem 

reverberar horizontal e equilibradamente, em uma nova estruturação da 
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dimensão produtiva. Com efeito, pode também agregar valor, propagar e 

compartilhar conhecimento aos produtos e serviços nela contemporizados. 

Desta forma, a criação e formatação de um arranjo produtivo em um dado 

território, não obstante a mera aglomeração de empresas dentro de uma 

localização delimitada pode introduzir um maior grau de desenvolvimento local. 

Com isso, assegurar empregos, renda e qualificação e, em seguida, diminuir os 

riscos da verticalidade e dos fatores exógenos, tais como crises econômicas 

genéricas, os quais são fenômenos típicos da globalização. 

Estes arranjos produtivos locais, quando contextualizados dentro do 

potencial inovador de empresas, podem ser canalizados para a construção de 

sistemas nacionais, ou mesmo locais, de inovação tecnológica. 

No ambiente local, a construção dos sistemas de inovação depende, 

portanto, da articulação e conjecturas institucionais, de modo a contemplar sua 

autenticidade, porém, sem prejuízo da solidariedade e do comprometimento 

tecnológico em comum.  

Ao considerarem esta importância, Cassiolato e Lastres (2003. p. 3) 

apontam que “um sistema de inovação pode ser definido como um conjunto de 

instituições distintas que conjuntamente e individualmente contribuem para o 

desenvolvimento e difusão de tecnologias”. 

Contudo, muito embora cada empresa tenha uma cultura organizacional 

distinta, a criação de um ambiente local propício a este tipo de difusão e 

transferência de conhecimento pode contribuir para um desempenho como viés 

transformador no tocante ao desenvolvimento local.  

A par disso, tais interações e seus desprendimentos poderão se refletir 

em um ganho real e intensivo de competitividade para as empresas inerentes a 

este arranjo. 

Neste conjunto de fluxos intermitentes, a inovação pode ser 

contemplada não somente por um novo produto, processo ou serviço, mas, 

sobretudo, como um novo ciclo de processos, a partir de um empreendimento, 

pois inerte em sua cultura organizacional.  
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Com base nestas inflexões, a otimização de um custo de produção, por 

exemplo, em um empreendimento com altos níveis de insalubridade, pode 

alterar as relações de trabalho, diminuindo os riscos de acidente e o contato 

lesivo com produtos tóxicos, visando-se alcançar uma certificação sustentável, 

o que se torna, muitas vezes, pré-requisito para as empresas compradoras. 

A inovação, portanto, pode reverter, não somente em um produto ou 

serviço, mas, sobretudo, em processos inovadores dentro de um ciclo 

organizacional ou de produção. 

Para Stal (2010, p. 124), “a inovação tecnológica também pode ser 

considerada peça-chave na obtenção da competitividade de um país”.  

Neste prisma, a interdependência entre os agentes econômicos, 

empresas e seus arranjos produtivos, com instituições públicas ou privadas, 

tais como centros de pesquisa e universidades, pode fomentar as 

potencialidades locais, a partir da integração técnico-científica com a prática 

empreendedora, de modo a galgar novos horizontes na escala evolutiva 

empresarial. 

Para Perroux (1967, p. 161), torna-se necessário “reconhecer e entender 

as influências no território sobre as atividades econômicas, assim como a de 

implementar políticas que visem identificar e potencializar sinergias locais”. 

Estas alianças colaborativas podem contribuir para a construção e irradiação 

de ativos valorosos, a partir da dinâmica local. 

Diante desta necessidade de adequação, quanto à velocidade das 

mudanças setoriais e da tessitura de novas ampliações tecnológicas, as 

capacitações e os acompanhamentos periódicos podem atuar como 

determinantes no sucesso - ou em sua falta, no insucesso - dos 

empreendimentos e nos arranjos produtivos, em especial, os projetos de 

inovação. 

Esta crescente penetração de novas tecnologias, desde a 
pesquisa e desenvolvimento até as cadeias de produção 
e distribuição, tem implicado uma ainda maior 
interdependência das atividades. Assim, a crescente 
complexidade e o entrelaçamento das atividades 
produtivas têm contribuído para dificultar a demarcação 
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das fronteiras setoriais (CASSIOLATO & LASTRES, 
2003, p. 7). 

Tais métodos investigativos compreendem desde o planejamento, 

elaboração, procedimento, consecução e avaliação do ciclo de um produto ou 

serviço, independentemente do setor ou grau de tecnologia envolvida, 

buscando cumprir as etapas de rastreabilidade e transmissão de conhecimento 

neste processo de constante aprendizado e desenvolvimento. 

Por outro lado, a coordenação ou coerência de procedimentos 

administrativos não deve implicar em engessamento do viés criativo e inovador 

dos empreendimentos envolvidos neste sistema. Contudo, a formatação de um 

ambiente local propício a este impulso para se consolidar não pode deixar de 

tornar relevante a incidência, maior ou menor, de fatores exógenos na cultura 

organizacional destes empreendimentos.     

A diferenciação de produtos exige intensa atividade de 
P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), ações de 
inteligência competitiva/inteligência tecnológica, 
colaboração com universidades e institutos de pesquisa, 
proteção de patentes e recursos humanos qualificados, 
configurando uma estratégia tecnológica ofensiva, cujo 
objeto é alcançar a liderança técnica e de mercado, 
antecipando-se aos concorrentes na introdução de novos 
produtos (STAL, 2010, p. 125). 

A partir de uma visão sistêmica, o desenvolvimento local deve apropriar-

se destes enquadramentos, sob o foco da geração e difusão do conhecimento, 

bem como no respaldo intuitivo-cognitivo para a busca de inovações, sejam 

elas insertas em processos, produtos ou serviços. 
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Capítulo 2  

A transformação empreendedora e o desenvolvimento local de micro e 
pequenas empresas 

O dinamismo e a versatilidade encontram-se latentes na atividade 

empreendedora. Isto, uma vez contextualizado na questão do desenvolvimento 

local, passa a integrar um lastro de conhecimento das especificidades locais, 

potencializando e legitimando a sinergia dos arranjos produtivos nesse 

determinado território. 

Em síntese, o projeto regional deverá promover a 
construção de um “sistema local” autônomo e integrado 
com as redes globais, com viabilidade econômica 
(econômica e financeira) e efetividade (técnica e de 
impacto para a sociedade) de suas ações e do conjunto 
dessas (PIRES, 2010, p. 111). 

Sob o ponto de vista concorrencial, no entanto, as micro e pequenas 

empresas (MPE`s) não possuem forte concentração de mercado, acarretando, 

muitas vezes, em um grau de mortalidade precoce, quando comparado com 

outros tipos de corporações. 

Baseando-se em reflexão de Offe, sobre a propagação de elementos 

hostis ao sistema capitalista, Häbermas (2002, p. 87) observa que “grandes 

empresas têm um tão largo alcance temporal e material de alternativas, de 

modo que suas decisões, no sentido de uma política de investimento, tomam o 

lugar da escolha racional determinada por dados externos”. 

Neste escopo social, dentro do contexto da globalização e seus 

impactos econômicos, emerge a necessidade de fortalecimento e proteção da 

ação empreendedora. Isto poderá ocorrer, notadamente pela possibilidade de 

atuação transformadora das micro e pequenas empresas, que são a maioria na 

conjuntura brasileira, bem como do rompimento de paradigmas, a partir do 

enfoque local. 

Na localidade definem-se espaços de articulação e 
implementação das ações voltadas para o 
desenvolvimento, mas, como se verá adiante, os lugares 
tornaram-se alvo de competição e recursos disputados 
por agentes externos, cujo poder de pressão é tanto 
maior quanto forem o domínio tecnológico e a capacidade 
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de articulação político-econômica que detêm (GOULART, 
2006, p. 4). 

Não obstante, de modo distinto à linearidade da concentração 

econômica das grandes empresas, a ação empreendedora no enfoque local, 

uma vez corroborada pela articulação e modo de operação e integração 

institucional, pode expandir a noção de desenvolvimento, contemplando-se as 

especificidades locais e culturais e, assim, deturpar a lógica proeminente na 

ordem global. 

A partir dos estudos de Celso Furtado e Milton Santos, nesta temática, 

Goulart (2006) analisa os processos de horizontalização e verticalização, como 

vertentes de transformação na sociedade em desenvolvimento: 

Porque são os mesmos lugares que conformam as redes 
e o espaço banal, há uma sobreposição dos recortes 
horizontais e verticais que permitem delinear os vetores 
das ações organizacionais, que atravessam o território e, 
portanto, as redes (GOULART, 2006, p.6). 

Sob tais pontos de vista, conota-se que o poder decisório das grandes 

empresas e dos conglomerados econômicos, assume um posto vital na 

condução de pressões macroeconômicas e de concentração de mercado.  

Desse modo, na Era do Conhecimento, dada a fluidez de informações, 

uma vez consubstanciada em alto nível de articulação, elevado grau técnico-

científico e a coesão dos arranjos institucionais, esta ação empreendedora, 

quanto ao desenvolvimento regional, encontra-se simbolizada pela atuação de 

micro e pequenas empresas e no seu desempenho essencial como papel de 

transformação social deste ambiente. 

Para Santos (1998, p. 16) apud Goulart (2006, p. 6), “a sobreposição dos 

recortes e a simultaneidade das forças criam ‘novas solidariedades’, a despeito 

de diferenças entre pessoas e lugares”.  

Nesta perspectiva, as transformações decorrentes do desenvolvimento 

socioeconômico não se restringem à mera modernização ou repetição de 

processos de verticalidades, mas, sim, na valorização dos aspectos de sua 

identidade cultural e especificidades locacionais, contribuindo, a partir da 
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geração de empregos, circulação de bens e riqueza, ao bem-estar geral 

daquela comunidade. 

Este avanço qualitativo, sob o viés demandante da inovação, pode ser 

simbolizado, pela presença de empresas nascentes, cujo enfoque geral baseia-

se em inovação tecnológica e alta qualificação de mão-de-obra.  

Estas empresas são constituídas com base no empreendedorismo 

tecnológico. Assim, dado seu modelo precoce, geralmente são denominadas 

em estágio pré-industrial ou protótipo, pois coexiste a incerteza quanto à 

concretização prática e mercadológica, seja daquela propriedade intelectual, de 

um produto, processo ou serviço inovador. 

Para Baêta, Borges & Tremblay (2006, p. 10), dentro do 

empreendedorismo tecnológico, “são características comuns à indústria 

emergente os processos de tentativa e erro e comportamentos erráticos, já que 

predominam a ‘incerteza tecnológica’ e a ‘incerteza estratégica’”. 

Dado seu elevado grau de incerteza negocial e, considerando-se que as 

start-ups adequam-se ao enquadramento das micro e pequenas empresas, 

estas restam-se, em razão de seu incipiente aporte de recursos, com 

pouquíssimas fontes de recursos para a consecução destes empreendimentos. 

A verdadeira necessidade das PMEs é a de capital 
permanente e, para obtê-lo, o caminho lógico seria o de 
recorrer ao mercado de capital, mas este está adequado 
somente às grandes empresas, capazes de assumir as 
responsabilidades e conseqüências dessa forma de 
comercialização (BAETA et al, 2006, p. 15). 

Por outro lado, como ação afirmativa e, no caso do Brasil, como 

premissa constitucional prevista no artigo 170, CF/88, ao consubstanciar-se, o 

tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para as micro e pequenas 

empresas, criam-se novos paradigmas. 

Sob este prisma regulatório e interventivo, em forma de políticas 

públicas, os Estados nacionais, notadamente os países mais desenvolvidos, 

empenham investimentos maciços para o fomento e consolidação de empresas 

nascentes, como fator de competitividade e diferencial qualitativo, 

considerando a acirrada disputa pela concorrência dentro da seara global.  
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O governo brasileiro, embora de forma tardia, passou a valorizar os 

investimentos em conhecimento e pesquisa em inovação nas empresas, 

através de políticas públicas específicas, categorizadas pela criação de 

programas de subvenção econômica ou mediante juros subsidiados, em 

valores abaixo do mercado financeiro.  

Como exemplos deste modelo, em âmbito federal, foram lançados 

editais e chamadas públicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

pela FIPEP (Financiadora de Estudos e Projetos), cuja autodenominação atual 

é Agência de Inovação Brasileira; no CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico; e em âmbito estadual, na Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo, pela FAPESP 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). 

 

2.1  As organizações de incentivo à inovação no processo de 
desenvolvimento regional 

A fluidez e a transmissibilidade de informações na Era do Conhecimento 

delinearam a construção de novos paradigmas. Os quais, dentro da ação 

empreendedora, não estão adstritos aos efeitos verticais da globalização, de 

modo a trilhar novos caminhos no tocante ao desenvolvimento regional. 

O processo evolutivo das inovações tecnológicas, sua velocidade e a 

complexidade destas informações, alteram os modelos de ordem estrutural nas 

relações empresariais, imprimindo, paradoxalmente, novas oportunidades e 

possivelmente, novas distorções no ambiente local. 

Em razão disto, as disparidades regionais e suas peculiaridades podem 

significar um novo enfrentamento, com a valorização de identidades e 

especificidades locacionais, ante a subordinação integral de uniformizações, 

incidentes inclusive na deterioração das relações de trabalho. 

No âmbito da esfera público-privada, simbolizadas estejam no rearranjo 

institucional de novos atores sociais, a potencialização dos arranjos produtivos 

e dos sistemas de inovação, tais como incubadoras de empresas com base 
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tecnológica ou de agências de desenvolvimento local, pode-se disseminar um 

diferencial qualitativo e transformador na esfera regional, contribuindo para a 

geração e o fomento de recursos, renda e trabalho. 

 Assim, neste organograma social, cultural, político e econômico, em que 

as relações privadas e institucionais podem ser favoravelmente direcionadas 

em fluxo horizontal, emerge o peso das organizações, quanto ao 

desenvolvimento local, dentro do cenário nacional. 

