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Resumo
Este artigo visa analisar o papel das agências de fomento nos Sistemas de
Inovação. Para isto, a pesquisa se configura a partir da estratégia de pesquisa de
estudo de caso único, cujo aprofundamento se dá na Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC, uma agência de
fomento concebida pelo Estado de Santa Catarina e que atua em um determinado
Sistema de Inovação. Os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica,
de pesquisa documental, de entrevista semi-estruturada e de observação direta
sistemática. A conclusão destaca que as agências de fomento exercem papel
essencial junto aos Sistemas de Inovação, pois são por meio delas que os diferentes
agentes que compõe um sistema de inovação se relacionam e se capitalizam no
sentido de promover processos inovativos. Assim, indica-se que a atuação
governamental como catalisadora política dos Sistemas de Inovação passa pela
organização das iniciativas e seu fomento, indicando rumos e conexões entre as
múltiplas iniciativas, além da injeção de recursos públicos.
Palavras-chave: Desenvolvimento. Sistemas de Inovação. FAPESC.
Abstract
This article aims to analyze the role of development agencies in Innovation Systems.
For this, the search is configured from the single case study research strategy that
deepens the Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa
Catarina – FAPESC, a development agency designed by the State of Santa Catarina
and it acts in an Innovation System. Data were collected by means of literature,
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documentary research, semi-structured interviews and systematic direct observation.
The conclusion points out that the development agencies play essential role with
Innovation Systems, as they are through them that the different agents that make up
an innovation system relate and capitalize to promote innovative processes. Thus, it
is stated that the government action as a political catalyst for Innovation Systems
involving the organization of initiatives and promoting them, indicating directions and
connections between the many initiatives in addition to the injection of public funds.
Key-word: Development. Innovation Systems. FAPESC.

1. INTRODUÇÃO

Embora as discussões sobre a inovação tenham recebido maior notoriedade
no Brasil somente a partir da década de 90, Shumpeter já destacava a importância
deste processo desde o início do século XX. Sua principal contribuição emerge do
entendimento que o desenvolvimento capitalista é um processo de mudança
alimentada pelas inovações. Por sua vez, as inovações resultam das iniciativas dos
agentes econômicos que impactam a atividade econômica (LAPLANE, 1997;
CASSIOLATO; LASTRES, 2005).
O

desenvolvimento

para

Schumpeter

(1989)

seria

o

resultado

de

combinações inovadoras que se concretizam a partir de algumas possibilidades, a
saber: introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade intrínseca a um
determinado bem; introdução de um novo método de produção; abertura de um novo
mercado; conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas; ou
estabelecimento de uma nova organização industrial.
Mais recentemente, percebendo que as nações que foram capazes de
mobilizar conhecimento e capacitações inovativas conseguiram melhores resultados
econômicos, os estudos sobre inovação ganharam mais importância tanto na
literatura quanto na formulação de políticas públicas. Estes estudos enfatizam a
mobilização dos processos de aquisição e uso de conhecimentos e de capacitações
produtivas e inovativas como parte fundamental de estratégias de desenvolvimento.
Em última instância, esta perspectiva concebe que para haver desenvolvimento, é
necessário

crescimento

com

inovações

(CASSIOLATO;

KRETZER, 2009; PEREIRA; DATHEIN, 2012; LEMOS, 2013).

