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Abstract  

A technology and funding inspection for innovation is a constant theme in innovative 

companies and, if well-articulated, can pave the way for the development of technologies that 

generate business value, contribute to improving the standard of living of society and establish 

relationships between the actors of the innovation ecosystem at its various levels. 

The main objective of this paper is to analyze the technology inspection and innovation 

financing methodologies of the R&D department of an organization that intends, through 

technological cooperation, to foster the innovation management process. The relevance of this 

project is attributed to the fact that the demand for innovation is growing, while the use and 

maintenance of resources to innovate are increasingly scarce and complex. 

Prospecting appropriately, having access to credit lines to carry out technology innovation 

projects and partnering with other players in the innovation ecosystem is critical to continuing 

to innovate and develop competitive advantage. 

The methodology used in this work was the action-research that was modeled in a case 

study and had a strong and constant interaction with a team of technical prospection and funding 

of the studied organization. One approach was conceived in the literature and industry standards 

analysis, verification of the company's internal routines and recommendation of practices to 

improve the performance of technological cooperation and innovation funding. 

The main results obtained allow us to identify the indications of the scientific literature, to 

test some methods within the organization and to recommend an implementation of a 

methodology that uses SWOT, Literature Review, Analysis and Patents, Expert Panel and 

Roadmap, as well as indicate a use of the method from competitive intelligence and networking 

to funding innovation. 

 

 

Codes JEL: O31, O32, M150 

 

Keywords: Technological Prospecting; Funding for Innovation; Technologic Innovation; 
Technological Cooperation; Innovation Management. 
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Resumo 

A prospeção tecnológica e de financiamento à inovação são temas constantes nas 

empresas inovadoras e se bem articulados podem pavimentar um caminho efetivo para o 

desenvolvimento de tecnologias que gerem valor ao negócio, contribuam para a melhoria do 

padrão de vida da sociedade e estabeleçam cooperação entre os atores do ecossistema de 

inovação nos seus diversos níveis.  

O objetivo principal deste trabalho é o de analisar metodologias de prospeção de 

tecnologia e de financiamento à inovação para o departamento de ID&I de uma organização 

que pretende, a partir de cooperação tecnológica, fomentar o seu processo de gestão da inovação. 

A relevância deste projeto é atribuída ao fato de que a demanda por inovação é crescente, 

enquanto a obtenção e manutenção dos recursos para inovar são cada vez mais escassos e 

complexos.  

Prospetar de forma adequada, ter acesso a linhas de crédito para levar a cabo projetos de 

inovação tecnológica e estabelecer parcerias com outros atores do ecossistema de inovação é 

fundamental para continuar a inovar e construir vantagem competitiva.  

A metodologia utilizada neste trabalho foi a investigação-ação que foi modelada num 

estudo de caso e contou com uma forte e constante interação com a equipa de prospeção 

tecnológica e funding da organização estudada. A abordagem foi concebida na análise de literatura 

e padrões de mercado, verificação das rotinas internas da empresa e recomendação de adoção 

de práticas para melhoria do desempenho da cooperação tecnológica e financiamento à 

inovação.    

Os principais resultados obtidos permitiram identificar as indicações da literatura 

científica, testar alguns métodos dentro da organização e assim recomendar a implementação de 

uma metodologia que abrange SWOT, Revisão de Literatura, Análise e Patentes, Painel de 

Especialistas e Roadmapping, além de indicar a utilização do método de inteligência competitiva e 

networking para busca de financiamento à inovação.   

Códigos-JEL: O31, O32, M150 

 

Palavras-chave: Prospeção Tecnológica; Financiamento à Inovação; Inovação Tecnológica; 
Cooperação Tecnológica; Gestão da Inovação.  
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1. Introdução 

Abetti (1989) define a inovação tecnológica como "um corpo de conhecimento, 

ferramentas e técnicas que derivam da ciência e da experiência prática, que é utilizado no 

desenvolvimento, desenho, produção e aplicação de produtos, processos, sistemas e 

serviços" (p.37).  O autor enfatiza que a tecnologia é derivada de ciência e experiência.  