 Não obstante, a despeito da lógica eminentemente versátil e competitiva 

da globalização, as organizações carecem de contínuo apoio científico, 

tecnológico e de inovação, para que obtenham avanços qualitativos e 

estruturais, na medida em que se estabeleçam no mercado, com menor 

vulnerabilidade aos efeitos das conjunturas ou dos ciclos econômicos. 

  Neste sentido, as micro e pequenas empresas possuem participação 

quantitativamente esmagadora no contexto nacional. Todavia, as micro e 

pequenas empresas, considerando-se, via de regra, o seu baixo patamar de 

cultura organizacional, carecem de capacitação administrativa e consolidação 

no mercado, quando se trata da expansão de sua atuação no conjunto de uma 

cadeia produtiva. Assim, de modo geral, não está afastada a sua 

vulnerabilidade ante os efeitos macroeconômicos. 

  Por outro lado, os arranjos produtivos locais (APL`s), cuja definição 

embrionária aponta a condição de aglomeração de empresas, constituem-se 

como concentração setorial e geográfica de empresas (AMATO NETO, 2009). 

 Em consequência ao desenvolvimento local e a criação de um ambiente 

propício e, a se considerar a atual conjuntura econômico-mundial, emerge a 

adequação desse novo enquadramento das organizações como fator de 

fortalecimento das economias locais. 

 Diante dessa evidência, a formatação dos arranjos produtivos locais 

(APL`s) pode resultar num modelo estratégico e coordenado à eficiência 

coletiva, sobretudo, quanto à otimização de custos, difusão conhecimento, 

formação de mão-de-obra, maior lucratividade e cristalização de novos 
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mercados, sem interferir negativamente na concentração da atividade 

econômica. 

 No estado de São Paulo elencam-se ao menos 23 (vinte e três) áreas 

(SEBRAE, 2007), distribuídas por toda sua extensão territorial, que estão 

definidas no estágio de aglomerações de empresas, acomodando-se, nos 

setores produtivos mais tradicionais, tais como calçados, confecções, 

autopeças, móveis, cerâmica e joias.   

  Também no estado de São Paulo, emergem 5 (cinco) novas áreas, 

definidas em estágio preliminar, como Sistemas Locais de Inovação, nas 

regiões de Campinas, São José dos Campos, São Carlos e Rio Claro, São 

Paulo (capital) e Ribeirão Preto, sendo este último polo o objeto específico 

deste estudo. 

 Neste espectro, porém, é primaz estabelecer as bases para um 

agrupamento de empresas (clusters) ou arranjo produtivo local, em cada região 

do estado, consubstanciado ao foco e planejamento das políticas públicas. 

 Diante desse pressuposto, inicialmente, a agilidade e o dinamismo das 

micro e pequenas empresas favorecem a criação de áreas específicas, 

contemplando e valorizando as peculiaridades regionais, incluindo as 

inovações tecnológicas e, com isso, a descentralização da atividade produtiva 

e o surgimento contínuo de processos, produtos e serviços, a partir de uma 

dada gênese empresarial. 

 Paralelamente, é necessária a criação de uma estrutura local adequada a 

este arranjo, sem prejuízo dos licenciamentos ambientais e da 

sustentabilidade, em sincronia com o planejamento das áreas industriais no 

ordenamento urbano, através de modalidades como a lei orgânica, planos 

plurianuais do município, planos diretores e leis de uso e ocupação do solo, 

num dado recorte territorial. 

 Nesse cenário, a aproximação com centros de pesquisa, e 

convênios/parcerias com associações de classe, sindicatos e outras 

instituições, inclusive de ensino, pode otimizar o fluxo de conhecimento e 

informação. Portanto, facilita-se a cooperação entre as empresas e a formação 
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de mão-de-obra qualificada, resultando em vantagens competitivas inerentes 

para a região, tal como a criação e inovação, ainda que incremental, assim, 

fortalecendo-a substancialmente frente a outras áreas ou empresas em escala 

global. 

 A formatação destas redes de cooperação entre os vários atores sociais 

pode, inclusive, auxiliar na delimitação destas áreas, como polo constante de 

atração. Em torno disso, difundem-se novos investimentos em fornecedores, 

clientes e negócios, resultando num ambiente local gerador de ativos, tangíveis 

e intangíveis, para a região beneficiada com o surgimento de oportunidades 

oriundas desse novo ciclo da atividade produtiva e negocial. 

 Estas eficiências coletivas (AMATO, 2009) devem sua compreensão, 

principalmente, ao resultado de processos internos das relações interfirmas, 

resultantes do arranjo sócio-institucional e, inclusive de relacionamentos 

interorganizacionais, das chamadas “instituições informais” entre todos os 

envolvidos. 

 Ao permear a questão endógena, neste modelo de flexibilização da 

gestão produtiva, remonta-se ao conceito marshalliano, em que se deve 

analisar, sobremaneira o papel e o funcionamento das externalidades positivas 

geradas, diante da interação entre os agentes ou atores sociais. 

 Neste ambiente, Amato Neto (2009) aponta os benefícios auferidos por 

uma indústria quando a região em que se localiza e dispõe de boa infra-

estrutura logística, como rede de estradas, mão de obra qualificada em 

disponibilidade, oferta de matérias-primas e localização próxima aos mercados 

consumidores. 

 Segundo Brito (2003), apud Amato Neto (2009), as externalidades podem 

ser classificadas como técnicas, no caso das melhorias resultantes do 

processo produtivo; em pecuniárias, relativas aos processos de custo; em 

externalidades tecnológicas, como àquelas advindas do transbordamento de 

conhecimento técnico-científico; em externalidades de demanda, ocorrência em 

que os bens de demanda ou consumo de cada unidade produtiva, 
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individualmente, encontram-se interdependentes dentro daquela cadeia 

produtiva. 

 Para o desenvolvimento do modelo de um arranjo produtivo, torna-se fator 

primordial a mudança de paradigma quanto à cultura empreendedora. A par 

disso, é necessário que o perfil do empreendedor envolvido neste arcabouço 

esteja apto a cooperar e compartilhar confiança com os demais atores sociais e 

empresas envolvidas. 

 O perfil de aprendizado constante do empreendedor ou empreendedora, 

sobretudo, dentro do arranjo produtivo local, deve estar inter-relacionado com o 

intercâmbio de informações, difusão do conhecimento e sinergia. 

 Por intermédio destas competências e habilidades transdisciplinares, o 

processo em si, melhor adaptará soluções e buscará aperfeiçoamento, seja de 

seus produtos, processos ou serviços, no objetivo definido de obter 

abrangência e reconhecimento, além da fronteira em que está inserido. 

 Na mesma esteira, em se tratando de clusters, ou agrupamentos: 

As instituições podem ser divididas em duas categorias: a 
primeira seria composta por instituições formais, como as 
leis trabalhistas, leis de patentes, direitos de propriedade 
e regulamentações governamentais, definidas, 
geralmente no âmbito nacional, revelando aspectos das 
políticas macroeconômica e industrial. A segunda 
categoria seria composta por instituições informais (...) 
tais como costumes, confiança, disposição à cooperação, 
tradição, regras sociais, práticas e normas de conduta -, 
as quais, dependendo de sua força, podem levar a uma 
intensa identificação sociocultural entre os agentes locais 
(AMATO NETO, 2009, p. 16). 

 No mundo moderno, em relação aos embates econômico-concorrenciais, 

a abertura ou a diminuição das barreiras institucionais e o livre-comércio 

alteraram drasticamente a atuação das empresas, o que, por consequência, 

culminou com a modificação das “condições ambientais em que as empresas 

atuavam, exigindo aumento de competitividade” (STAL, 2010, p. 127). 

 Paradoxalmente, a abertura dos mercados forçou um processo de 

seleção natural das empresas, em que a busca por conhecimento e inovação, 

ainda que de forma incremental, ou seja, melhorando ou aperfeiçoando o que 
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já existe, poderá deflagrar numa posição de diferenciação no mercado, como 

também, em sua ausência, poderá delinear os passos para o insucesso das 

práticas mercadológicas colocadas a termo. 

Para incrementar a produtividade e a competitividade das 
empresas e dos sistemas/arranjos produtivos locais, é 
preciso garantir a introdução de inovações para melhorar 
os processos produtivos, impulsionar a qualidade e a 
diferenciação dos produtos e tornar mais eficiente a 
organização das redes de empresas nos diferentes 
agrupamentos territoriais em que se encontram a fim de 
criar novas empresas e potencializar e diversificar as 
existentes (ALBUQUERQUE & ZAPATA, 2008, p. 219). 

 A busca pela inovação, estrategicamente, emerge como um desafio à 

manutenção da própria empresa no mercado e não somente como um fator de 

destaque, podendo ser inclusive excludente. Nesta hipótese, um novo produto, 

processo ou serviço poderá resultar no descarte de um modelo produtivo mais 

defasado e, com isso, acarretar demissões em massa.  

 Dessa forma, o potencial de retenção de novas competências e talentos, 

a que um arranjo produtivo local poderá consagrar como vantagem competitiva, 

poderá implicar concretamente na própria subsistência daquele modelo.  

 Em ação conjunta, sem prejuízo do dinamismo e agilidade da atividade 

empresarial, caberá ao papel estatal, como ator principal, incentivar e fomentar 

as potencialidades regionais. Neste escopo, ao planejar e organizar estes 

arranjos servirá o modelo, não somente como geração única de riqueza, mas 

como retenção e transbordamento dos efeitos positivos para toda a 

comunidade em seu entorno. 

 Uma destas formas de subsídio estatal, já descritas como referencial 

deste estudo, são caracterizadas como subvenção econômica, ou seja, em que 

as empresas contempladas não precisam reembolsar os valores recebidos pelo 

ente governamental. Este tópico precisa ser ampliado, desburocratizado e 

melhor difundido no Brasil, pois a grande massa de empresas não possui 

acesso ou não possui condições de aproveitar esta ferramenta disponível. 

 Por outro lado, uma das formas de avaliar as várias dimensões dos 

arranjos produtivos locais é aprofundar o diagnóstico, por meio do mapeamento 
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dos indicadores da região alocada, de modo a compará-los com outros polos já 

sistematizados. 

 Estudo do SEBRAE (2007), ao versar sobre os arranjos produtivos locais 

no estado de São Paulo, caracteriza pouco mais do que 23 (vinte e três) áreas, 

sendo estas formalmente constituídas e, em estágio embrionário, relatando que 

há espaço para a criação de mais de uma centena de novos arranjos no 

estado. 

 Neste entendimento, deve-se buscar o encorajamento de arranjos 

produtivos, mediante o desenvolvimento das identidades e peculiaridades 

locais. 

 Considerando que o “local” não é um dado, mas uma 
construção, trata-se de um processo de autoinstituição 
territorial, no qual a população se constitui em sujeito 
ativo que desenha o território (constrói o local) a partir do 
reconhecimento de suas identidades (SILVEIRA, 2008, p. 
49). 

 O crescimento endógeno, a esse despeito, encontra paralelo nas ações 

em conjunto, sob fluxo horizontalizado, alterando a lógica hierárquica e 

conferindo maior poder para as tomadas de decisão em conjunto. 

 Em que pese esta emancipação, sua efetividade está condicionada ao 

compartilhamento de confiança, que deverá ser mútua, entre os atores 

envolvidos, sobretudo, nas empresas, na busca profícua do consenso. 

Na construção social do território, o ethos da cooperação, 
associado a modos democráticos de regulação de 
conflitos, parece ser uma força mais decisiva que a 
obtenção das clássicas “vantagens competitivas”, que, 
além de opor lugares a outros lugares, se alimentam 
forçosamente de fraturas no próprio tecido territorial 
(SILVEIRA, 2008, p. 57). 

 O protagonismo local reflete a mudança de paradigma, para Silveira 

(2008, p. 58), em que “as instituições estão acostumadas a pensar a partir de 

seus portfólios, em que o público é visto como alvo, e não como sujeito, e o 

local é visto como ponta, e não como centralidade”. 

 A alteração do enfoque, evidenciando-se o sujeito de ações, portanto, 

apresenta-se como uma reflexão necessária, na medida em que provoca um 
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abalo no status quo, acarretando um descolamento do posicionamento 

individualista, em prol de uma visão sistêmica e de um projeto coletivo para um 

determinado território.  

 Para Albuquerque et al (2008, p. 220), “compreender a mudança 

estrutural ou reestruturação produtiva constitui uma nova forma de interpretar 

as transformações dos sistemas produtivos locais”. 

 Esta perspectiva, no âmbito do desenvolvimento local, revela a 

necessidade de fomentar a articulação, a fim de prover o fortalecimento da 

atuação e organização destes agentes ou atores. Com base nesse processo de 

realimentação contínua, irá se atribuir mais facilmente legitimidade para as 

ações em conjunto, face às expectativas locais. 

 Sob este prisma, considerando o elevado grau de participação numérica 

das micro e pequenas empresas no cenário nacional, a função estatal deve 

relevar a criação de ambientes negociais ancorados na autonomia operacional, 

inovação e desenvolvimento regional. 

A privatização, abertura de mercados e a 
desregulamentação das economias conduzem a uma 
crescente concentração de capital na esfera privada, 
diante da qual é preciso reforçar a capacidade dos 
diferentes sistemas/arranjos/eixos produtivos locais, para 
equalizar as condições de competitividade empresarial e 
regional e atender aos objetivos de coesão social tão 
importantes no cenário brasileiro de fratura do tecido 
social (ALBUQUERQUE & ZAPATA, 2008, p. 218). 

 Esta governança, conduzida pela organização da atividade econômica, 

sob o enquadramento de um arranjo produtivo, poderá enraizar para a 

localidade ou território, numa estratégia de desenvolvimento econômico e 

social, propiciando, em médio e longo prazo, a geração de novos empregos e 

maior qualidade de vida para a comunidade. 