LASTRES,

2005;
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Como consequência, o processo inovativo deixa de ser visto apenas como
uma política de C&T ou industrial para ser reconhecido como uma das questões
mais importantes das estratégias nacionais de desenvolvimento. Deste modo, as
políticas passam a ser direcionadas aos Sistemas de Inovação (SI), ou seja, um
conjunto de Instituições distintas que contribuem para o desenvolvimento da
capacidade de inovação e aprendizado de uma determinada localidade (NELSON;
NELSON, 2002; CASSIOLATO; LASTRES, 2003; 2005; KRETZER, 2009; PEREIRA;
DATHEIN, 2012). Os SI geralmente são compostos por Instituições que atuam em
três campos distintos e correlatos: os centros de ensino e pesquisa, as empresas
públicas e privadas e as agências de fomento (PEREIRA; DATHEIN, 2012; LEMOS,
2013).
Muitas são as pesquisas que evidenciam o papel das universidades (LEMOS,
2013) e das empresas (PEREIRA; DATHEIN, 2012; LEMOS, 2013), mas a
compreensão do protagonismo das agências de fomento ainda permanece em
segundo plano. Contudo, sabe-se que as inovações não são eventos isolados e
involuntários, ou seja, partem de uma sistemática de relação e cooperação entre
diferentes instituições, sendo fundamental, também, o papel das agências de
fomento neste processo, bem como a interação destas instituições com os demais
agentes que compõe um SI.
Assim, partindo do princípio que “a incompreensão das particularidades do
processo inovativo e de suas consequências para o desenvolvimento tem levado a
equívocos que impedem avançar no sentido de criar propostas e implementações
políticas que dêem conta dos desafios e oportunidades colocados atualmente à
sociedade e à economia brasileira” (CASSIOLATO; LASTRES, 2003, p. 35), esta
pesquisa visa colaborar com a compreensão das particularidades do fomento à C, T
& I em determinado SI.
Para isso, o presente artigo discute o papel das agências de fomento nos SI a
partir da análise do caso da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado
de Santa Catarina - FAPESC, na ótica da coalizão dominante.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
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A partir das contribuições pioneiras de Shumpeter e dos posteriores estudos
evolucionistas, capitaneados por Nelson e Winter, e neoschumpeterianos,
captaneados por Dosi, foi possível identificar a importância que os processos
inovativos possuem em relação ao desenvolvimento das nações, emergindo,
portanto, os estudos sobre os Sistemas de Inovação. Tais estudos reconhecem as
relações entre as instituições e a inovação, mesmo porque a inovação sempre parte
de uma determinada instituição ou da interação entre instituições (KRETZER, 2009;
PEREIRA; DATHEIN, 2012; LEMOS, 2013).
Dentre as matrizes teóricas que reconhecem esta realidade, destaca-se a
perspectiva Institucionalista-Evolucionária, que engloba premissas da abordagem
institucional e da abordagem evolucionária e neo-schmpeteriana. Por um lado, a
abordagem institucional contempla em suas obras atenção à interação humana em
contextos onde os interesses de uma parte e a eficácia de suas ações são
influenciadas por ações de outras partes. Esta abordagem valoriza o “processo”, a
história e as mudanças tecnológicas, sociais, econômicas e institucionais. Por outro
lado, a abordagem evolucionária focaliza, no plano micro, na mudança tecnológica e
no processo de inovação para o aumento da competitividade das empresas e, no
plano macro, no progresso técnico e desenvolvimento dos países (NELSON;
NELSON, 2002; PEREIRA, DATHEIN, 2012; LEMOS, 2013).
Com base neste entendimento, a partir de 1960 o conceito de inovação foi
ampliado, ou seja, passou-se de uma visão linear, para uma visão de processo.
Assim, emerge o atual entendimento da inovação: um processo de aprendizagem
não-linear, cumulativo, específico da localidade e conformado institucionalmente
(CASSIOLATO; LASTRES, 2005). Este processo inclui questões organizacionais,
institucionais e sociais que decorrem da difusão de novos conhecimentos traduzidos
em produtos ou processos economicamente significativos (KRETZER, 2009). As
inovações não necessariamente criam uma ruptura, pois elas também podem ser
incrementais (LEMOS, 2013).
Sistema de Inovação (SI) é um conjunto de instituições distintas que
contribuem para o desenvolvimento da capacidade de inovação e aprendizado de
uma determinada localidade. O ponto central deste conceito é que o desempenho
inovativo não depende apenas do desempenho de empresas e organizações de
ensino e pesquisa, mas também de como elas interagem com outros atores e como
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as instituições afetam o desenvolvimento dos sistemas. Deste modo, os processos
de inovação que ocorrem no âmbito das empresas são, em geral, gerados e
sustentados por suas relações com outras organizações (NELSON; NELSON, 2002;
CASSIOLATO; LASTRES, 2003; 2005; KRETZER, 2009; PEREIRA; DATHEIN,
2012).
Importante mencionar que “o processo de aprendizado é parte inerente e
indissociável da ‘coevolução das tecnologias físicas e sociais’ e, portanto, da
consolidação dos SIs. Ao propiciar um desempenho evolutivo positivo em termos
micro e mesoeconômicos, condicionado por aspectos macroinstitucionais, o
processo de aprendizado constitui-se em fator fundamental para o desenvolvimento,
tendo a empresa como seu principal portador” (PEREIRA; DATHEIN, 2012, p.161). A
literatura tem focado em três tipos básicos de aprendizagem: (1) a inovação tanto
em produto quanto em processos ganha atenção especial nas empresas e permitem
a construção de um capital estrutural em termos de conhecimento; (2) as
universidades e os institutos de pesquisa tendem a tornar público o roll de
conhecimentos disponíveis; (3) a construção de competências acontece tanto em
instituições de ensino quanto em empresas que cada vez mais investem em capital
humano (EDQUIST, 2005). As organizações investem em comunicação, capacitação
e outras estratégias de conhecimento cujos custos referem-se a um capital
intangível. Assim, as empresas interessadas em um desenvolvimento mais
acentuado em sua trajetória podem encontrar dificuldades decorrentes desta
característica que remete a conflitos nas bases internas de decisões (NIOSI, 2002).
O entendimento dos SIs pode ser distinguido em duas abordagens básicas:
Sistema Nacional de Inovação (SNI) e Sistema Regionais de Inovação (SRI). Com
base nos estudos seminais de Friedrich List, a primeira abordagem concebe que as
nações não devem se limitar a adquirir as conquistas dos países avançados, mas
sim contribuir com processos inovativos por meio de seus esforços de aprendizado
tecnológico específicos, e que a mudança técnica é oriunda de atividades que
extrapolam o P&D empresarial, tais como: educação, engenharia da produção,
controle de qualidade, design, etc. Não obstante, o conceito de SNI destaca que a
inovação tecnológica depende da emergência e da difusão de elementos do
conhecimento traduzidos em novos produtos ou processos produtivos (KRETZER,
2009; LEMOS, 2013).
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Neste sentido, é importante incluir todos os fatores que influenciam o
processo de inovação na definição dos SNIs, caso contrário dificulta-se o
entendimento por não saber quais são os determinantes da inovação detalhados
sistematicamente (EDQUIST, 2005). Assim, embora as empresas sejam capazes de
produzir