Diante da dinâmica do mercado, a prospeção tecnológica pode contribuir para 

estratégia de gestão da inovação. De acordo com Andrade, Chimendes, Rosa, Silva e Chagas 

Jr, (2018) a prospeção tem dois objetivos: "preparar os atores nas organizações para 

aproveitar ou enfrentar oportunidades ou ameaças futuras e desencadear um processo de 

construção de um futuro desejável" (p.14).  

Segundo Godet (2000) existem quatro tipos de comportamentos face às mudanças 

tecnológicas, que passam desde uma atitude passiva, ou seja, na qual a organização apenas 

sofre as consequências das mudanças, até um posicionamento classificado como pró-ativo, 

onde organização atua ativamente, para provocar as mudanças por ela desejadas.  

A inovação é dependente da interação e diversas formas de cooperação entre os vários 

atores que operam em rede, como empresas, universidades, governos entre outros 

(Guimarães e Pecqueur, 2015), ou seja, "ninguém inova sozinho" e a inovação precisa da 

cooperação de diversos atores nos mais variados âmbitos como económico, político, social 

e cultural. 

Este trabalho de dissertação desenvolve-se no contexto da inovação tecnológica, 

nomeadamente um estudo de caso de uma empresa brasileira de base florestal que possui 

um departamento (Centro de Tecnologia, CT) dedicado à investigação e desenvolvimento 

que harmoniza a inovação com a sustentabilidade para assegurar a competitividade do 

negócio e a sua perenidade.   

Diante dos desafios da empresa para se manter inovadora o departamento de ID&I 

(Investigação, Desenvolvimento e Inovação) criou muito recentemente, nomeadamente no 

início do ano de 2019, uma equipa para articular as questões de cooperação tecnológica e de 

financiamento à inovação, que tem o propósito de identificar tecnologias de interesse 

estratégico para a empresa, parceiros para o respetivo desenvolvimento e programas de 

financiamento aos projetos de inovação.  
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Neste contexto o presente estudo tem como principais objetivos:  

● Verificar as melhores práticas de prospeção tecnológica; 

● Conhecer como os players do setor florestal estão a obter financiamento à inovação; 

● Identificar metodologias de prospeção tecnológica e financiamento à inovação para 

construção de cooperação tecnológica. 

Face ao momento económico brasileiro (localidade onde a empresa está sediada e 

mantém suas operações industriais) que apresenta constante diminuição em programas de 

fomento à inovação tecnológica é necessário alargar o conhecimento das práticas dos players 

do setor de atuação e conhecer como eles estão a obter financiamento. Explorar 

metodologias de prospeção tecnológica e atuar de forma proativa na cooperação com outros 

atores da inovação formam o caminho ambicionado pela empresa para sua estratégia de 

ID&I.   

Foi realizada uma revisão de literatura, que incluiu, para além das publicações 

científicas, manuais e relatórios especializados em prospeção e consultoria em programas de 

fomento à inovação. Foi também conduzido um estudo baseado no método de Investigação-

ação (IA) para desenvolver as metodologias pretendidas e testá-las.  

A IA, de acordo com Latorre, (2009), é uma intervenção, na prática profissional com 

intenção de provocar uma melhoria (como citado por Lomaz, 1990).  

O trabalho foi planeado e executado de acordo com os princípios da IA, ou seja, com 

a participação ativa do investigador junto a organização estudada: presenças em reuniões 

periódicas (via videoconferência), entrevistas presenciais e remotas, análise de rotinas do 

departamento de inovação, notadamente as atividades da equipa de cooperação tecnológica, 

proposição de adoção de práticas e acompanhamento em visitas às instituições  (académicas 

e empresariais) com potencialidade para estabelecimento de  parcerias tecnológicas e de 

financiamento à inovação.  