 Entretanto, para esta ação coordenada, em que, segundo Klink (2008, p. 

277) é preciso “superar a cultura de jogo de soma zero, ou seja, superar a 

percepção de um conjunto de atores públicos e privados de que o ganho de um 

representa necessariamente prejuízo para o outro”. Ação esta que, arraigada 

nos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência, encontra-
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se, nesta temática, delimitada na própria função social, alinhavando-se como 

uma ação afirmativa. 

 Esta tratativa, ademais, também está configurada no tratamento 

favorecido, simplificado e diferenciado a que fazem jus as micro e pequenas 

empresas no cenário nacional, razão pela qual, pode-se ponderar como uma 

ação estratégica amparada no próprio múnus estatal. 

 Nesta seara, dentro da dualidade global versus local, estas novas formas 

de atuação indicam: 

Caminhos alternativos de um projeto nacional, 
principalmente pelo fato de elas romperem a dimensão 
apenas ideológica de crítica ao projeto neoliberal de 
globalização(...) ao trabalharem a globalização como um 
processo objetivo, visto como um campo de disputa, no 
qual de aposta numa ordem mais humana e na 
construção social por meio do desenvolvimento 
sustentável (COELHO, 2008, p. 341). 

 Numa visão sistêmica, para a concretização da mudança social, cada ator 

deverá assumir sua parcela de responsabilidade, reunindo e agregando 

esforços em conjunto, de modo a participar destas políticas públicas, desde a 

sua formulação e planejamento e, acompanhar a sua consecução de forma 

proativa e eficaz. 

 Neste invólucro, também se encontram inerentes as garantias e direitos 

fundamentais dos cidadãos na sociedade em que convivem, natureza qual, a 

constituição deste senso comum deve resguardar, não somente suas 

singularidades, mas, sobretudo, o espaço vital da cooperação. 

 Desse modo, a constituição de arranjos produtivos locais deve observar, 

além das peculiaridades e vocações, como fator substancial, a elevação da 

confiança mútua e da integração entre os agentes, a fim de garantir o 

desenvolvimento e a valorização das oportunidades que se configuram neste 

modelo, intrinsecamente ligado ao mecanismo da conjuntura global. 
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Capítulo 3 

 
Metodologia  
 

 Este item descreve o desenho desta pesquisa de mestrado. 

3.1  Tipo de Pesquisa 

 
 Esta pesquisa exploratória é complementada pelo método qualitativo de 

análise, através do estudo de caso de 5 (cinco) empresas nascentes do setor 

de biotecnologia e saúde humana, contempladas com o  PRIME (Primeira 

Empresa Inovadora). 

A investigação exploratória é realizada em área na qual 
há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por 
sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, 
todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa. 
É, normalmente, o primeiro passo para quem não 
conhece suficientemente o campo que pretende abordar 
(MORESI, 2003, p. 9). 

 Dessa forma, foram obtidos dados primários, para atender aos objetivos 

específicos do estudo. Os dados desta etapa da pesquisa foram obtidos 

através da agência descentralizada da FINEP (Agência de Inovação Brasileira), 

em Ribeirão Preto, denominada FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da 

Saúde). 

 Este órgão descentralizado foi o responsável por avaliar e acompanhar 

os projetos de subvenção econômica do programa PRIME (Primeira Empresa 

Inovadora) da FINEP, na macrorregião de Ribeirão Preto e, em parte do estado 

de São Paulo, entre 2008 e 2010. 

 Em seguida, foi realizada uma pesquisa qualitativa com o coordenador 

da agência de fomento FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde) 

e com os empreendedores e empreendedoras responsáveis pelas empresas 

nascentes subvencionadas. Isto ocorreu, sob o intuito de aprofundar a 

compreensão sobre a influência do programa PRIME (Primeira Empresa 
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Inovadora), para o desenvolvimento destas empresas e, sua repercussão para 

o desenvolvimento socioeconômico da região.  

3.2  Dos Sujeitos da Pesquisa  

Para esta pesquisa foi utilizado como universo as empresas nascentes 

contempladas com o aporte de subvenções econômicas pelo programa PRIME 

(Primeira Empresa Inovadora) da FINEP (Agência de Inovação brasileira), na 

macrorregião de Ribeirão Preto, com gestão descentralizada da FIPASE 

(Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde) e, que se encontravam, à época 

do programa, em processo de incubação de empresas. 

No tocante à incubação de empresas, 4 (quatro) empresas nascentes, 

encontravam-se sediadas junto à SUPERA (Incubadora de Base Tecnológica), 

em Ribeirão Preto-SP e, 1 (uma) das empresas nascentes junto à Incubadora 

de Empresas de Batatais, em Batatais-SP. 

Durante a extensão do programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora), 

entre 2008 e 2010, todas as empresas nascentes entrevistadas, ainda que 

sediadas em incubadoras de empresas, estiveram vinculadas à gestão da 

FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde).  

Nesta metodologia de pesquisa, tomadas como base legal, a partir a Lei 

da Inovação (Lei Federal n. 10.973/2004) no Brasil, é importante descrever, o 

cronograma central e a base hierárquica das instituições no Brasil, 

consideradas a partir do ente maior, que é o governo brasileiro. 

O quadro 1 (um) abaixo descreve o cronograma central e a organicidade 

institucional da subvenções econômica PRIME no Brasil. 

Quadro 1. Sistematização do programa de subvenção econômica PRIME 
(Primeira Empresa Inovadora). 
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Lei da Inovação - Cronograma e Hierarquia Institucional

2004-2006

• Governo 
• Ministério C&T&I (Programas Subvenção Econômica)

2008-2010

• FINEP (Agência de Inovação Brasileira)
• PRIME (Primeira Empresa Inovadora)

2008-2010

• 17 agências descentralizadas no Brasil
• 3 agências em SP (capital, Campinas e Ribeirão Preto)
• FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde)

 

Elaboração: autor 

 

3.3 Coleta de Dados 
 

 Os dados primários da pesquisa foram coletados junto à FINEP 

(Agência de Inovação Brasileira), por intermédio da FIPASE (Fundação 

Instituto Pólo Avançado da Saúde), em conjunto com as empresas nascentes 

da área de biotecnologia e saúde humana, subvencionadas pelo PRIME 

(Primeira Empresa Inovadora) 

 Os dados para a etapa qualitativa do estudo foram coletados por meio 

de entrevistas semi-estruturadas com o coordenador da agência de fomento 

FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde) e, com os 5 (cinco) 

empreendedores responsáveis por estas empresas nascentes.  

 As entrevistas foram gravadas, em áudio e vídeo e, transcritas, após o 

consentimento informado dos participantes da pesquisa. 

 O quadro 2 (dois) sintetiza a relação dos objetivos com a etapa de coleta 

de dados para esta pesquisa.  
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  Quadro 2. Objetivo Geral, Objetivos Específicos e Coleta de Dados  

Objetivo Geral  Objetivos específicos Coleta de Dados 
Compreender o papel 
da FINEP (Agência de 
Inovação Brasileira) na 
promoção do 
desenvolvimento 
regional e no aumento 
da competitividade na 
produção e geração de 
bens e serviços, por 
intermédio de projetos 
de subvenção 
econômica às 
empresas nascentes 
da macrorregião de 
Ribeirão Preto. 

 

2.1.1. Caracterizar os projetos de 
subvenção econômica concedidos 
pela FINEP (Agência de Inovação 
Brasileira), às empresas nascentes 
na macrorregião de Ribeirão Preto, 
através do programa PRIME 
(Primeira Empresa Inovadora), no 
período entre 2008 e 2010.  

 

Dados obtidos junto ao 
Coordenador da FIPASE. 

2.1.2. Identificar a opinião dos 
responsáveis pelos projetos 
contemplados nas empresas 
nascentes da macrorregião de 
Ribeirão Preto e, do coordenador 
geral do PRIME, sobre a influência 
deste apoio para o 
desenvolvimento das 
organizações. 

 

Dados obtidos junto às 
empresas nascentes. 

   Elaboração: autor 

 O quadro 3 (três) demonstra o roteiro de entrevista semi-estruturada ao 

Coordenador da FIPASE e para as 5 (cinco) empresas nascentes. 

  Quadro 3. Roteiro das Entrevistas Semi-Estruturadas 

Roteiro de Entrevista para o Coordenador da 
FIPASE (Perguntas) 

Roteiro de Entrevista para as Empresas 
Nascentes (Perguntas) 

1. Dados Gerais do (a) Entrevistado (a) 
2. Como é o processo de escolha das 

empresas subvencionadas? 
3. Como o programa PRIME afetou 

DIRETAMENTE as empresas 
subvencionadas? 

4. Como o programa PRIME afetou 
INDIRETAMENTE as empresas 
subvencionadas? 

5. Qual a função da FIPASE? 
6. Quantas empresas foram 

subvencionadas na cidade e região de 
Ribeirão Preto? 

7. Como você analisa a possibilidade de 
continuidade deste projeto (em novas 
fases ou procedimentos semelhantes)? 

8. Especifique como foram as consultorias 
contratadas durante o PRIME (Primeira 
Empresa Inovadora). 

 

 
1. Dados Gerais do(a) Entrevistado(a) 
2. O que o levou a criar sua 

empresa? 
3. Quais subvenções econômicas sua 

empresa já angariou? 
4. Com relação ao PRIME (FINEP), o 

que esta subvenção gerou 
diretamente e indiretamente para o 
seu negócio (empresa)? 

5. Como você analisa a possibilidade 
de continuidade deste incentivo? 
(em novas fases ou 
procedimentos). 

   Elaboração: autor 
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3.4 Análise de Dados 

 
 Os dados coletados nesta pesquisa foram sintetizados em tabelas para 

facilitar a disposição de itens em comum.  

 As falas dos sujeitos da etapa qualitativa da pesquisa foram analisadas 

por meio de análise de conteúdo.  

Desta forma, uma análise qualitativa completa interpreta 
o conteúdo dos discursos ou a fala cotidiana dentro de 
um quadro de referência, onde a ação e a ação 
objetivada nas instituições permitem ultrapassar a 
mensagem manifesta e atingir os significados latentes 
(MINAYO & SANCHES, 1993, p. 246). 

 

 Assim, esta abordagem permitiu, após a investigação exploratória inicial, 

a complementaridade necessária para obter a análise qualitativa completa, 

fundamental para a avaliação do PRIME (Primeira Empresa Inovadora) nas 

empresas nascentes da região de Ribeirão Preto. 
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Capítulo 4 

O programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora) de subvenção 
econômica na região de Ribeirão Preto 

Os projetos de subvenção econômica, em geral, são caracterizados pela 

disponibilização de recursos públicos, de natureza não reembolsável, para as 

empresas aprovadas em processo seletivo. Os pré-requisitos para cada 

processo seletivo estão descritos em cada chamada pública específica. 

Ao final deles, as empresas devem prestar contas dos valores recebidos 

nos termos do seu plano de negócios. São também auditadas por órgão 

externo. 

 No caso do PRIME (Primeira Empresa Inovadora), as empresas 

candidatas a receber esta subvenção econômica, deveriam inicialmente 

submeter-se a um rigoroso processo seletivo para sua avaliação. Estas 

empresas apresentaram um plano de negócios específico, o que, em princípio, 

contemplou o seu grau de inovação, o potencial de desenvolvimento, 

viabilidade econômica e detalhada prestação de contas ao final do programa. 

Entre os requisitos mínimos para adesão ao programa, constaram, a 

necessidade de um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), com no 

máximo 2 (dois) anos de inscrição na Junta Comercial do estado e, um plano 

de negócios detalhado, caracterizado com base no desenvolvimento do 

potencial de inovação tecnológica. 

 Após aprovação em processo seletivo, o programa subvencionou para 

as empresas nascentes escolhidas, a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte 

mil reais), para utilização estritamente na parte de gestão de cada empresa. 

 Este montante foi dividido em “selos” (instrumentos de empenho de 

valores com fim específico), que é o instrumental recorrentemente utilizado 

pelos operadores do programa, dentre os quais, a primeira parte, 

obrigatoriamente, destinada para a contratação em regime celetista, de um 

gestor para o empreendimento.  
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A outra parte pôde ser dividida através de consultorias da área de 

gestão, tais como marketing, jurídica, processos de qualidade, gestão de 

recursos humanos, entre outros tipos de consultorias, disponíveis no mercado 

e, contratadas mediante a modalidade de prestação de serviços. 

No estado de São Paulo, a FINEP (Agência de Inovação Brasileira), 

descentralizou suas atividades, durante a extensão do programa, através de 3 

(três) agências de fomento, as quais estavam localizadas, nos municípios de 

São Paulo (capital), Campinas e Ribeirão Preto. No Brasil, foram 17 

(dezessete) agências ao todo. 

Sediada em Ribeirão Preto, a área de atuação da FIPASE (Fundação 

Instituto Pólo Avançado da Saúde), como agência descentralizada do PRIME 

(Primeira Empresa Inovadora), foi delimitada territorialmente a partir do centro, 

do norte e nordeste do estado de São Paulo. Contabilizou, assim, além da 

mesorregião de Ribeirão Preto, regiões de grande desenvolvimento e vulto 

econômico no país, como as macrorregiões de São Carlos e São José do Rio 

Preto. 

Após este processo de seleção, gestão e acompanhamento, que ocorreu 

por intermédio da agência de fomento da FIPASE (Fundação Instituto Pólo 

Avançado da Saúde), com auditoria final da própria FINEP (Agência de 

Inovação Brasileira), foram classificadas 89 (oitenta e nove) empresas, 

localizadas nas macrorregiões delimitadas. 

4.1 Resultados  

Segundo os dados levantados junto à FIPASE (Fundação Instituto Pólo 

Avançado da Saúde), nas macrorregiões de Ribeirão Preto, São José do Rio 

Preto e São Carlos, foram contempladas pelo PRIME (Primeira Empresa 

Inovadora), 89 (oitenta e nove) empresas dentro do período descrito. 