e

incorporar

inovações,

é

necessário

compreender

também

as

universidades e institutos de pesquisa, as instituições de ensino, o sistema
financeiro, as leis, os mecanismos mercantis e não-mercantis de seleção, os
governos, os mecanismos e instituições de coordenação e, principalmente, as redes
de cooperação e interação entre as empresas e entre empresa e demais atores. Tal
arranjo articula riqueza econômica com competências tecnológicas fundamentais,
motivo pelo qual ganham relevância as instituições e os mecanismos de cooperação
(KRETZER, 2009; LEMOS, 2013). Portanto, os SNIs são conjuntos de instituições
inter-relacionadas voltadas para a produção, difusão e adaptação dos novos
conhecimentos

tecnológicos

pelas

indústrias,

universidades

ou

agências

governamentais, sendo que as interações entre elas consistem em um conjunto de
fluxos compostos por conhecimento, finanças, capital humano, regulações e
comércio (NIOSI, 2002).
Dentro do SNI o fluxo de produção do conhecimento científico impulsiona a
dinâmica tecnológica, que por sua vez contribui para a geração de mais
conhecimento, estabelecendo-se uma bidirecionalidade. Deste modo, emerge um
novo padrão de relacionamento entre o mundo acadêmico e o empresarial, onde as
universidades

assumem

um

papel

determinante

no

desenvolvimento

do

conhecimento como suporte à inovação. O reconhecimento das universidades como
peças-chave em sistemas de inovação, produzindo conhecimento e participando
ativamente do processo de inovação tem levado os governos tanto dos países mais
desenvolvidos como dos menos desenvolvidos a introduzir novas políticas. Tais
instrumentos visam encorajar o desenvolvimento das relações universidadeempresa e de outros atores institucionais em um ambiente econômico e social mais
amplo (LEMOS, 2013; PEREIRA; DATHEIN, 2012).
Já para a segunda abordagem, chamada de SRI, “as inovações são
explicadas do ponto de vista tecnológico e, frequentemente, até mesmo baseadas
territorialmente; são sistemas de inovação em nível local e regional” (KRETZER,
2009, p.875). A noção setorial dos sistemas de inovação está associada à ideia de
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que sistemas tecnológicos são específicos para cada tecnologia. Deste modo, por
um lado, a dimensão geográfica e setorial de um Sistema de Inovação pode estar
restrita a uma região dentro de um determinado país, a uma determinada região
supranacional ou, inclusive, a uma delimitação supranacional e regional dentro de
um país ao mesmo tempo. Por outro lado, ao contrário da abordagem dos SNIs, os
Sistemas Tecnológicos assumem um caráter setorial na medida em que são
determinados por tecnologias genéricas (particulares) e, assim, constituem
elementos de sistemas nacionais, bem como de sistemas regionais de inovação
(KRETZER, 2009; LEMOS, 2013).
“A questão central e comum entre ambas as abordagens, SNI e SRI, está na
estrutura de governança local envolvida no processo de geração e difusão de
inovações, que torna a organização das inter-relações entre organizações um
aspecto importante, em termos de proximidade. No SNI, é definido um grupo de
características, em adição a outros fatores, por história, linguagem e cultura comuns
presentes em um espaço geográfico. Considerando que regiões (territórios
pequenos) têm envolvido sempre diferentes trajetórias, devido à combinação de
forças política, cultural e econômica, a coerência e a capacidade de governança
supralocal determinam o desenvolvimento de políticas de suporte a inovações”
(KRETZER, 2009, p. 876).
Segundo Possas (1989), o enfoque evolucionista e neo-schumpeteriano
ofereceria perspectivas promissoras para as teorias do desenvolvimento. De fato,
após mais de 25 anos, podemos verificar que o autor estava correto, haja vista que
os estudos e as práticas dos Sistemas de Inovação partem das premissas
schumpeterianas e neo-schumpeterianas, sobretudo por destacar a importância da
inovação no processo de desenvolvimento econômico. Em suma, a abordagem do
SI acentua a inovação e o processo de aprendizagem, sendo que a ênfase na
aprendizagem reconhece a inovação como fundamental para a produção de novos
conhecimentos ou combinação de elementos existes de conhecimento de novas
formas.
Ao relacionar os aspectos da mudança, inovação, processo de aprendizado,
crescimento e desenvolvimento, pode-se concluir que o crescimento não implica,
necessariamente,

mudanças

estruturais

e

institucionais;