A dissertação está organizada da seguinte forma: na secção 2 é apresentada a revisão 

de literatura que assinala a relevância do tema e como ele vem a evoluir ao longo dos anos. 

Em seguida, na secção 3 detalha-se a metodologia empregada no estudo; os principais 

resultados são examinados na secção 4 e, finalmente, na secção 5 são expostas às indicações 

e conclusões.  
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2. Revisão de literatura 

2.1. Definindo os principais conceitos 

2.1.1. Inovação tecnológica 

O termo inovação é amplamente utilizado e pode ser percebido como resultado de 

novas combinações ao nível do produto/serviço, com a introdução de um novo bem de 

consumo não familiar aos utilizadores, no âmbito dos processos com novos modos 

produtivos/logísticos, em novos mercados com a abertura para mercados diferentes e 

através da introdução de uma nova fonte de matéria-prima (Schumpeter, 1934). Esta visão é 

também descrita por Christopher Freeman que aborda a inovação como um processo 

interativo iniciado pela perceção de um novo mercado e/ou novas oportunidades de serviço 

para uma invenção baseada na tecnologia que leva a tarefas de desenvolvimento, produção 

e marketing que buscam o sucesso comercial da invenção (Freeman, 1991). 

A inovação tem ganho cada vez mais destaque nas várias esferas sociais e a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que elabora O 

Manual de Oslo1, compôs um quadro que demonstra as categorias de inovação nos processos 

de negócio, conforme OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018.  
Tabela 1: Categorias funcionais para identificar o tipo de inovações no processo de negócios 

Áreas Detalhes e subcategorias 

1. Produção de 
bens e serviços 

Atividades que transformam insumos em bens ou serviços, incluindo engenharia 
e atividades de testes técnicos, análise e certificação para apoiar a produção 

2. Distribuição 
e logística 

a) transporte e entrega de serviços 
b) armazenagem 
c) processamento de pedidos 

3. Marketing  
e vendas 

a) métodos de marketing, incluindo publicidade (promoção e colocação de 
produtos, embalagem de produtos), marketing direto (telemarketing), exposições 
e feiras, pesquisa de mercado e outras atividades para desenvolver novos 
mercados. 
b) estratégias e métodos de precificação 
c) vendas e atividades pós-venda, incluindo help desks outros suportes ao cliente e 
cliente atividades de relacionamento. 

	
1	Fornece diretrizes para coletar e interpretar dados sobre inovação. Procura facilitar a comparabilidade 
internacional e fornece uma plataforma para pesquisa e experimentação em medição de inovação. Suas 
diretrizes destinam-se principalmente a apoiar os institutos nacionais de estatística e outros produtores de 
dados de inovação projetar, coletar e publicar medidas de inovação para atender a uma série de pesquisas e 
necessidades políticas. 
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4. Informação  
e sistemas de 
comunicação 

A manutenção e fornecimento de sistemas de informação e comunicação, 
incluindo: 
a) hardware e software 
b) processamento de dados e banco de dados 
c) manutenção e reparo 
d) hospedagem na web e outras atividades de informação relacionadas ao 
computador. 
Essas funções podem ser fornecidas em uma divisão separada ou em divisões 
responsáveis por outras funções. 

5. Gestão 

a) gestão estratégica e geral de negócios (tomada de decisão interfuncional), 
incluindo organizar responsabilidades de trabalho 
b) governança corporativa (jurídica, planeamento e relações públicas) 
c) contabilidade, auditoria, pagamentos e outras atividades financeiras ou de 
seguros 
d) gestão de recursos humanos (formação e educação, recrutamento de pessoal, 
organização, fornecimento de pessoal temporário, gestão de folha de pagamento, 
assistência médica e médica) 
e) aquisição 
f) gerir relações externas com fornecedores, alianças, etc. 