Deste montante, cerca de 20 (vinte) empresas nascentes estavam 

localizadas na macrorregião de Ribeirão Preto, sendo 14 (quatorze) empresas 

no município de Ribeirão Preto, 5(cinco) no município de Sertãozinho, 

localizado 21 (vinte e um) quilômetros ao leste e, 1 (uma) empresa no 
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município de Batatais, que está localizado à cerca de 45 (quarenta e cinco) 

quilômetros ao norte, ambas distantes de Ribeirão Preto. 

Deste montante, 5 (cinco) empresas nascentes, sendo 4 (quatro) em 

Ribeirão Preto e 1 (uma) em Batatais, pertencem ao setor de biotecnologia e, 

mantiveram-se na fase de incubação de empresas, durante a fase de coleta de 

dados. 

Recorte deste estudo, dessa forma, foram entrevistados, o coordenador 

do programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora) na agência de fomento 

FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde), 4 (quatro) empresas 

localizadas em Ribeirão Preto e 1 (uma) empresa localizada em Batatais. 

A agência de fomento FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da 

Saúde) foi a responsável pela concessão e acompanhamento do programa 

PRIME (Primeira Empresa Inovadora) nestas 5 (cinco) empresas. Deste 

número, 4 (quatro) empresas estavam incubadas na SUPERA (Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica) e 1 (uma) na Incubadora de Empresas de 

Batatais. 

A incubadora SUPERA, que teve origem na FEA/USP (Faculdade de 

Economia e Administração da Universidade de São Paulo) irradiou sua atuação 

dentro do campus em Ribeirão Preto, onde estão localizadas mais de uma 

dezena de cursos de graduação, pós-graduação e pesquisa permanente. 

Assim, opera em três unidades no município de Ribeirão Preto, sendo uma 

delas no próprio campus, outra adjacente, localizada no Hemocentro da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e, a última localizada no bairro 

Campos Elíseos. 

Ao longo desta pesquisa, dentro do mesmo campus citado, está em 

construção um Parque Tecnológico, com previsão de entrega em médio prazo, 

que funcionará como uma unidade integrada da SUPERA (Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica) e deverá expandir ainda mais suas atividades, 

tanto na parte de gestão, como na parte de desenvolvimento tecnológico. 
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Todas as 5 (cinco) empresas nascentes analisadas neste estudo 

pertencem ao setor de biotecnologia e saúde humana e, foram contempladas 

com o programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora) em sua primeira edição.  

 As empresas nascentes analisadas fazem parte de um APL (Arranjo 

Produtivo Local), denominado por Amato Neto (2009, p. 146), como cluster da 

indústria de equipamentos médico-odontológicos e farmacêuticos de Ribeirão 

Preto.  

 Este aglomerado é (AMATO NETO, p. 147) reconhecido como 1 (um) 

dos 23 (vinte e três) arranjos do estado pela Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, até o ano de 2009 (dois 

mil e nove). 

A subvenção econômica mencionada foi transferida para estas 

empresas nascentes, em duas parcelas de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 

no total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). A primeira parcela ocorreu 

no período de novembro a dezembro de 2009 (dois mil e nove) e, a segunda 

entre maio e junho de 2010 (dois mil e dez). 

 O quadro 4 (quatro) sintetiza os dados primários obtidos sobre as 

empresas subvencionadas pelo Programa PRIME. 

Quadro 4. Descrição da pesquisa exploratória nas empresas 
subvencionadas pelo PRIME (Primeira Empresa Inovadora), por 
intermédio da agência de fomento da FIPASE (Fundação Instituto Pólo 
Avançado da Saúde), no estado de São Paulo. 

 
Área de 
atuação (no 
estado de 
SP) 

Número de 
Empresas 
Subvenciona-
das 

Valor da 
Subvenção (em 
mil reais) 

Número de 
empresas 
subvencionadas 
localizadas no 
Nordeste Paulista 

Localidade 
das 
empresas    

Nordeste, 

Norte e 

Centro 

89 120 20 Ribeirão 

Preto, 

Sertãozinho e 

Batatais 
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Elaboração: autor 

4.2  Das entrevistas com o coordenador da agência de fomento e as 
empresas nascentes subvencionadas 

 
Considerando este recorte territorial segmentado, as entrevistas, seja 

com o coordenador do programa, quanto com as empresas, foram realizadas 

individualmente com o empreendedor ou empreendedora responsável pela 

empresa ou, no caso do coordenado, pelo programa PRIME (Primeira Empresa 

Inovadora). 

Para sua realização, com base em um roteiro de perguntas, para a 

coleta de dados utilizou-se o método de gravação por áudio e som, no intuito 

de se obter uma transcrição fiel e acurada, quanto ao conteúdo demonstrado. 

Todos os profissionais entrevistados, apurado o tema da pesquisa e 

ressalvado o seu fim educativo, demonstraram abertura quanto aos 

questionamentos apresentados, relatando com minúcias, as experiências e 

influências, obtidas através do programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora), 

dentro desse ambiente inovador. 

A lógica de interação é determinada pela capacidade dos 
atores de cooperarem entre si em relações de 
interdependências, principalmente pelo sistema de redes 
de inovação. A dinâmica de aprendizagem, por sua vez, 
traduz a capacidade dos atores de modificar seu 
comportamento em razão das transformações do 
ambiente externo que os cerca. Desse processo de 
aprendizagem nascem conhecimentos, tecnologias 
(AMARAL FILHO, p. 274, 2001). 
 

Assim, foram entrevistados os seguintes profissionais responsáveis: o 

coordenador da agência de fomento FIPASE (Fundação Instituto Pólo 

Avançado da Saúde), e os empreendedores das empresas E1; E2; E3; E4 e 

E5, todas da área genérica de biotecnologia e saúde humana. 

Por questões éticas e de confidencialidade, sem interferência na análise 

e resultado deste estudo, optou-se por codificar somente as denominações 

empresariais ou razões sociais das empresas e empreendedores 

entrevistados. 
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O quadro 5 (cinco) sintetiza os dados sócio demográficos dos 

entrevistados deste estudo. 

Quadro 5. Síntese dos dados sócio demográficos dos entrevistados e das 
empresas subvencionada. 

Razão Social e 
código das 
entrevistas 

Sexo Idade Titulação 
Acadêmica 

Tempo 
de 
Atuação 
na 
Empresa 
(anos) 

Área 
Atuação 
Empresa 
(genérico) 

Valor da 
Subvenção 
do PRIME 
(em mil 
reais) 

 (E1) M 33 e 

32  

Pós-

Doutorado 

3  Biotecnologia 120 

(E2) F 35 Pós-

Doutorado 

3 Biotecnologia 120 

(E3) M 33 Pós-

Doutorado 

3 Biotecnologia 120 

(E4)  M 40 Pós-

Doutorado 

3 Biotecnologia 120 

 (E5) M 34 Pós-

Doutorado 

3 Biotecnologia 120 

Elaboração: autor 

 

4.2.1  A agência de fomento FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado 
da Saúde). 

 

Através do trabalho do coordenador de agência de fomento, em conjunto 

com toda a equipe da FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde) e 

da SUPERA (Incubadora de Empresas de Base Tecnológica), foram 

direcionadas, acompanhadas e auditadas 89 (oitenta e nove) empresas 

nascentes, por meio do programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora) no 

estado de São Paulo. 

 Respeitados os rigorosos ditames estabelecidos pela FINEP (Agência de 

Inovação Brasileira), o coordenador supracitado foi o responsável direto pela 
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difusão e propulsão do programa para as empresas nascentes 

subvencionadas. 

 Por intermédio da entrevista presencial, restou claro, na figura do 

coordenador, os predicados de sua habilidade gerencial e o elevado nível de 

conhecimento técnico, quanto aos trâmites do programa e das empresas 

subvencionadas. 

 Tais características foram adicionalmente relatadas pelos responsáveis 

das empresas nascentes, como essenciais para a rede de conhecimento e 

desenvolvimento de seus empreendimentos. 

 Nesta esteira e, sem que fuja ao conteúdo deste estudo, a gestão da 

agência de fomento da FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde) 

e da SUPERA (Incubadora de Empresas de Base Tecnológica) foi, por vezes, 

premiada, em nível nacional, através da ANPROTEC (Associação Nacional de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores). 

 Em 2010, a SUPERA (Incubadora de Empresas de Base Tecnológica), 

que é considerada um braço da agência de fomento, recebeu o prêmio de 

Melhor Incubadora da Região Sudeste do Brasil. No ano seguinte, a própria 

FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde) foi premiada pelo 

projeto BioBussiness Brasil, relacionado ao setor de biotecnologia. 

 No início de 2012, a FIPASE foi agraciada na quinta edição do Prêmio 

Ministro Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável, pela relevância em 

âmbito nacional de seu projeto social denominado Supera Educa. 

 Não obstante, em que pese interrelação entre o recorte territorial 

regional no nordeste paulista e o ambiente institucional estabelecido, o papel 

do coordenador de agência de fomento, serviu como ponto constante de 

interação e cooperação entre as empresas analisadas. 

 Para Amato Neto (2009, p. 53) ao considerar este tipo de interrelação “o 

cluster possui mecanismos sólidos de compartilhamento de informações, 

cooperação interempresarial e de difusão da inovação e do conhecimento”. 
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Diretamente, para as empresas subvencionadas, sua atuação serviu 

como apontamento das diretrizes do programa.  

 A par disso, para a melhor avaliação e gestão dos recursos, ao conduzir 

estas empresas nascentes para a obtenção de um programa de gestão 

administrativa e criar uma paradigma de cultura organizacional, isto acarretou, 

por si só, em ganho qualitativo para as empresas. 

 Deve-se considerar, ainda, que todas as empresas nascentes, presentes 

neste estudo, detinham-se, quando da sua constituição, em profissionais com 

alto nível de escolaridade, inclusive com titulação em pós-doutoramento, 

estritamente na área de biotecnologia.  

A ausência comum de um acompanhamento administrativo e 

organizacional, na gênese destas empresas, pode ser considerada como fator 

primordial para o desenvolvimento da parte gerencial, como a proposta 

embasada pelo programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora).  

Nesse sentido, a dedicação integral do empreendedor ou 

empreendedora, a contratação do gestor da empresa e das consultorias foram 

apresentados pelo coordenador do programa, como itens indispensáveis a este 

peculiar desenvolvimento. 

Além disso, a ingerência do coordenador do projeto nestas empresas 

constituiu papel norteador para o desencadeamento da propriedade intelectual 

entre o meio acadêmico e o mercado no intuito de fortalecer estes 

empreendimentos, como bases corporativas coordenadas para a geração e 

transmissão de tecnologias. 

Uma política de inovação parte da premissa de que o 
conhecimento tem, em todas as formas, um papel crucial 
no progresso econômico, e que a inovação é um 
fenômeno complexo e sistêmico (MAÇONETTO, 2010, p. 
29). 

Por outro lado, a continuidade do programa, extra-oficialmente 

denominada de PRIME-TECH ou PRIME Tecnologia, conforme ressaltado pelo 

coordenador, ao considerar a natureza das empresas subvencionadas, deverá 

conter ajustes.  
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Desse modo, ao contemplar maiores condicionantes, tal como maior 

lapso temporal e novas consultorias, o programa poderá melhor maturar as 

empresas nascentes, para formatarem o seu produto final, ou ao menos, a fim 

de obter a transmissão lucrativa de suas tecnologias, em momento viável e 

oportuno, tal como previsto no plano de negócios original. 

4.2.2  Da caracterização das empresas nascentes entrevistadas 

 Neste estudo foram entrevistadas e estudas 5 (cinco) empresas 

nascentes do setor de biotecnologia, cuja análise de conteúdo, segue abaixo 

relacionada. 

4.2.3 Empresa 1 (E1) 
 

Foram entrevistados os dois sócios-proprietários da empresa. Os 

sujeitos desta ação constituíram a empresa E1, durante a extensão do 

doutorado de cada um deles no Departamento de Biologia Celular, da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Cabe também destacar que um dos 

entrevistados obteve outras experiências, como parte de seu pós-doutoramento 

em um laboratório na Escócia. 

Oriundos da academia, ao montar seu primeiro empreendimento, a área 

escolhida por eles foi a de biotecnologia, para o desenvolvimento de insumos, 

com subdivisão na produção (protótipo) de “kit rápido para diagnósticos” de 

microorganismos. Além disso, o empreendimento labora no desenvolvimento e 

pesquisa de alternativas para a detecção de infecções bacterianas, por meio de 

vírus. 

A formação do empreendimento foi uma alternativa encontrada por 

ambos, após uma série de palestras e seminários, ministrados por intermédio 

da incubadora de empresas SUPERA, dentro do campus da Universidade de 

São Paulo, em Ribeirão Preto, para a emancipação junto ao meio acadêmico. 

Mais do que isso, o apoio da incubadora foi fundamental para viabilizar e 

auxiliar a moldura de um empreendimento, ante uma oportunidade de mercado 

vislumbrada precocemente, em pesquisa laboratorial. Segundo os 

entrevistados, para “transformar nossa pesquisa, em produto”. 
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Desde 2008 (dois mil e oito), data de sua fundação, a E1 angariou vários 

projetos de subvenção econômica, dentre eles, 2 (dois) projetos PIPE 

(Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas) da FAPESP (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), o projeto PRIME (Primeira 

Empresa Inovadora) da FINEP (Agência de Inovação Brasileira) e o projeto 

Equipar, para aquisição de equipamentos, também da FINEP.  

Entre os projetos subvencionados, para a pesquisa propriamente dita ou 

destinados a sua equipagem, somente o PRIME (Primeira Empresa Inovadora), 

foi direcionado para a gestão da empresa.  