por

sua

vez,

desenvolvimento significa crescimento com mudanças estruturais e institucionais, de
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forma sistemática. Nessa perspectiva, é possível haver crescimento; mas para haver
desenvolvimento é necessário crescimento com inovações.
Contudo, lamentavelmente as pesquisas que se embasam em tais conceitos
indicam que o Brasil possui esforços de inovação escassos, predomínio de fontes de
tecnologias estrangeiras e pouca interação entre as instituições. O sistema de
ciência e tecnologia brasileiro é muito incipiente, de tal forma que ainda não se
transformou em um sistema de inovação maduro. As implicações aos atores de
desenvolvimento do SNI do Brasil estão na concentração de esforços de
aperfeiçoamento da capacidade de absorção do País a partir da constituição de uma
infraestrutura informacional que seja capaz de difundir o conhecimento e fortalecer o
regime de apropriabilidade, do investimento em inovações organizacionais e em
processos de aprendizagem em TIC e a confluência entre a importação de
tecnologias e a capacitação tecnológica local. Em última instancia, é necessário
desenvolver as firmas e instituições e promover as interações entre elas (KRETZER,
2009).
Esta realidade indica que é necessário transformar o sistema nacional de
inovação brasileiro, no sentido de incorporar sistemas baseados nas novas
tecnologias. Para isso, deve-se buscar uma transição de trajetórias nas diferentes
atividades econômicas permitidas pelas novas tecnologias. “Em ambos os casos, a
abordagem enfatizada sugere a inoperância das chamadas ‘políticas neutras’. Estas,
que têm sido sugeridas e implementadas a partir das recomendações das agências
internacionais, podem ser tão irrelevantes que terão efeito nulo. Esse é, por
exemplo, o caso dos incentivos fiscais generalizados voltados a P&D. Podem até
gerar efeitos perversos ao acirrarem as desigualdades, como é o caso das políticas
que tentam buscar a modernização rápida através da importação pura e simples de
equipamentos” (CASSIOLATO; LASTRES, 2005, p. 13). Além disto, deve-se buscar
uma transição de trajetórias nas diferentes atividades econômicas permitidas pelas
novas tecnologias. Portanto, o governo deveria estimular os sistemas produtivos e
inovativos caracterizados pela alta importância de inovações de produto, haja vista
que esses sistemas podem apresentar um efeito líquido positivo na geração de
novos empregos, além de ajudar a agregar valor (CASSIOLATO; LASTRES, 2005).

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
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Este artigo é resultado de uma pesquisa qualitativa, que possui objetivo de
caráter descritivo e, a partir de suas características, foi delineada pela estratégia de
pesquisa de estudo de caso. O processo de pesquisa se embasa nas etapas do
referencial metodológico de Yin (2009), ou seja: delineamento da pesquisa; desenho
da pesquisa; preparação e coleta dos dados; análise do caso; e elaboração do
relatório. Apesar de não estarem organizadas por tópicos, as principais atividades
desenvolvidas em cada etapa estão apresentadas no decorrer deste capítulo.
Com base no referencial teórico foram desenvolvidas as seguintes categorias
de análise: (a) os componentes da Estratégia de Desenvolvimento Estadual e,
consequentemente, Nacional; (b) a inovação como motor do desenvolvimento; (c) as
características dos Sistemas de Inovação; (d) o Sistema Nacional de Inovação; (e) o
Sistema Regional de Inovação; (f) a inovação como um processo de aprendizado
não linear e cumulativo; (g) a inovação como um processo gerado a partir da
interação entre diferentes instituições; e, por fim, (h) a atuação das Agências de
Fomento nos Sistemas de Inovação. Contudo, no decorrer do processo de pesquisa
foram incluídas duas categorias de análise complementares, a saber: (i) a história e
concepção da FAPESC a partir das políticas do Estado e (j) as atividades realizadas
pela FAPESC no sentido de promover processos inovativos. Estas categorias de
análise embasaram a coleta de dados e estão pautadas nas concepções de Arend
(2009), Cassiolato e Lastres (2000; 2003; 2005), Dosi (1988), Edquist (2005),
Kretzer (2009), Laplane (1997), Lemos (2013), Nelson e Nelson (2002), Niosi (2002),
Pereira e Dathein (2012), Possas (1989) e Schumpeter (1961; 1989; 1997).
Após tais delimitações, definiu-se o caso a ser estudado. A opção pela
FAPESC se embasa em três princípios: (a) trata-se de uma relevante agência de
fomento de Santa Catarina; (b) trata-se de um órgão com alto nível de formalização
e transparência, o que tende a facilitar o acesso aos dados; (c) a Instituição
autorizou o desenvolvimento da pesquisa e permitiu livre acesso dos pesquisadores
aos documentos e funcionários envolvidos com o tema.
O próximo passo foi desenvolver o protocolo de pesquisa que orientou o
processo de coleta de dados. Além dos instrumentos de coleta de dados, este
protocolo determina as regras e procedimentos seguidos antes, durante e depois da
coleta (YIN, 2009). A pesquisa teve como principal fonte a entrevista semi-
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estruturada, além da utilização da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e
observação direta sistemática. Entre os documentos e registros da FAPESC
analisados, destacam-se os relatórios anuais de gestão do período 2011 – 2014. O
conteúdo relacionado com as categorias de análise da pesquisa foi incluído na base
de dados do estudo de caso, armazenado no Atlas.ti.
Concluída a pesquisa bibliográfica e documental, foram realizadas as
entrevistas com os sujeitos de pesquisa definidos de forma intencional. Assim, a
ótica da coalizão dominante formal foi compreendida a partir das entrevistas com o
Presidente, com o Diretor Técnico Científico, com o Diretor Técnico Operacional e
com o Diretor de Administração da FAPESC. Após a realização de todas as
entrevistas, que totalizaram cerca de sete horas de áudio, o conteúdo foi transcrito e
incluído na base de dados do estudo de caso.
A observação direta sistemática, com a devida tomada de notas, foi
empregada como fonte de validação dos dados coletados anteriormente e foi
realizado durante 2 meses ininterruptos. Este método consistiu no acompanhamento
frequente dos processos internos e na participação em quatro reuniões da diretoria
da

organização.