6. Produto e 
desenvolvimento 
de processos 

Atividades para âmbito, identificar, desenvolver ou adaptar produtos ou 
processos de negócios de uma empresa. Esta função pode ser realizada de 
maneira sistemática ou em uma base ad hoc, e ser conduzida dentro da empresa 
ou obtidos de fontes externas. A responsabilidade por essas atividades pode ser 
dentro de uma divisão separada ou em divisões responsáveis por outras funções, 
exemplo, produção de bens ou serviços. 

Nota: Adaptado de Oslo Manual 2018.  

O quadro acima fornece a dimensão da presença da inovação nos mais diversos 

sectores de uma empresa, independentemente do porte.  

De acordo com OCDE (1997): 

Uma inovação tecnológica de produto2 é a implementação/comercialização de um 

produto com melhores características de desempenho, como entregar serviços 

objetivamente novos ou melhorados. Uma inovação de processo tecnológico é a 

implementação/adoção de novos ou significativos métodos melhorados de 

produção ou entrega. Pode envolver mudanças no equipamento, recursos 

humanos, métodos de trabalho ou uma combinação destes. (p.9) 

A inovação tecnológica implica em melhoria objetiva no processo ou no produto.  

	
2	Na altura desta definição, produto e serviço eram tratados como um só e frequentemente chamados de 
produto. A distinção entre os dois é mais recente.  
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Para fins de obtenção de benefícios fiscais é preciso também ter em atenção o 

entendimento governamental (ator que tem a competência para conceder o benefício), 

nomeadamente o brasileiro para o caso da empresa estudada neste trabalho, que tem a 

seguinte compressão sobre inovação tecnológica: "conceção de novo produto ou processo 

de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto 

ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou 

produtividade, resultando maior competitividade no mercado" (Decreto-lei nº 11.196 de 21 

de Novembro de 2005). 

De acordo com Shane (2009) a inovação tecnológica pode ser percebida como a 

utilização de conhecimento para aplicar ferramentas, materiais, processos e técnicas na 

criação de novas soluções para problemas. Abetti (1989) define a inovação tecnológica como 

"um corpo de conhecimento, ferramentas e técnicas que derivam da ciência e da experiência 

prática, que é utilizado no desenvolvimento, desenho, produção e aplicação de produtos, 

processos, sistemas e serviços" (p.37).  

2.1.2. Prospeção tecnológica 

Os diferentes métodos de prospeção tecnológica já estão em utilização há várias 

décadas, sendo que a sua aplicação de forma sistemática remonta à década de 1950. Nos anos 

de 1980 ocorreu uma intensificação desta prática que pode contribuir para o entendimento 

do acelerado desenvolvimento tecnológico ocorrido no período e presente atualmente 

(Mayerhoff, 2008). 

"Muitos estudos têm tratado indistintamente os conceitos relacionados aos estudos do 

futuro. Mesmo em traduções, sinónimos literais nem sempre representam a melhor opção" 

(Schenatto, Polacinski, A.F. Abreu e P.F. Abreu, 2011, p.750).  
Tabela 2: Terminologias e abordagens 

Terminologias Abordagens 

Future studies Termos genéricos que englobam todos os estudos e métodos elaborados na 
tentativa de antecipar ou construir o futuro. 

Antecipação e 
previsão 

Ambos veem o futuro como um porvir tendencial, que pode ser analisado por meio 
de séries históricas, aplicando-se ferramentas matemáticas. Quanto mais confiáveis 
forem as bases de dados e mais amplo o período de tempo que elas contêm registos, 
mais confiável será a extrapolação. De qualquer forma, cabe ressaltar que exercícios 
dessa natureza não garantem necessariamente uma boa aproximação do futuro que 
irá se concretizar, apenas uma visão provável. 