Resultado desta influência, os empreendedores entrevistados 

reconheceram, de antemão, como fator primordial do programa a presença, 

durante 1 (um) ano, do gestor administrativo na empresa. 

Com isso, segundo o depoimento, dentre os atributos indispensáveis 

para o funcionamento da empresa, foram citados o controle (fluxo) de caixa, 

controle de estoque e ferramentas de planejamento futuro. Outros itens, como 

as ferramentas de marketing foram adicionados à cultura empresarial por meio 

das consultorias recebidas dentro do programa. 

 Por outro lado, ainda que o gestor contratado durante o período de 1 

(um) ano tenha disseminado aprendizado em gestão e compartilhado 

ferramentas administrativas de uso contínuo, para adesão após sua saída, esta 

ausência (do gestor) foi caracterizada por ambos empreendedores como fator 

relevante para a continuidade do programa, dada a necessidade de 

aperfeiçoamento e acompanhamento da parte gerencial, conquanto não 

adquirissem autonomia suficiente em sua receita operacional. 

 Nesta medida, considerando que a empresa do setor de biotecnologia 

não possui produtos em fase de comercialização ou transferência de tecnologia 

e, portanto, não possui outras fontes de receita própria, nem havia 

disponibilidade, à época, para a contratação de um gestor, sem o auxílio do 

programa. 
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 Segundo o depoimento dos entrevistados, esta sugestão foi 

exemplificada aos auditores da FINEP (Agência de Inovação Brasileira), em 

sua avaliação desta primeira edição do PRIME (Primeira Empresa Inovadora). 

 Eventuais ajustes, segundo os entrevistados, deveriam ocorrer, a fim de 

permitir uma continuidade do programa, com menor verba e, com isso, 

possibilitar a sobrevivência não somente da empresa, mas, também 

impulsionar o tempo de maturação da pesquisa. A partir disso, em médio 

prazo, almejar resultados, também econômicos, de forma mais concreta. 

Outros ajustes, como maior flexibilidade para a contratação de 

consultorias também foram apontados, como um aperfeiçoamento necessário, 

considerando que as empresas nascentes, de modo geral, contam com apoio 

de consultorias, nas próprias incubadoras, como por exemplo, do SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). 

 Outro fato relevante, de acordo com os entrevistados, foi o segmento da 

empresa. Nesta tratativa, ponderou-se que os órgãos de fomento 

governamentais deveriam se atentar que o setor de biotecnologia, ao contrário 

do setor de TI (Tecnologia da Informação), por exemplo, carece de maior 

tempo para a oferta de produtos no mercado. 

 Nessa medida, como apontado amplamente neste estudo, o período 

para maturação de um produto ou serviço, na área de biotecnologia, demanda 

pesquisa e estudo de viabilidade aprofundados. Em especial, por se tratar de 

empresas segmentadas no setor de saúde, área inerente ao controle efetivo e 

normatização de vários órgãos reguladores, como a ANVISA (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária) e, outros internacionais, como a americana FDA (Food 

and Drug Administration). 

Em última análise, também se deve considerar que o setor de 

biotecnologia remonta à alta competitividade global, dominado por empresas 

de grande porte, sobretudo, da indústria farmacêutica. 

 

4.2.4 Empresa 2 (E2) 
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Dentre todas as entrevistas realizadas, o(a) fundador(a) da empresa E2, 

foi o único entrevistado que se definiu, em princípio, como empreendedor. 

Sua formação foi também caracterizada em origem do meio acadêmico, 

alcançando a titulação de pós-doutora. Entretanto, a experiência de sua 

pesquisa no exterior, notadamente em Seattle nos E.U.A. (Estados Unidos da 

América), influenciou diretamente na aplicação de resultados prévios, dentro do 

programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora). 

Segundo o depoimento, sua experiência de 4 (quatro) anos no exterior, 

foi fundamental para “levar a pesquisa básica para uma aplicação”. A partir 

disso, aliás, foi tomada a decisão, junto com seus outros parceiros no negócio, 

em retornar ao Brasil para aproveitar uma lacuna na área de biotecnologia e 

inovação. 

Em território nacional, ao compartilhar informações com outros 

pesquisadores na USP (Universidade de São Paulo), para empreender um 

negócio próprio, tornou-se, em 2008 (dois mil e oito) uma empresa nascente 

incubada na SUPERA (Incubadora de Empresas de Base Tecnológica). Lá, 

participaram de vários processos e consultorias para formatação de seu plano 

de negócios inicial. 

Entre as subvenções econômicas recebidas pela E2, destacam-se, o 

PRIME (Primeira Empresa Inovadora) e outro programa também da FINEP 

(Agência de Inovação Brasileira), denominado Subvenção Econômica, em 

2009 (dois mil e nove). Pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa no 

Estado de São Paulo), recebeu o PIPE I (Pesquisa Inovativa em Pequenas 

Empresas) e o PIPE II. Pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico) angariaram o programa RHAE (Recursos Humanos 

para Áreas Estratégicas), que concede bolsa científica aos pesquisadores na 

empresa. 

Novamente neste estudo, o único programa destinado exclusivamente à 

gestão administrativa da empresa foi o PRIME (Primeira Empresa Inovadora). 

A principal influência deste programa, segundo o(a) empreendedor(a), 

foi a presença do gestor na empresa. Isto resultou, diretamente, na montagem 
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de uma equipe para prestação de serviços da empresa. Antes disso, a E2 era 

focada somente em pesquisa e o desenvolvimento. 

A formatação desta plataforma de prestação de serviços, prevista como 

uma grande oportunidade de manutenção da empresa foi inserida no plano de 

negócios da empresa, desde o seu planejamento. 

Não obstante, essa variante de prestação de serviços, através de ao 

menos 3 (três) clientes, gerou resultados positivos em faturamento desta 

empresa nascente, já ao final do programa. Por conseguinte, de modo 

autônomo, estes clientes fazem parte do portfólio da E2 e, continuaram a 

demandar novos serviços, independente do plano de negócios inicial. 

Concomitantemente, durante o programa, a empresa mantém o setor de 

pesquisa e desenvolvimento, em pleno funcionamento, embora tenha ciência 

de que estes resultados demandam maior lapso temporal para o retorno 

financeiro. Estão previstas como estratégias de médio e longo prazo, para 

conquista de faturamento ou mesmo, para transferência de tecnologia. 

Segundo a entrevistada, a continuidade do PRIME (Primeira Empresa 

Inovadora) é essencial para a estabilidade das empresas nascentes, sobretudo 

fora de uma incubadora, pois são grandes os riscos de manutenção de um 

negócio no mercado. 

4.2.5 Empresa 3 (E3) 

  A origem da empresa nascente E3, no ano de 2008 (dois mil e oito), não 

foi diferente das demais empresas do PRIME (Primeira Empresa Inovadora). 

 Resultante de um spin-off (transbordamento) da área acadêmica, 

segundo seu fundador, farmacêutico com pós-doutorado que, anteviu, em 

conjunto com outros colegas, a oportunidade em viabilizar uma propriedade 

intelectual nas vias técnica e econômica. 

 O diferencial deste projeto, para o entrevistado, foi a introdução de 

práticas de controle de qualidade e identificação, em produtos fitoterápicos, ou 

seja, na área de produtos naturais para a indústria farmacêutica. Um segmento, 

segundo ele, muito pouco explorado no Brasil. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


56 
 

 Isto serviu de base para a formatação do seu plano de negócios, cuja 

introdução da empresa na FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da 

Saúde), remeteu-a na condição de empresa nascente incubada na SUPERA 

(Incubadora de Empresas de Base Tecnológica). 

Esta atuação empreendedora ensejou as subvenções econômicas do 

PIPE I (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas) e o PIPE II, ambos da 

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), RHAE 

(Recursos Humanos para Áreas Estratégicas) do CNPq (Conselho Nacional de 

Pesquisa e Desenvolvimento), a Subvenção Econômica e o PRIME (Primeira 

Empresa Inovadora), estes últimos da FINEP (Agência de Inovação Brasileira). 

De acordo com o(a) entrevistado(a), na condição de sócio-proprietário, o 

aporte dos órgãos de fomento, acima descritos, foi relevante para o 

desenvolvimento de sua empresa, sobretudo, no sentido de transpor a barreira 

da propriedade intelectual. 

Diante das subvenções econômicas angariadas, o PRIME (Primeira 

Empresa Inovadora) foi o único programa destinado à parte de gestão do 

empreendimento.  

Nele, segundo o(a) entrevistado(a), o papel do gestor foi essencial, para 

disseminar a cultura administrativa dentro do empreendimento, por exemplo, 

com relação ao controle de contas, estoque e recursos humanos.  

Quanto às 3 (três) consultorias contratadas, o(a) entrevistadado(a) da E3 

apontou que apenas 1 (uma), ou seja 1/3 dela, pôde ser considerada como 

relevante ao seu cotidiano empresarial.  

Destaca que questões burocráticas, estas, podem ser a razão dessa 

deficiência, na medida em que o plano de negócios, com antecedência, prevê 

consultorias que, no momento da liberação da verba, não mais sejam viáveis 

ao empreendimento.  

Maior flexibilidade neste tipo de contratação, junto aos prestadores de 

serviço, segundo o entrevistado, poderia alcançar resultados compatíveis com 

o desenvolvimento do empreendimento. 
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No caso deste empreendimento, foi relatado que a presença do gestor 

por mais tempo e, considerando o seu objeto social, poderia alavancar melhor 

seus propósitos descritos no projeto inicial.  

Da mesma forma, em uma eventual continuidade do programa PRIME 

(Primeira Empresa Inovadora), a participação do gestor na empresa 

demandaria menor tempo do empreendedor para questões da esfera 

administrativa, condicionando essa participação, apenas em assuntos de 

ordem estratégica e, sobretudo, para o desenvolvimento da pesquisa em si. 

Conforme já analisado neste estudo, o tempo para transformação de 

uma propriedade intelectual em um produto ou serviço final, na área de 

biotecnologia, rotineiramente, é maior do que em outras áreas tradicionalmente 

destacadas, como as empresas nascentes da área de software, por exemplo. 

Para o entrevistado, um projeto de inovação deve ser avaliado em vários 

parâmetros, inclusive pela classe empresarial e pelos entes governamentais, 

sem que o fato de se ter muitas patentes registradas ou artigos científicos 

publicados seja necessariamente um indicador de sucesso. 

Desse modo, neste conjunto de competências, valorizada a simbiose 

teórico-prática, deveriam ser criadas condições pelas agências de fomento, 

para que aquela propriedade imaterial possa ser realmente viabilizada pelas 

empresas nascentes, ou empreendimentos nascentes, até o seu produto final. 

As empresas nascentes, no cenário atual do país, dificilmente 

conseguem atrair investimentos, através de rodadas de negócios, entre outras 

modalidades, dada a grande insegurança que demonstram quanto à 

continuidade do seu empreendimento. Em razão disso, torna-se mais 

dificultoso angariar outros recursos financeiros, que não os projetos de 

subvenção econômica. 

Neste sentido, as empresas nascentes, em especial, do segmento de 

biotecnologia, encaram a transferência de tecnologia de um produto ou serviço 

em fase inicial ou de pré-produção como um processo distante do seu potencial 

valor de mercado. 
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No decorrer deste estudo, refletido no rol de dados apresentados, 

atenta-se que, quanto mais precocemente, for transferida essa tecnologia, 

maior é o risco do empreendimento e menor é o seu valor. Por outro lado, com 

maior tempo de maturação da pesquisa, sobretudo, no segmento de 

biotecnologia, menor é o risco do investidor e maior a sua percepção de lucro 

futuro.  

Diante disto, não somente no caso dos investidores, mas as grandes 

empresas, que estejam atentas aos núcleos de inovação ou projetos de 

desenvolvimento, em geral, podem ser beneficiar desta incubação de 

tecnologias nas empresas nascentes. 

Neste bojo de condicionantes, salientam-se a capacidade produtiva, os 

canais de distribuição e a estabilidade empresarial, inerente às empresas de 

grande porte. 

Esta seara torna-se, portanto, um panorama atrativo ao cenário das 

subvenções econômicas, no Brasil, no tocante às empresas nascentes, que 

dispõem de maciço investimento em capacitação intelectual e, ao mesmo 

tempo, desenvolvimento incipiente em seu paradigma destinado à gestão 

empresarial. 

 

4.2.6  Empresa 4 (E4) 

O(A) químico(a) fundador(a) da empresa, em sua apresentação inicial, 

complementou a sua formação original, com a de empreendedor(a). Esta 

postura, de conciliação do ambiente técnico com o empreendedorismo, foi 

mantida ao longo da entrevista. 

Com pós-doutorado na área, mediante um estudo de viabilidade 

econômica sediado na SUPERA (Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica), fundou no ano de 2008 (dois mil e oito), a empresa E4, para 

desenvolver produtos na área de equipamentos elétricos.  

A sua ideia original, oriunda dos estudos acadêmicos, não foi levada 

adiante. Para a criação de seu produto, denominado de Deionizador de Água 
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Ionless, o que pode ser considerado, grosso modo, uma variante avançada do 

que chamamos de um purificador de água. Este projeto e o seu plano de 

negócios foram desenvolvidos, após plena anuência, apoio e parceria de um 

colega dos bancos escolares. 

Para o(a) empreendedor(a) entrevistado(a), a ideia significa cerca de 5% 

(cinco por cento) do valor de um projeto, na medida em que o restante, ou seja, 

95% (noventa e cinco por cento) remete-se aos riscos e investimentos de se 

desenvolver um produto, processo ou serviço, a partir daquilo. Neste caso, o 

quinhão majoritário ocorreu por conta do(a) empreendedor(a) entrevistado(a). 