Nesta

oportunidade

foi

possível

constatar

determinados

comportamentos e condições do ambiente que contribuíram para o entendimento do
fenômeno.
O processo de coleta de dados em diferentes bases e indivíduos foi
importante para o alcance dos critérios de validade do constructo (YIN, 2009;
GERRING; MCDERMOTT, 2010), sobretudo em função da triangulação dos dados.
A triangulação foi desenvolvida a partir da relação entre os dados formalizados nos
documentos, relatados nas entrevistas e percebidos na observação direta
sistemática, bem como na associação entre os dados informados por diferentes
cargos e funções (AMIS; SILK, 2008; YIN, 2009).
Deste modo, os dados primários e secundários constituíram a base de dados
do estudo de caso. Como indica Kelle (2004), esta base foi armazenada no Atlas.ti.
Posteriormente, foram identificados os trechos e imagens relacionados com as
categorias de análise da pesquisa. Portanto, o processo de análise de conteúdo foi
desenvolvido como apoio ao software Atlas.ti, que por sua vez foi empregado como
uma forma complementar de aperfeiçoamento da análise dos dados.
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Este processo possibilitou a identificação de quinze citações delineadas em
dez categorias de análise que, juntas, auxiliam no entendimento do papel da
FAPESC em um determinado Sistema de Inovação.
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4. ANÁLISE DOS DADOS

4.1 A POLÍTICA DE CT&I e a FAPESC

A Constituição catarinense de 1989, reafirmando alguns princípios da
Constituição Federal de 1988, deu destaque a algumas maneiras de se buscar o
bem-estar social, dentre outras aquelas relativas ao avanço da ciência e da
tecnologia. No seu tópico relativo aos Princípios Gerais da Economia Catarinense,
encontram-se os artigos 176 que diz que “é dever do Estado à promoção, o incentivo
e a sustentação do desenvolvimento científico, da pesquisa e da capacitação
tecnológica” e o artigo 177 que estabelece os princípios da política científica e
tecnológica: o respeito à vida, à saúde humana e ambiental e aos valores culturais
do povo; o uso racional e não-predatório dos recursos naturais; a recuperação e a
preservação do meio ambiente; a participação da sociedade civil e das
comunidades; o incentivo permanente à formação de recursos humanos. Já o artigo
193, garantiria os recursos necessários para o estabelecimento de uma política de
CT&I destinando “à pesquisa científica e tecnológica pelo menos dois por cento de
suas receitas correntes” (SANTA CATARINA, 1989).
Naturalmente era necessário que se criasse no Estado de Santa Catarina
uma estrutura que pudesse realizar os investimentos previstos e organizar o fomento
de CT&I. Mesmo antes da Constituição Estadual de 1989, ainda no de 1985, foram
desenvolvidas as primeiras iniciativas catarinenses no sentido de apoiar as
pesquisas e inovações, na época, vinculadas a Superintendência de Tecnologia,
Minas e Energia.
Atualmente, a frente deste papel, está a Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC, uma entidade pública de direito
privado, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável.
Sua história inicia com a criação da Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia, Minas e Energia em 1990, quando também foi instituído um fundo para
gerenciar contábil e financeiramente os investimentos em ciência e tecnologia, o
FUNCITEC. Este fundo, dado a sua importância e necessidade, se transformaria em
Fundação de Ciência e Tecnologia em 1995. Naquele mesmo ano, a FUNCITEC
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passou a integrar o complexo do Parque Alfa, dividindo suas instalações com o
Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançada – CELTA, que havia
sido concebido para funcionar como uma incubadora para abrigar empresas e
empreendimentos nascentes sob orientação da Fundação dos Centros de
Referência em Tecnologias Inovadoras – CERTI.
Com a sanção da Lei Complementar 284/2005, o Governador de Santa
Catarina Luiz Henrique da Silveira criou a FAPESC em substituição da FUNCITEC,
que viria a se chamar a partir de 2011 de Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina.
Atualmente a FAPESC incentiva financeiramente, principalmente com
recursos do governo estadual, projetos de pesquisa e inovação em todas as áreas
do conhecimento, para as diferentes entidades públicas e privadas catarinenses.
Também concede prêmios, na lógica de valorizar o trabalho de pesquisadores e
empreendedores inovadores, além de conceder bolsas de iniciação científica júnior
(para alunos do ensino fundamental e ensino médio) até bolsas de pós-doutorado. A
Fundação ainda apoia financeiramente, publicações, infraestrutura laboratorial e
custeio em geral de C, T & I.
A afirmação do Diretor C segue neste sentido:
A FAPESC tem foco na transformação dos quatro cantos de Santa Catarina
em espaços inovadores, pela valorização dos pesquisadores, das
organizações inovadoras e das suas potencialidades locais, direcionados ao
desenvolvimento catarinense. O dinheiro investido objetiva apoio e fomento
às pesquisas e inovações e seus correlatos visando em última análise o
bem-estar social, de maneira integrada a Política Catarinense de Ciência,
Tecnologia e Inovação.