Forecast(ing) 

Prospeção Os métodos dessa categoria são aqueles que priorizam abordagem qualitativa na 
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Prospectiva análise do futuro, tendo como principal objetivo a coesão de esforço dos envolvidos 
na definição do futuro desejado e na conjugação de esforços para torná-lo 
exequível. Visam identificar elementos para a melhor tomada de decisão, levando 
em consideração aspetos económicos, sociais, ambientais, científicos e tecnológicos, 
sendo frequentemente associados à grande temporalidade. Dessa forma, apresentam 
viés exploratório ou normativo, no qual as reflexões coletivas sobre os desafios 
futuros conduzem à definição de opções estratégicas. 

Foresight(ing) 

La Prospective 

Technology assessment São mais focados na análise de impacto das tecnologias vigentes e futuras, adotando 
uma postura mais de “radar” do que de “ação”. Para isso, acompanham a trajetória 
tecnológica, antecipando alternativas e consequências. Veille technologique 

Futuribles Dizem respeito aos futuros possíveis ou prováveis, constituindo-se em ferramentas 
no processo de investigação do futuro. Assim, não devem ser confundidos ou 
tomados na mesma medida dos demais conceitos. Cenários 

Nota: Schenatto, Polacinski, A.F. Abreu e P.F. Abreu (2011, p.750). 

"A prospeção tecnológica pode ser definida como um meio sistemático de mapear 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos capazes de influenciar significativamente uma 

organização, um setor industrial, um produto ou processo específico, ou a economia ou a 

sociedade na totalidade" (Andrade, Chimendes, Rosa, Silva e Chagas Jr., 2018). 

De acordo com Horst, da Silva, Behainne, Xavier e de Francisco (2011) a prospeção 

tecnológica pode ser percebida como a identificação entre uma relação de tecnologias e 

atividades de suporte para o desenvolvimento das empresas, de modo a que atenda os anseios 

e demandas de um determinado grupo.  

Uma abordagem mais focada em ID&I apresenta a prospeção tecnológica como um 

instrumento útil para se compreender as possibilidade e oportunidades de investimentos em 

investigação e desenvolvimento, em áreas relevantes para o fortalecimento económico e 

social de um país. Para esta abordagem, o resultado da prospeção tecnológica proporciona a 

indicação de uma lista de tópicos, uma agenda de ID&I, ordenados por prioridades, de 

acordo com a avaliação de um painel de especialistas (Jannuzzi, Santos, Santos, Coelho, 

Zackiewicz, Fellows Filho, Tucci, Cordeiro Neto e Macedo, 2004).  

Segundo Caruso e Tigre (2004) a literatura apresenta diversas abordagens de prospeção 

que podem ser classificadas de acordo com os seus objetivos: 

• Monitorização (Assessment) – ação realizada de forma sistemática, consiste no ato de 

acompanhar a evolução de fatos e na identificação de eventos portadores de 

mudanças.  
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• Previsão (Forecasting) – realização de projeções com base em informações históricas 

e modelação de tendências. 

• Visão (Foresight) – antecipação de possibilidades futuras com base em interação não 

estruturada entre especialistas, cada um deles apoiados exclusivamente nos seus 

conhecimentos e subjetividades.  

Ainda no âmbito da investigação e desenvolvimento tanto no ambiente empresarial 

como no académico, a prospeção tecnológica pode ser utilizada para: antecipar as mudanças 

tecnológicas, compreender o percurso das mudanças, fornecer suporte para a tomada de 

decisões em ID&I, suportar o processo de proteção de tecnologias e auxiliar na 

comercialização de tecnologias (Tomioka, Lourenço e Facó, 2010). 

O processo de inovação tecnológica está a acontecer a todo instante, de acordo com 

Godet (2000), diante das mudanças é possível posicionar-se das seguintes formas: 1) 

comportamento passivo, ocorre quando a organização apenas sofre a mudança; 2) 

comportamento reativo, ocorre quando a organização reage apenas depois de o fato ter 

ocorrido; 3) comportamento pré-ativo, ocorre quando a organização se prepara para as 

mudanças previstas porque sabe que a prevenção é menos custosa do que a reparação e 4) 

comportamento pró-ativo, ocorre quando a organização atua ativamente para provocar as 

mudanças por ela desejadas.  