Na atual fase - considerando o momento da entrevista, que ocorreu em 

dezembro do ano de 2011 (dois mil e onze) - após uma profissionalização do 

processo produtivo, encontram-se contempladas todas as fases de um 

processo produtivo industrial, cujas primeiras unidades estão sendo 

comercializadas no mercado. 

Desde a fundação da empresa em 2008 (dois mil e oito), o 

empreendimento recebeu apoio da FINEP (Agência de Inovação Brasileira), 

para este estudo de viabilidade técnico-econômica, denominado “Hotel de 

Projetos”, com o gerenciamento da SUPERA. Em seguida, recebeu o apoio do 

programa SEBRAETEC, para o projeto de design do produto, quanto para o 

desenvolvimento da parte eletrônica.  

Após isso, na condição de subvenção econômica, angariou o PRIME 

(Primeira Empresa Inovadora). Esta inserção, segundo o(a) entrevistado(a), 

significou o suprimento da parte administrativa da empresa, como por exemplo, 

através de ferramentas com as “Boas Práticas de Gestão”. 

Este arcabouço permitiu ao empreendimento, a contratação de 

consultoria na parte de gestão, o que implicou em metodologia de aplicação de 

diversos setores, como a área de qualidade. Isto, segundo o(a) 

empreendedor(a) entrevistado(a) impulsionou todo o ciclo produtivo da 

empresa, através da criação de indicadores formais. 

Tais indicadores, passaram a auxiliar o empreendedor na tomada de 

decisões e, também, no direcionamento de suas estratégias empresariais. Com 
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base nisso, ainda durante a extensão do PRIME (Primeira Empresa Inovadora), 

foi decidida a contratação de uma gestora para a empresa, de modo adequado 

às necessidades e dimensões do empreendimento. 

A contratação do(a) gestor(a) gerou frutos na área de fluxo de caixa, 

controle de estoque, lista de fornecedores. Além disso, para o próprio 

desenrolar dos relatórios para o PRIME, pois sua experiência em projetos foi 

considerada como um indicador formal e qualitativo, para as necessidades do 

empreendimento. 

Dessa forma, facilitou que o(a) empreendedor(a) entrevistado(a) da E4, 

pudesse canalizar maior parte do seu tempo para o desenvolvimento do seu 

equipamento, previsto no projeto elaborado inicialmente. 

Além disso, para a continuidade do PRIME (Primeira Empresa 

Inovadora), o depoimento aponta para uma melhor adaptação do programa, 

para a realidade das empresas nascentes.  

Segundo o(a) entrevistado(a), tanto as consultorias contratadas, como o 

projeto em si, deveria ser concebido, especificamente para as micro e 

pequenas empresas, em detrimento de grandes empresas, que acabam se 

beneficiando de programas de subvenção, em razão de maior avanço na 

cultura empresarial.  

A par disso, questões como o fluxo de caixa, deixam de ser tão 

importantes para o desenvolvimento de uma empresa nascente, pois ela 

mesma não possui faturamento ou receita própria em sua fase inicial. 

Pondera que as consultorias disponíveis no mercado, que unificaram 

seus esforços para o desenvolvimento de empresas nascentes, embora raras, 

o fazem com maior sucesso, pois o modelo empresarial é diverso de uma 

empresa tradicional. 

Nesta espreita, ganha destaque a necessidade de “maximização” do 

PRIME (Primeira Empresa Inovadora), segundo o(a) entrevistado(a), enquanto 

se atente à natureza peculiar, suas dificuldades e obstáculos, das empresas 

nascentes. 
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Assim, novas consultorias seriam contratadas, de modo compatível com 

a necessidade proeminente do estágio daquela empresa. No caso em tela, em 

seu atual estágio, evidenciou-se a necessidade de contratação de consultorias 

nas áreas jurídica e de recursos humanos (RH). 

Ao final, o(a) entrevistado(a) complementou a sua condição de 

empreendedor(a), ponderando a necessidade e viabilidade de políticas 

públicas que venham de encontro a fortalecer especificamente as micro e 

pequenas empresas no Brasil, apontando a questão da mortalidade 

empresarial, como uma mazela social. 

4.2.7  Empresa 5 (E5) 

O(A) químico(a) fundador(a) da E5 foi o(a) único(a) empreendedor(a), 

deste estudo que, embora ligado à gestão da FIPASE (Fundação Instituto Pólo 

Avançado da Saúde), sediou sua empresa, em outra incubadora, sendo esta a 

Incubadora de Empresas de Batatais, localizado no município de mesmo nome, 

dentro do estado de São Paulo. 

Oriundo(a) da academia, com titulação em pós-doutorado, decidiu criar 

sua empresa para pesquisa e desenvolvimento na área química, com enfoque 

no setor sucroalcooleiro.  

Dentro deste objeto social, o(a) entrevistado(a) decidiu conciliar sua 

experiência, em ações transversais, junto aos órgãos de fomento e 

investidores, para o desenvolvimento e gerenciamento de projetos de inovação 

tecnológica nas empresas para arrecadação de recursos financeiros, a fundo 

perdido. 

Neste escopo, o(a) entrevistado(a) apontou que existem oportunidades 

viáveis para que as empresas, inclusive as micro e pequenas empresas, 

ampliem seus esforços para a obtenção de subvenções econômicas, no intuito 

de desenvolver o seu potencial de inovação tecnológica. 

Para o(a) entrevistado(a), o desenvolvimento do setor de inovação nas 

empresas, será visto no futuro, não como um fator de diferenciação 
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(competitiva) para as empresas, mas, sobretudo, como um pré-requisito para a 

sua sobrevivência empresarial. 

A contratação de mão-de-obra qualificada, de origem acadêmica, como 

no caso de mestres e doutores, através de programas de subvenção 

econômica, pode-se ser considerada como um aproveitamento desse potencial 

de especialização e difusão de novas tecnologias nas empresas. 

O empreendimento analisado, teve alterado seu nome descrito no plano 

de negócios do programa. Isto ocorreu, ao final do programa PRIME (Primeira 

Empresa Inovadora) por questões judiciais, inerentes ao nome empresarial e 

por ordem concorrencial, após motivação de uma grande empresa do setor. 

Desde sua fundação, angariou as subvenções econômicas, PIPE I 

(Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas) da FAPESP (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e o PRIME (Primeira Empresa 

Inovadora), da FINEP (Agência de Inovação Brasileira), único programa de 

subvenção destinado à gestão administrativa deste empreendimento. 

Entre as vantagens do programa, o(a) entrevistado(a) destacou a 

contratação de consultorias nas áreas de marketing e jurídica. Na E5, além 

disso, as consultorias foram responsáveis pela criação de um plano gestor na 

área de recursos financeiros e humanos 

 Ainda por intermédio do programa, a contratação do(a) gestor(a) em 

tempo integral foi responsabilizada por supervisionar a gestão administrativa da 

empresa. Com isso, operacionalizou e sistematizou as ferramentas 

administrativas. O(A) gestor(a), atuou em conjunto, para a busca de novas 

oportunidades no mercado.  

A atuação do gestor do PRIME (Primeira Empresa Inovadora) foi 

considerada, pelo entrevistado, como fator fundamental para a concretização 

do plano de negócios da empresa. 

Por outro lado, isto permitiu que o empreendedor enxergasse uma nova 

ponte na integração entre o meio acadêmico e o mercado em geral. Neste 

sentido, a ligação deste empreendimento com a Incubadora de Empresas de 
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Batatais, baseada em um modelo tradicional de empresas nascentes, que não 

estavam, à época, necessariamente interligadas ao viés tecnológico-

acadêmico.  

Isto permitiu ao empreendimento passar a desenvolver projetos dessa 

natureza, no gerenciamento e acompanhamento, em múltiplos setores no 

mercado, a fim de aproveitar as oportunidades latentes, em especial na área da 

subvenção econômica.  

Não por acaso, desde o ano de 2011 (dois mil e onze), passou a atuar 

como membro efetivo do Núcleo de Inovação da Associação Comercial de 

Batatais, atual gestora da Incubadora de Empresas de Batatais, em parceria 

com a prefeitura daquele município, localizado ao nordeste de Ribeirão Preto. 

Esta variante possibilitou uma ampliação do leque de atributos descritos 

no plano de negócios inicial da empresa, de modo a disseminar a cultura de 

inovação nas empresas, sejam elas de constituição nascente ou não.  

Nessa esteira, o(a) entrevistado(a) propõe a discussão para a maior 

interação entre a academia e o mercado, no intuito de angariar, com base no 

desenvolvimento dos potenciais de inovação, alta tecnologia e recursos 

humanos estratégicos para as empresas e, com isso, a conquista de vantagens 

competitivas e ganhos qualitativos no mercado global. 

Esta ponte, estruturada pelas múltiplas competências e ações propostas 

pelo(a) entrevistado(a), podem ser consideradas, em última análise, não 

somente um instrumento de maior viabilidade do seu empreendimento, mas 

também, como um canalizador de influências favoráveis ao desenvolvimento 

regional.  
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Capítulo 5 
 Dos temas resultantes das entrevistas realizadas 
 
 Com base na síntese das entrevistas descritas no item acima, pode-se 

vislumbrar as seguintes unidades temáticas: 

 

5.1  As empresas nascentes do setor biotecnológico e a transformação 
a pesquisa em produto, processo ou serviço. 

O empreendedorismo, da forma como é tradicionalmente conhecido, 

pode ser alavancado como um instrumento de política pública, na medida em 

que proporciona a geração de empregos, recolhimento de tributos e estimula, 

como um todo, a economia. 

No caso das empresas nascentes, com potencial de inovação e 

desenvolvimento de base tecnológica, o empreendedorismo pode-se valer 

destes incrementos como diferencial competitivo e fonte de maiores ganhos. 

 
Novas empresas baseadas em tecnologia, principalmente 
as pequenas, têm efeito positivo em relação à inovação e 
à empregabilidade, pois precisam de inovações para 
entrar no mercado, o que as torna propulsoras de uma 
economia dinâmica (PIEKARSKI & TORKOMIAN, 2007, 
p. 2). 

 
Nesta seara, a localização das empresas e a origem acadêmica dos 

empreendedores entrevistados no presente estudo quando, entremeados com 

a gestão da FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde), embora 

não tenha sido um fator condicionante ao processo de seleção, apontam um 

direcionamento às empresas nascentes de biotecnologia e saúde humana.  

Dentro deste bojo, grosso modo, tangenciado por biotecnologia e saúde 

humana, encontram-se as áreas de inseridas a nanotecnologia, fármacos, 

medicamentos e química, entre outras  correlatas.  
A definição de foco é importante para o direcionamento 
de ações em âmbito nacional; quando se trata de uma 
região geográfica mais específica, esse fator torna-se 
decisivo. Para que o desenvolvimento tecnológico e 
inovativo aconteça em âmbito regional, áreas bem 
definidas, conforme a disponibilidade de infraestrutura e o 
potencial existente, possibilitam as conexões entre os 
diversos agentes, criando um ambiente propício 
(PIEKARSKI & TORKOMIAN, 2007, p.3). 
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 Além disso, a interação da FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado 

da Saúde), com a própria USP (Universidade de São Paulo), através do 

campus de Ribeirão Preto, onde, além do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto, estão localizados dezenas de cursos de graduação e pós-graduação,  

entre eles medicina, farmácia, química, biologia e administração de empresas, 

fortalece a propagação de um ambiente empreendedor especializado. 

 A disseminação dessa cultura empreendedora é também reflexo da 

SUPERA (Incubadora de Empresas de Base Tecnológica), que possui três 

unidades em Ribeirão Preto, sendo 2 (duas) delas, dentro da circunscrição do 

campus universitário. 

 Todos os 5 (cinco) empreendedores entrevistados, sem exceção, 

possuíam forte lastro acadêmico, evidenciando essa sinergia. 

 Essa conjunção de fatores, já descrita no estudo como arranjo produtivo 

local, favorece o surgimento de uma demanda específica para expansão e 

desenvolvimento de produtos, processos e serviços, na área de biotecnologia. 

 
A presença de instituições de suporte em diversas 
dimensões do cluster e suas articulações com as 
empresas locais impulsiona a economia da região onde 
se instala, possibilitando ganho de escala e maior 
competitividade frente a empresas individuais de outras 
áreas (AMATO NETO, 2009, p.55). 

 A inserção deste componente torna-se, portanto, uma vantagem 

locacional peculiar ao desenvolvimento desta região. 

Por outro lado, no que tange ao desenvolvimento de produtos, 

processos e serviços, entre os vários setores econômicos contemplados pelo 

PRIME (Primeira Empresa Inovadora), tais como a biotecnologia e o setor de 

software e tecnologia da informação (TI), eles necessitam de períodos distintos, 

seja para sua fase de incubação ou para a eficácia de seus projetos. 

Esta variante pode ser ainda maior, em se tratando de empresas 

nascentes, com pequeno porte e menor estrutura, na qual, o tempo hábil para o 

desenvolvimento de um projeto, quando comparado ao necessário por uma 

grande empresa, que possua ou esteja vinculada a um núcleo de inovação e 

tecnologia, é ainda maior. 
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Todas as empresas nascentes entrevistadas foram unânimes em 

conclamar maior lapso temporal, para o desenvolvimento de produtos, 

processos e serviços, na área de biotecnologia. 

Neste sentido, a prorrogação de subvenções econômicas, em especial 

no caso do PRIME (Primeira Empresa Inovadora), destinadas à parte gerencial 

destas empresas, pode auxiliar a subverter esse quadro e, a partir disso, 

proporcionar uma verdadeira avaliação da dimensão deste potencial 

econômico, encontrado nas empresas entrevistadas. 

Outro ponto relevante, em contraponto ao setor de software, por 

exemplo, no qual um novo serviço nas redes sociais, pode ser criado, dentro de 

uma garagem e, depois expandir-se globalmente, o setor biotecnológico 

demanda investimentos iniciais de grande relevo. 