Para o Governo Catarinense, referendado pelo Conselho Estadual de
Ciência, Tecnologia e Inovação – CONCITI em 2010, é possível entender que a
formação de uma rede interinstitucional com participação governamental é
fundamental para o desenvolvimento econômico-sustentável e vasto campo para o
fomento da FAPESC:
O aprofundamento do conhecimento e o surgimento de novos campos do
saber conduzem a novas áreas de especialização na ciência, na tecnologia
e no sistema produtivo. Esta situação induz à necessidade de aprendizado
constante, em que a interdisciplinaridade é essencial... a especialização e a
complexidade geram a necessidade de organizar os processos de inovação
para facilitar interações entre diferentes agentes. As redes de pesquisa, a
emergência de micro e pequenas empresas de base tecnológica e os
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arranjos produtivos locais inovadores são ferramentas de articulação,
interação e construção do conhecimento adequado a dado sistema. Dessa
percepção do paradigma técnico-econômico resulta que as políticas
voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável são marcadas por
algumas premissas fundamentais, dentre as quais o reconhecimento da
cultura, da educação, do aprendizado técnico-científico e da inovação como
fatores centrais para a competitividade compatível com a sustentabilidade
ambiental, a valorização das potencialidades locais e a melhoria do bemestar da população (CONCITI, 2010, p. 14).

O Diretor B explica que “os mais de 70 colaboradores da FAPESC têm
atuação permanente nos processos de fomento da ciência, pesquisa, tecnologia e
inovação”. Ele complementa, em outra categoria de análise, que todos eles estão
focados em captar e viabilizar bons projetos, pelo investimento de recursos públicos
e de outras fontes a fim de melhorar a vida dos catarinenses.
Importante se faz notar que a concepção do Presidente da Fundação também
segue no sentido de destacar o papel da FAPESC no processo inovativo:
Podemos considerar todos os agentes que executam pesquisa, financiam,
regulamentam, transformam e aplicam a inovação. Aqui, Universidades
(Federais, Estadual, Municipais e independentes), Empresas e Centros de
Pesquisa de natureza pública ou semi-pública como EPAGRI, CERTI,
SENAI, POLO/UFSC e unidades privadas dedicadas às pesquisas e
desenvolvimento como a de empresas como Embraco, WEG e outras.
Igualmente, incubadoras e parques tecnológicos e empresas de base
tecnológica. A FAPESC financia todas as iniciativas da cadeia com recursos
públicos, na sua maioria, sejam estaduais ou mesmo federais e em alguns
casos até internacionais. Como agente financeiro, aplica recursos em
programas indutores e estruturantes de médio e longo prazos que tem
impacto no surgimento de inovações principalmente as incrementais em
negócios existentes e no surgimento de novas empresas e novos negócios.

Portanto, percebe-se que a FAPESC, historicamente, foi concebida para ser
um agente de promoção de inovação, compreendendo as políticas de C&T como
parte de uma estratégia de desenvolvimento estadual, e, consequentemente,
nacional. Mais do que isso, fica nítido, de início, a visão integradora desta Fundação
no sentido de envolver e interagir com as demais instituições cujo objetivo é
promover sistemas de inovação.
Na próxima seção será possível compreender, de fato, como ela busca
alcançar tais objetivos.

4.2 DESTAQUES NA ATUAÇÃO DA FAPESC
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A FAPESC de maneira permanente atua no desenvolvimento e manutenção
da Rede Catarinense de Tecnologia – RCT, que foi constituída a partir de 1994
como um elo da Rede Nacional de Pesquisa – RNP, e foi se expandindo
gradativamente, alcançando todos os municípios catarinenses. Contribui para o
acesso às informações por meio de conexões não comerciais à Internet abrangendo
Instituições de Educação Superior, Escolas, Laboratórios, Centros de Pesquisas,
Incubadoras, Unidades da Educação e da Saúde, Hospitais, Bibliotecas, Museus e
Casas de Cultura, dentre outros. Integra-se ainda como nuvem de comunicação
técnico-científica à Rede de Governo, que se expande a todos os órgãos estaduais,
como suporte fundamental para o governo eletrônico.
Em parcerias já institucionalizadas a FAPESC desenvolve programas de
apoio às incubadoras, na qualificação e formação do jovem e inovador empresário.
Dentre tais parcerias, destacam-se projetos com o CNPq, com o FINEP, com o
SEBRAE, com a Fundação CERTI, dentre outros. Neste sentido, o Diretor A salienta
que: “o Estado de Santa Catarina com sua característica descentralizada, é um dos
estados de maior produção de insumos e tem forte característica exportadora. É o
único estado cuja capital não é a maior cidade, não concentra a maioria dos
telefones e não tem o maior consumo de energia elétrica.” Ele complementa seu
raciocínio da seguinte forma:
Um amplo sistema de ensino de nível superior potencializa a área científica
e tecnológica com excelentes instituições de pesquisa, o que coloca o
Estado em posição de vanguarda. A pequena propriedade rural, a
diversificação dos setores produtivos, a estrutura empresarial sólida, uma
posição estratégica no cone sul faz de Santa Catarina um estado exportador
com reflexos positivos na distribuição da renda. É característica de todas as
regiões de Santa Catarina a vocação para o turismo. As incubadoras
buscam estimular a geração de novos empreendimentos de base
tecnológica, capacitar e apoiar projetos em áreas estratégicas. Na FAPESC
elas fazem parte de programa de fomento que objetiva a efetiva
implementação de novas empresas, criando oportunidades a
empreendedores ou micro e pequenos empresários de gerenciar seus
próprios negócios. O programa busca desenvolver as economias regionais,
gerar produtos e serviços inovadores, congregar empreendimentos de base
tecnológica, desenvolver pesquisas avançadas e promover o crescimento
do emprego e renda. Além dos investimentos dos parceiros, desde 2003 a
FAPESC já aportou mais de R$10.000.000,00 para implantar, desenvolver e
consolidar incubadoras no estado, preferencialmente em incubadoras de
base tecnológica associadas a Campi Universitários.