Estes investimentos podem, em parte, ser supridos pelo alto 

embasamento acadêmico destes empreendedores e pela interrelação com o 

arranjo produtivo local existente, porém, são ínfimos, no tocante, à capacidade 

de investimento de gigantes do setor de medicamentos, por exemplo. 

Além disso, estas empresas nascentes intercalam suas operações com 

a supervisão de órgãos regulatórios, como a ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) e outros, em âmbito internacional. 

Sob o aspecto de mercado, uma empresa de software ou tecnologia da 

informação (TI), como o Peixe Urbano, o Google Inc. ou o Facebook, entre 

outras, podem surgir a qualquer tempo.  

Por outro lado, com base na análise das entrevistas efetuada, uma 

empresa do setor de biotecnologia e saúde humana, em razão da necessidade 

de maior investimento, inúmeros testes, certificações e regulamentações 

específicas, podem demorar a produzir resultados. 

 
Empresas ligadas a TI, segmento que usualmente investe 
acima da média em atividades inovativas pelas próprias 
características do segmento que apresenta forte 
competição e acelerado ritmo de inovação (FINEP, 2010, 
p. 4). 
 

Desse modo, a transformação da pesquisa científica em objeto de valor,  

nesta área em especial, através da formatação em produtos, processos e 

serviços, é de dificultosa concretização, pois carece de grandes investimentos. 
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O resultado disso é a forte concentração econômica e de propriedade 

intelectual, leia-se patentes, do setor biotecnológico, sem que esteja associada, 

de modo geral, a um ritmo acelerado de inovação. 

 
À medida que o tempo avança, a incerteza associada à 
tecnologia, como em todo processo de investigação de 
natureza cientifica, vai diminuindo. Seguindo essa mesma 
coerência, a incerteza associada a possíveis aplicações 
mercadológicas desta tecnologia também vai diminuindo 
(CHENG, 2007, p. 16). 
 

Assim, a concepção de um produto, processo ou serviço, ganha traços 

relevantes, na medida em que o período de incubação necessário a cada setor 

é inerente às estas especificidades. 

De forma concomitante, isso auxilia no processo da tomada de decisão 

para receber novos investimentos, agregando confiabilidade ao projeto inicial. 

Para esta evolução, é necessário que o planejamento das políticas 

públicas em geral, seja condizente com as características de cada setor. 

No caso das subvenções econômicas, este investimento público deve 

ser planejado como uma questão estratégica, haja vista a necessidade 

pungente de investimentos na área de saúde humana, por exemplo, onde as 

expensas públicas são cada vez maiores e necessárias. 

Pondera-se que o Brasil, assim como grande parte dos países em 

desenvolvimento, é um grande importador de tecnologias e propriedade 

intelectual, inclusive na área de biotecnolgia e saúde humana, setor onde os 

grande laboratórios, faturam cifras incalculáveis. 

  
A introdução de inovações tecnológicas e o fomento da 
capacidade empresarial e organizativa nos diferentes 
âmbitos territoriais são variáveis estratégicas da política 
de desenvolvimento (ALBUQUERQUE & ZAPATA, 2008. 
p. 220). 
 

Considerado este ciclo, o plano de negócios das empresas nascentes de 

base biotecnológica, também devem contemplar a necessidade de maior 

maturação de sua pesquisa científica em produto, processo ou serviço. 

 Para Cheng (2007, p. 25), ao se delinear um plano de negócios de 

empresas inovadoras é preciso contemplar “não somente a dimensão 
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financeira e organizacional do empreendimento, mas principalmente a 

tecnológica”. 

A partir disso, haverá maior efetividade do que fôra planejado 

anteriormente, para que um investidor, de natureza pública ou privada, possa, 

por exemplo, identificar inúmeros pontos em comum, entre o conteúdo do plano 

de negócios e sua concretização. 

Esta ligação permitirá, a estes investidores, através de rodadas de 

negócio, por exemplo, a considerar o tempo hábil e viável de cada setor para a 

conversão de um projeto em produto, processo ou serviço. 

 
Quanto mais radical (e, usualmente por isso, mais valiosa 
for a inovação, mais profundo e amplo deve ser o 
envolvimento dos demais ‘players’ do ecossistema de 
Negócios, sobretudo, os clientes. Isso criaria uma rede na 
qual todos os ‘players’ compartilhariam uma visão sobre 
como concretizar essa inovação (MATOS, 2011, p. 76). 
 

No caso do setor de biotecnologia e saúde humana, ainda que o número 

de variáveis seja maior para esta concretização, a efetividade do plano de 

negócios, por si só, poderá funcionar com um indicador formal de garantias aos 

investidores, bem como ao propósito das políticas públicas de subvenção 

econômica, cujo resultado final da pesquisa, nos moldes atuais, nem sempre 

se converte em produtos, processos ou serviços. 

 

5.2 As subvenções econômicas governamentais e a perspectiva de 
consolidação das empresas nascentes.  
 
 Os programas de subvenção econômica, de natureza não reembolsável, 

por intermédio da FINEP (Agência de Inovação Brasileira), tiveram início no 

Brasil em 2006 (dois mil e seis), através da chamada pública 

“MCT/FINEP/Subvenção Econômica à Inovação – 01/2006” (FINEP, 2011. p.3). 

 Este tipo de programa ganhou difusão, em 2008 (dois mil e oito), com o 

lançamento do PRIME (Primeira Empresa Inovadora), destinado 

exclusivamente à gestão empresarial de empresas nascentes, no valor total de 

R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais), para cada empresa contemplada. 
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 No caso destas empresas nascentes, com no máximo 2 (dois) anos de 

operação, o valor destinado dentro do programa, propiciou a contratação de 

gestores e consultorias, das mais diversas áreas de gestão, como qualidade, 

marketing, jurídica, entre outras.  

 A descentralização administrativa da FINEP (Agência de Inovação 

Brasileira), que está localizada no Rio de Janeiro (RJ), ao atuar através de 17 

(dezessete) agências de fomento no país, permitiu certamente, maior 

convergência do aspecto regional. 

 No entanto, o Brasil apresenta polos de concentração de capital 

econômico e social, caracterizados por amplas diversidades e especificidades 

regionais. 
O desenvolvimento local não é ‘mais local’ quando a 
referência é um bairro ou um pequeno município. O 
‘tamanho do lugar’ é decorrência de acúmulos e de 
densidades sociais que o constroem como referência, o 
que não caberia em qualquer escala prefixada 
(SILVEIRA, 2008, p. 45). 
 

 Neste sentido, a formulação de políticas públicas, como no caso das 

subvenções econômicas, devem configurar, não somente cada setor 

beneficiado, mas também, considerar as especificidades de região ou 

localidade em que está inserido. 

 Ao considerar esta perspectiva, poderão ser atribuídos indicadores mais 

consistentes, no tocante ao desempenho das empresas nascentes 

contempladas, de modo contíguo a valorar suas peculiaridades e alcançar o 

desenvolvimento regional. 

Para Maçonetto (2010, p. 116), “mesmo com uma melhor capacidade de 

gestão dessas políticas públicas, ainda falta uma melhor articulação entre 

Estado, sociedade civil e as empresas”.   

Com base nesta articulação, o planejamento e a formulação destas 

políticas, poderá obter previsibilidade quanto ao seu desempenho, de modo a 

refletir a construção de uma política nacional de desenvolvimento, cujos vários 

prismas são inerentes às peculiaridades locais, sem prejuízo da busca por 

desempenho e resultado dentro da esfera privada. 

Portanto, não é uma questão de escala e sim de 
natureza: o desenvolvimento local é visto aqui como um 
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caminho de desenvolvimento social – não excludente e 
não concentrador. Trata-se então de pensar (ou 
repensar) o que se pode entender por desenvolvimento e 
como este vem sendo formulado em alguns dos enfoques 
hoje em evidência o desenvolvimento local (SILVEIRA, 
2008, p. 46). 

Assim, a promoção destas políticas públicas, pode delinear novas 

conjunturas e articulações, ao apontar a construção ou reformulação, por 

exemplo, de arranjos produtivos locais e, a partir disso, incentivar o seu 

desenvolvimento. 

De forma coerente, as empresas nascentes poderiam se favorecer da 

criação de eventuais novos arranjos produtivos locais, destinados 

especificamente para cada setor inovativo, fortalecendo as alianças 

estratégicas nestes arranjos e, assim, indiretamente, canalizando a 

descentralização do capital socioprodutivo. 

Diante deste quadro implementar de políticas públicas, a formatação de 

programas de subvenção econômica, destinados especificamente a diferentes 

arranjos socioprodutivos, facilitaria a consolidação destas empresas nascentes, 

tendo em vista sua adequação tanto com a localidade, quanto com o setor 

diretamente envolvido. 

Este conjunto de externalidades poderia, sobremaneira, contribuir para a 

criação de um ambiente inovador e, com isso, amenizar os impactos 

macroeconômicos, junto às empresas nascentes. 

 A partir disso, proporcionar novos estratagemas de desenvolvimento, ao 

aplicar o seu potencial de inovação, de modo consentâneo ao 

desencadeamento do polo regional. 

 

5.3  Pesquisa X Gestão administrativa: o PRIME a as empresas nascentes. 
 
 O transbordamento do meio acadêmico, fonte de inovações e pesquisas 

contínuas, condensa, através do empreendedorismo, o surgimento de 

oportunidades, para a transformação de projetos em produtos, processos ou 

serviços, a partir da esfera privada. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


71 
 

 
Constata-se a existência de fatores que tendem a afetar 
as atividades relativas à inovação. Dentre eles, podem-se 
citar a natureza e o escopo das oportunidades para a 
organização, o acesso à informação, a qualificação dos 
empreendedores, o tamanho da empresa e o grau de 
competição (TREVISAN et al, 2010, p. 3). 
 

 No entanto, para que ocorra a emancipação do meio acadêmico, no 

intuito de que esta absorção de tecnologia e qualificação seja aproveitada no 

mercado, demandam-se altos custos para implantação do empreendimento, 

sobretudo, no setor de biotecnologia, como já demonstrado. 

 Soma-se a isto, o risco inerente ao empreendimento, razão pela qual, a 

transferência, total ou parcial desta tecnologia, encontra resistências plausíveis, 

dentro do aspecto mercadológico. 
As políticas estatais afetam a infraestrutura científica e 
tecnológica com a criação de laboratórios, universidades 
e institutos de pesquisas. Dessa forma, para que o Brasil 
se torne um país competitivo e alcance posições de 
liderança no cenário internacional, parece ser necessário 
que haja, entre outros aspectos, empreendedores 
capazes de planejar e gerenciar as suas empresas 
(TREVISAN et al,  2010, p.1). 

 
 
 Neste propósito, a fim de potencializar a expertise dos empreendedores-

pesquisadores, o PRIME (Primeira Empresa Inovadora), serviu como 

ferramenta fundamental neste ciclo de implantação da cultura empreendedora 

nas empresas nascentes. 

 De modo incidental, isto não teria ocorrido sem a promulgação da Lei da 

Inovação (Lei n. 10.973/2004), marco regulatório no país, ainda que 

tardiamente em relação a outros países próximos, como o Chile, por exemplo. 

 
É desnecessário dizer que as economias periféricas 
dispõem de estruturas e trajetórias sociais, econômicas e 
políticas muito dessemelhantes, o que dificulta para umas 
e facilita para outras a chamada ‘integração competitiva’ 
nas diversas etapas de evolução do capitalismo 
(BELLUZZO, 2009, p. 223). 

 Em decorrência, o rol de conhecimentos e habilidades específicos de 

pesquisadores, entre os quais, de altíssimo nível acadêmico, constituiu uma 
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ponte com o empreendedorismo, ao que denominamos de gestão 

administrativa ou empresarial. 

 A implantação da filosofia empresarial, disseminada entre todos os 

empreendedores entrevistados, sobretudo, na figura do gestor de empresas, foi 

considerada como alinhamento essencial para o desenvolvimento, pelo menos 

inicial, do seu plano de negócios. 

 
Diz respeito ao exemplo de comportamento coerente do 
gestor perante a equipe, ao revelar uma postura 
comprometida com os propósitos citados e o grau 
demonstrado de compreensão e aceitação do modelo de 
gestão implantado no empreendimento, percebidos na 
sintonia de suas ações com o ‘modus operandi’ vigente 
(MATOS, 2011, p. 194). 
 

 Além disso, a dedicação integral e remunerada (pelo programa) do 

próprio empreendedor, vinculando-o exclusivamente ao empreendimento e a 

contratação de consultorias, foram itens demonstrados, em sua maioria, com 

satisfação pelos entrevistados. 

 
Este é exatamente um de seus maiores benefícios: 
permitir a operação conjunta no modo institucional, das 
empresas privadas e da administração pública, mediando 
e solucionando os mais diversos conflitos de interesse 
(PIRES, 2009, p. 127). 

 Juntando-se estas competências, foi possível concluir, neste estudo, que 

a implantação da cultura empreendedora pelo PRIME (Primeira Empresa 

Inovadora), nestas empresas nascentes, de modo geral, amplificou a questão 

motivadora e integradora de esforços para a conquista de resultados. 

 

5.4 Perspectivas Futuras do Programa PRIME (Primeira Empresa 
Inovadora). 
 
 Por outro lado, a descontinuidade do programa, durante o ano de 2011 

(dois mil e onze), foi relatado pelos empreendedores entrevistados como um 

forte obstáculo ao progresso intensivo das empresas nascentes. 

 Como relatado pelas 5 (cinco) empresas nascentes entrevistadas, 

somente 2 (duas) delas, adquiriram, nesta fase, receita própria, através de 
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seus produtos, processos ou serviços, como descritos no plano de negócios 

inicial.  

Outra empresa adquiriu receita própria, porém, ao ampliar o seu leque 

de atuação empreendedora, ao condicionar como fator econômico, a sua 

expertise junto ao desenvolvimento de projetos em geral, incluídos os 

programas de subvenção econômica. 