O Diretor A também enfatiza que a FAPESC se destacou nos últimos quatro
anos
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fomentando e financiando projetos como os de melhoria do design
calçadista da região do vale do rio Tijucas, da implantação do Sapiens
Parque em Florianópolis, dos laboratórios de pesquisa metal-mecânico de
Brusque, Centro Tecnológico do carvão limpo em Criciúma, além de
pesquisas específicas das quais posso citar algumas como a de
preservação e cultivo de peixes nativos da bacia do rio Uruguai, a de novos
mecanismos envolvidos em processos inflamatórios, a de recursos
genéticos da flora nativa da mata atlântica, a de matrizes nanofibrosas para
regeneração de tecidos neural e epitelial, a de obtenção de substancias
sintéticas e naturais advindas da biodiversidade catarinense com potencial
terapêutico. Ainda algumas em parceria com a EPAGRI, como na produção
de arroz irrigado, produção de sementes de ostras e partir daí o
desenvolvimento da maricultura catarinense... E ainda as de células tronco
para regeneração dérmica, avaliação da resposta imune do hospedeiro e
novas possibilidades terapêuticas na prevenção do dano cognitivo
ocasionado pela meningite, abatedouro móvel para suínos, marca passobariátrico, sistema endovascular de sutura, tecnologia verde para
tratamento de efluentes, insumo antimicrobiano a base de nanoparticulas de
prata para polímeros, dermo-cosmético anti sinais... Foram realmente
muitos projetos e parcerias de sucesso, tanto que alguns até se tornaram
programas direcionados para o progresso tecnológico, como é o caso do
PRONEX - Programa para Núcleos de Excelência, os PPP - Primeiros
Projetos de Pesquisa (para jovens doutores), ou mesmo o PRONEM Programa para Núcleos Emergentes.

Um dos marcos importantes no setor é a Lei nº 14.328 de 15 de janeiro de
2008, que ficou conhecida como Lei Catarinense da Inovação. Esta lei foi concebida
pela própria FAPESC e possibilitou desenvolver programas de fomento específicos
direcionados à inovação. Por meio de parcerias interinstitucionais a FAPESC
participa de programas tais como o PAPPE – Programa de Subvenção à Inovação
em Micro e Pequenas Empresas o qual já investiu R$9.000.000,00, o SINAPSE DA
INOVAÇÃO que por meio de uma rede de empreendedores e um portal possibilita
que idéias inovadoras e de maior potencial transformem-se em start ups propiciando
a criação de uma cultura empreendedora e a cooperação entre os diferentes atores
do processo de inovação, no qual já foram investidos R$ 15.000.000,00, ou mesmo
o TECNOVA/SC pelo fomento por subvenção à micro e pequenas empresas
inovadoras de Santa Catarina em valores da ordem de R$ 22.500.000,00.
A FAPESC atua como um agente governamental catalisador buscando
recursos em diversas fontes que, somados aos recursos do Estado de Santa
Catarina, ajudam a fomentar a P&D em seu território. O Presidente da FAPESC
afirma que:
As Universidades, seja federal, municipal, comunitária ou independente;
empresas e centros de pesquisa de natureza pública ou privada; além de
financiadores como o BNDES, BRDE e BADESC, como agentes
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repassadores de linhas de financiamento à inovação; algumas organizações
com a aplicação compulsória de recursos como a FINEP, CELESC,
ELETROSUL e a TRACTEBEL; o governo do Estado de Santa Catarina
com atuação de vários Secretários de Estado, desde a coordenação política
da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável até a Secretaria da Fazenda
criando incentivos fiscais para a inovação (como é o caso do Fundo do
Vinho); além da FIESC; do Sistema S; ACATE; EPAGRI; CERTI;
RECEPTEI; os NITs e tantos outros tem contribuído como agentes de
inovação, promotores de iniciativas que estimulam o surgimento de novos
negócios, melhoram e estimulam a inovação em Santa Catarina,
constituindo uma grande rede em prol do nosso desenvolvimento.

Em sua atuação, dentre os diversos programas de fomento desenvolvidos e
operacionalizados pela FAPESC foram investidos mais de R$240.000.000,00 entre
2011 e 2014, conforme tabela 1 abaixo:

Origem dos Recursos

Tesouro

Outras Fontes

Federal

2011

Investimentos
Liquidados
38.340.297

2012

33.893.713

2013

33.818.137

2014

32.967.386

2011

3.055.614

2012

18.325.131

2013

20.864.233

2014

16.523.905

2011

12.565.763

2012

7.363.216

2013

7.849.603

Ano

2014
Tabela 1: Investimentos Pagos pela FAPESC por Origem de Recursos
Fonte: FAPESC, 2015.

15.688.580

Uma quantidade muito superior aos projetos fomentados ainda ficou fora da
relação dos contemplados, contingenciados dos pelos recursos disponíveis,
sinalizando a necessidade estimada pelo Diretor C de um volume representando
pelo menos duas vezes superior aos investimentos realizados.
Vale destacar que a produtividade acadêmica, científica e empresarial ao
redor do processo inovativo liderado pela FAPESC emerge do caráter concorrencial
com que os editais são disputados, onde cada universidade, institutos e grupos de
P&D e empresas participam a fim de buscar os recursos necessários aos seus
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projetos inovativos e também da avaliação dos mesmos por seus pares, garantindo
a alocação mais eficiente dos recursos e das definições de prioridades.
Portanto, é possível compreender como as agências de fomento, neste caso
especificamente o exemplo da FAPESC, atuam ou podem atuar no sentido de
promover sistemas de inovação cujas atividades compõe o escopo de um projeto de
estratégia desenvolvimento. Em última instância, se o desenvolvimento depende da
inovação, é necessário cada vez mais investir, tanto em termos financeiros quanto
em relação à esforços de integração entre as diversas instituições que participam e
contribuem para o processo inovativo (sobretudo as Universidades, Empresas e
Agências de Fomento).

5. CONCLUSÃO
Esta pesquisa visou analisar o papel das agências de fomento em um
determinado Sistema de Inovação a partir da ótica da coalizão dominante. Diante
das características deste objetivo, optou-se por pesquisar com profundidade um
determinado caso, ou seja, a FAPESC, sendo que a estratégia de pesquisa mais
consistente foi o estudo de caso. Assim, a pesquisa foi delineada a partir do
referencial metodológico de Yin (2009).
Partindo do princípio que a inovação e os sistemas de inovação vêm definindo
a capacidade de competitividade e o desenvolvimento de nações, regiões, setores, e
empresas que não atuam mais isoladamente ou mesmo localmente, mais são
reflexos de arranjos e sistemas de inovação globais, nacionais ou regionais, é
necessário entender um sistema de inovação como um conjunto de diferentes
instituições

que

de

maneira

coletiva

ou

individual

contribuem

para

o

desenvolvimento e difusão de tecnologias inovadoras, das quais participam não
apenas empresas, mas também instituições de ensino e pesquisa, de financiamento,
governo, dentre outras.
Assim, o objetivo desta pesquisa pode contribuir para o entendimento de um
agente até então pouco compreendido, uma vez que foco de análise é a participação
governamental, pois aos governos cabe de forma direta o papel de formatar e
implementar políticas visando influenciar positivamente o processo inovativo, não
devendo o Estado omitir-se de uma de suas principais atuações: a de financiador de
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uma política de ciência, tecnologia e inovação, sob a alegação de dificuldades
financeiras em sua política fiscal (CASSIOLATO; LATRES, 2000).
Vale destacar que Schumpeter (1961) já constava a relevância das ações das
instituições governamentais de fomento para com a atividade inovadora, pois a partir
de sua atuação, estes atores podem oferecer condições diferenciadas de
financiamento, em termos de prazos e de taxas de juros, ou mesmo a subvenção
aos projetos e às empresas inovadoras.
O fomento às pesquisas, às novas tecnologias e processos ligados a
inovação é o papel principal da FAPESC. A partir de sua atuação, com recursos do
tesouro do Estado de Santa Catarina, ou mesmo na captação e na aplicação de
recursos destinados ao fomento do SRI é possível verificar inúmeros resultados de
sucesso, desde a produção científica até o surgimento de empresas e seus produtos
ligados a este sistema de inovação. Naturalmente a FAPESC contribui para o SRI, e
não constitui, ela própria, em uma única representação do governo catarinense no
sistema. A participação governamental se dilui em diversos atores, os quais cada
qual, dentro de sua área de competência agrega participação no sistema regional de
inovação, custeados pelo governo de Santa Catarina.
A legitimidade da FAPESC dentro do SNI no fomento do desenvolvimento
científico e tecnológico é reconhecida inclusive pela FINEP e pelo Ministério de
Ciência e Tecnologia e Inovação, tamanho são os projetos em conjunto
operacionalizados e evidenciados por inúmeros editais em parceria no intuito de
apoiar projetos de interesse de Santa Catarina.
Assim sendo, é possível indicar que a FAPESC, enquanto agência de
fomento, possui papel importante na criação e desenvolvimento de Sistemas de
Inovação, sobretudo àqueles que atuam no território catarinense em decorrência de
sua atuação geográfica. Seu objetivo vai além de canalizar recursos financeiros e os
distribuir em editais para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no
Estado, uma vez que, a partir de suas atividades, a FAPESC promove processos de
aprendizado não linear e cumulativo a partir da interação entre diferentes instituições
que, juntas, promovem inovações importantes para o desenvolvimento econômico,
financeiro, institucional e social do Estado e, em última análise, do País.
Portanto, o presente estudo aprofundou o entendimento do papel das
agências de fomento nos sistemas de inovação, a partir do entendimento da atuação
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da FAPESC. Como a principal limitação desta pesquisa diz respeito à
impossibilidade de generalização do caso para as demais organizações por se tratar
de um estudo de caso em profundidade, sugere-se para novos estudos a
possibilidade de verificação dos recursos aplicados de outras fontes diretamente, da
mesma forma que o levantamento dos projetos não contemplados por editais da
FAPESC, que obtiveram sucesso de outras fontes de fomento.
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