 A partir destes apontamentos, é possível concluir que a continuidade do 

programa possui natureza não somente reparadora ou de ajustes, mas, 

sobretudo, para dar cabo aos empreendimentos e suas capacidades 

inovadoras existentes. 
Para atuar de acordo com essas características, torna-se 
fundamental a flexibilização das instituições e dos atores 
do território para que conquistem o protagonismo das 
ações de desenvolvimento (PIRES, 2009, p. 128). 

 Neste sentido, a projeção do coordenador da agência de fomento 

FIPASE (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde), de que a continuidade 

do programa possa ocorrer sob o codinome de PRIME-TECH ou PRIME-

Tecnologia, é bastante viável. 

 Segundo a entrevista do coordenador, a responsabilidade sobre o gestor 

e o empreendedor recairiam sobre a FINEP (Agência de Inovação Brasileira), 

ao passo que as consultorias contariam com apoio do SEBRAE (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). 

 Este modelo híbrido viria de encontro às lacunas demonstradas pelos 

empreendedores entrevistados, na medida em que seriam preservados os itens 

mais importantes do programa, como a figura do gestor e do empreendedor 

responsável. 

 Nessa esteira, o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas), possui reconhecimento no mercado para a prestação de 

consultorias, sobretudo, em estágio de incubação de empresas. 

 Quanto à visão sistêmica, justifica-se a continuidade do programa, de 

modo geral, no sentido de que o Brasil em sua política de desenvolvimento 

apresenta lacunas consideráveis no tocante à criação e fomento da inovação, 

em comparação com outros países. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


74 
 

 Expoente dessa variável, as exportações brasileiras notoriamente são 

caracterizadas, ao atingir o superávit da balança comercial, através da 

exploração quantitativa de commodities e matérias-primas, tais como, petróleo, 

álcool e açúcar, ou produtos de baixa industrialização, como o aço, estes, com 

pouco valor agregado, frente aos produtos e serviços de última geração. 

 Exemplos divergentes, para o superávit da balança, como os resultados 

expressivos de vendas de aviões, sobretudo para uso corporativo, pela 

empresa de economia mista do setor aerospacial EMBRAER (Empresa 

Brasileira de Aeronáutica S.A.), não podem ser utilizados como rompimento de 

paradigmas, considerando-se fatores como o seu estrito segmento,  período de 

mais de 40 (quarenta) anos de existência e forte apoio governamental. 

Em 2008, (a EMBRAER) foi a terceira maior exportadora 
brasileira, depois da Petrobrás e da Vale, com US$ 4,7 
bilhões, que correspondem a 96% de sua receita (STAL, 
2010, p. 136). 

 No tocante à temática deste estudo, a criação de um projeto uníssono de 

desenvolvimento e fortalecimento do potencial inovador do país, sobretudo, 

para as empresas nascentes, deve ser arrazoada como questão estratégica, ao 

convalidar, ademais, os princípios da livre iniciativa e função social. 

Outrossim, apesar de presentes na legislação, constata-
se que o país ainda precisa ‘realizar’ na prática o seu 
desenvolvimento, por meio de um projeto próprio que 
garanta a eficácia dos princípios constitucionais 
(VENTURA, 2009, p. 70). 

 A continuidade do PRIME (Primeira Empresa Inovadora) deve ser 

avaliada como um sobressalto a esta questão, de modo que as empresas 

nascentes se, por um lado, possuem incipiente cultura organizacional, por outra 

via, constituem fonte valiosa de tecnologia e inovação. 

A idéia principal é gerenciar o processo de modo a 
minimizar riscos e obter alto retorno, em meio a um 
ambiente de grande incerteza que permeia o lançamento 
de novos produtos (TREVISAN et al, 2010, p. 4). 
 

 Em que pese a questão subjetiva do retorno, de modo geral, a 

lucratividade das empresas nascentes, dentro do modelo capitalista, está 

intrinsecamente ligada à disseminação da cultura empreendedora, como ponto 
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de inflexão em sua autonomia, independência e fortalecimento de sua posição 

no mercado. 

De modo geral, as capacidades inovadoras das 
empresas brasileiras foram desenvolvidas internamente 
ou a partir de acordos de licenciamento de tecnologia 
com empresas estrangeiras e aperfeiçoadas por esforço 
próprio com universidades e institutos de pesquisa, em 
um intenso processo de aprendizagem (STAL, p. 144, 
2010). 

 A extensão do programa, portanto, atende à eficácia deste incentivo 

governamental, bem como à participação efetiva dessas empresas nascentes 

no mercado. 

Isto, sem prejuízo, quando consubstanciado pelo princípio constitucional 

da livre iniciativa em conjunto com a função social, contribuirá para o 

desenvolvimento socioeconômico da região em que estão inseridas as 

empresas, irradiando o fortalecimento de um sistema local de inovação. 
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Considerações Finais  

As empresas nascentes entrevistadas, embora com alguns quesitos 

distintos em seus empreendimentos, apresentaram inúmeros traços de 

similitude, a começar, por delimitarem-se, sem exceção, no setor de 

biotecnologia e saúde humana. 

Outro ponto indissociável, foi a robustez acadêmica de todos os 

empreendedores e empreendedoras entrevistados, o que atrelou esta iniciativa 

empreendedora, ao aproveitamento de uma oportunidade de transbordamento 

acadêmico, também denominado de spin-off. 

Este liame pesquisador-empreendedor, ou melhor, empreendedor-

pesquisador, foi estabelecido através da intervenção da FIPASE (Fundação 

Instituto Pólo Avançado da Saúde), dentro do campus da USP (Universidade 

de Ribeirão Preto), local onde 100% (cem por cento) dos 5 (cinco) 

empreendedores entrevistados, sedimentou a sua formação acadêmica. 

Assim, a difusão e o compartilhamento de informações de programas de 

subvenção econômica e apoio à pesquisa, dentro do campus universitário, 

aguçou o impulso empreendedor de cada entrevistado, para a criação de uma 

empresa com potencial de inovação. 

A funcionalidade e conjuntura da agência de fomento FIPASE 

(Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde), como 1 (uma) das 3 (três) 

agências descentralizadas do programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora), 

no estado de São Paulo, pode ser considerada como questão motivadora, para 

a participação e cooperação destas empresas do setor de biotecnologia. 

Não por acaso, a criação do programa PRIME (Primeira Empresa 

Inovadora), pela FINEP (Agência de Inovação Brasileira), veio de encontro a 

uma necessidade pungente, a fim de proporcionar a sustentabilidade dessas 

empresas nascentes, oriundas do status quo acadêmico. 

A operacionalização destas atividades através da SUPERA (Incubadora 

de Empresas de Base Tecnológica), em 80% (oitenta por cento) dos casos 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


77 
 

entrevistados e, da Incubadora de Empresas de Batatais, no restante, foi 

também considerado um fator relevante, dada sua expertise na transformação 

de projetos em empreendimentos viáveis técnica e economicamente. 

No que tange ao transcorrer do programa, a condução das atividades e 

gerenciamento, em igual passo, pelo coordenador da FIPASE (Fundação 

Instituto Pólo Avançado da Saúde) e equipe técnica, foi avaliado por todos os 

entrevistados, como fator decisivo e primordial à consecução do programa. 

Em seguida, a integralidade das empresas nascentes entrevistadas 

destacou a presença do gestor contratado, como influência fundamental para a 

organização, gestão e desenvolvimento organizacional de seus 

empreendimentos. 

As consultorias contratadas foram aprovadas por cerca de 60% 

(sessenta por cento) das empresas entrevistadas. Todavia, 100% (cem por 

cento), dos entrevistados apontaram a necessidade de consultorias nas 

empresas, como um fator relevante para a condução do negócio. 

As críticas tangenciadas para a contratação de consultorias ativeram-se, 

em especial, ao momento de sua contratação, haja vista a vinculação delas no 

plano de negócios inicial.  

Na prática, isso obrigou as empresas a contratar consultorias em alguns 

setores, cujo transcorrer da atividade empreendedora, resultou em menor 

interesse para sua estratégia empresarial, quando de sua efetivação. 

Por outro lado, 40% (quarenta por cento) das empresas entrevistadas, 

relataram que algumas atividades do programa, como no caso das 

consultorias, elas poderiam ocorrer, de forma duplicada, aos serviços 

disponibilizados dentro das incubadoras. 

As evidências da dicotomia entre a teoria e a prática não cessaram 

neste objeto. Na medida em que todas as empresas contempladas com o 

programa, pertenciam ao setor de biotecnologia, restou-se patente, em todas 

as entrevistas, a necessidade de maior tempo, para a obtenção de resultados 

concretos, sobretudo, na parte econômica dessas empresas. 
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Todos os entrevistados, sem exceção, apontaram que o setor de 

biotecnologia e saúde humana, sobretudo, por questões de regulação de 

órgãos internacionais e do expansivo domínio econômico das empresas do 

setor, demandará maior tempo para a formatação e concretização dos seus 

objetivos descritos no plano de negócios. 

Neste sentido, o alto nível técnico dos empreendedores entrevistados, 

não foi o bastante, estritamente dentro do período analisado, para assegurar a 

viabilidade de produtos, serviços ou processos, haja vista essa dificuldade 

conjuntural do setor em que estão inseridas. 

Em razão disso, não foi possível, neste estudo, avaliar 

comparativamente, os dados socioeconômicos das empresas entrevistadas, 

antes e depois do programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora).  Por estas 

razões inerentes ao setor, somente o equivalente a 40% (quarenta por cento) 

das empresas analisadas (E2 e E4), demonstraram obter receita e faturamento 

próprios, junto ao mercado, sem vinculação direta aos programas de 

subvenção. 

Por outro lado, sem prejuízo da análise de outros setores, o setor de 

biotecnologia, por constituir grande potencial de valor agregado às inovações, 

em geral, carece de maior lapso temporal, para que se conquistem resultados 

economicamente relevantes. 

Dessa forma, a formatação de programas de subvenção econômica, em 

maior duração, como no caso analisado, no setor de biotecnologia e saúde 

humana, poderá contribuir, por exemplo, para a maturação dos produtos, 

serviços e processos inerentes a estes empreendimentos. 

Este fator poderá implicar, não somente na criação de patentes, por 

exemplo, de novos remédios, vacinas, entre outros produtos, mas, sobretudo, 

na amenização dos riscos de cada empreendimento e, a partir disso, imprimir 

valor significativo ao objetivo de cada negócio descrito em seu plano inicial. 

O prolongamento ou uma nova fase, desta subvenção econômica, desde 

que atrelada a parâmetros e indicadores específicos do setor - ainda que  de 
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modo intangível e abstrato ao olhar leigo de investidores - poderá imprimir 

resultados de ordem qualitativa e econômica para estas empresas nascentes. 

Não obstante, é válido ressaltar que, independentemente de resultado 

econômico prévio, justifica-se o tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado, para as empresas nascentes analisadas neste estudo.  

Por outro lado, restaram clarividentes, predicados, tais como o 

comprometimento, seriedade e o amplo bojo de competências, através do 

trabalho incessante e dedicação de todas as empresas analisadas. 

Naturalmente, em razão de sua condição de empresas incubadas, 

inclusive, durante a extensão desta pesquisa, estas empresas nascentes, 

possuem poucos funcionários e, encontram-se, em processo de dilatação de 

sua cultura organizacional. 

Nessa esteira, no que tange ao desenvolvimento regional, as empresas 

analisadas, antecipam um processo de endogeneização, horizontalidade e 

valoração do arranjo produtivo em que estão inseridas. 

Certamente, ante o conteúdo discutido e analisado, é possível descrevê-

las, como parte em funcionamento de um sistema local de inovação.  

Este mesmo sistema, cujo ciclo está sendo operacionalizado, poderá, 

sem surpresas, em médio e longo prazo, movimentar maciços aportes 

financeiros e, com isso, colaborar para um avanço regionalizado, não somente 

através da circulação de conteúdo, mas, sobretudo, como gerador de riquezas, 

tributos e novos empregos. 

Como conclusão, através da análise do PRIME (Primeira Empresa 

Inovadora) da FINEP (Agência de Inovação Brasileira), a modelagem de 

políticas públicas, no que tange aos programas de subvenção econômica, ao 

evidenciarem a criação de sistemas locais de inovação, devem ater-se às 

questões peculiares e inerentes de cada setor. 

Exemplo desta aferição, o setor de biotecnologia e saúde humana, por 

onde circulam cifras bilionárias em todo o planeta, o instrumento da subvenção 

econômica, poderá resultar em ganhos qualitativos, não somente para o 
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desenvolvimento regional, mas, sim, para todo o Estado nacional. Mas, antes, 

é preciso confiar e transigir para o seu amadurecimento. 

Como questão estratégica de longo prazo, isto poderá ocorrer, na 

medida em que se poderão induzir e convergir nestes empreendimentos 

nascentes na construção de ativos tangíveis, fonte irrestrita de valor, desde que 

potencializados, a partir de sua tecnologia e propriedade intelectual. 

Neste escopo, todas as empresas nascentes entrevistadas, sem 

exceção, apresentaram sinais claros de grande potencial inovador. 

Entretanto, no processo contínuo de aprendizagem e envolvimento dos 

atores, para que ocorra um rompimento desse paradigma e, com ele, a 

consolidação de sua posição no mercado, a continuidade dos programas de 

subvenção econômica, como o PRIME (Primeira Empresa Inovadora), deve ser 

ponderada, como um mecanismo circunstancial e regulado, de inclusão 

competitiva para estas empresas nascentes. 

A par disso, poderão estas empresas desencadear um verdadeiro 

processo de desenvolvimento regional, com maior ganho de escala e 

produtividade, dilatação da cultura organizacional, recolhimento de tributos e 

taxas, geração de empregos e divisas. 
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