Monteiro e Dos Santos (2017), citam no seu estudo que a prospeção tecnológica pode 

ser organizada em quatro fases distintas: 1) etapa preparatória: abrange a definição dos 

objetivos da prospeção, bem, como o seu âmbito, abordagem e metodologia, 2) etapa pré-

prospetiva: ocorre o levantamento das fontes e dados e o aprofundamento da metodologia 

a ser utilizada, 3) etapa prospetiva: execução da atividade central, ou seja, coleta, tratamento 

e a consequente análise dos dados e 4) etapa pós-prospetiva: abrange a comunicação dos 

resultados às partes interessadas, a implementação das ações resultantes da prospeção e a 

monitorização (Bahruth, Antunes e Bomtempo, 2006). 

De acordo com Quintella, Meira, Guimarães, Tanajura e da Silva (2011): 

A prospeção tecnológica deve ser desmistificada, tornando-se ferramenta rotineira, 

influenciando os processos de tomada de decisão, podendo facilitar a apropriação 

com qualidade da Propriedade Intelectual (PI) e melhorar a gestão da inovação, ao 
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aumentar o senso crítico e ampliar a visão dos gargalos tecnológicos e das 

oportunidades a eles associadas em cada aspeto técnico de energia e de preservação 

do ambiente, além de outras áreas (p.408).  

A prospeção tecnológica realizada tanto com o objetivo de monitorização, previsão ou 

visão irá fornecer para instituição que a aplicar, o benefício de perceber a dinâmica de uma 

ou mais tecnologias de interesse, se posicionar frente às mudanças (entrar ou sair de um 

mercado) e orientar o planeamento estratégico de ID&I.  

 

2.1.2.1. TRL (Technology Readiness Levels) 

No processo de prospeção tecnológica é preciso avaliar o nível de maturidade da 

tecnologia. Desta forma, na década de 1970, foi criada pela NASA (National Aeronautics and 

Space Administration), uma ferramenta chamada TRL (Technology Readiness Levels).  

O objetivo da ferramenta TRL é medir ou gerar uma estimativa acerca do nível de 

maturidade de uma determinada tecnologia. A ferramenta possui uma escala de um a nove, 

sendo que o primeiro nível representa o princípio científico do que poderá vir a ser uma 

tecnologia, que é observado e relatado. O nono nível representa o sistema tecnológico real, 

executando adequadamente as funcionalidades (Jesus, Leite e Chagas Jr., 2017).  

Segundo Gil, Andrade e Costa (2014) cada nível do TRL pode ser descrito como: 
Tabela 3: Descrição da maturidade tecnológica - TRL 

TRL Descrição 

1 Nível mais baixo da maturidade tecnológica. Neste nível a pesquisa científica começa a ser transferida 
para a investigação aplicada. Ex.: estudos das propriedades básicas dos materiais.  

2 
Início da atividade inventiva. Por exemplo, a seguir à observação de uma determinada característica de 
um material, podem ser definidas potenciais aplicações. Neste nível a aplicação é ainda especulativa; 
não existe uma prova ou uma análise detalhada que suportem a conjetura.  

3 

Início da atividade de investigação e desenvolvimento. Estudos analíticos para ajustar a tecnologia a um 
certo contexto e estudos laboratoriais para validar fisicamente se as previsões baseadas nos resultados 
analíticos estão corretas. Estes estudos e experiências devem constituir uma validação do tipo “prova 
do conceito” das aplicações/conceitos formulados no nível anterior. Ex.: integração de novos 
componentes que não existiam previamente. 
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4 

Devem ser integrados elementos tecnológicos básicos até serem atingidos os níveis de desempenho 
desejados. Esta validação, de "baixa fidelidade" deve suportar o conceito formulado anteriormente e 
ser consistente com os requisitos das potenciais aplicações do sistema. Ex.: ensaio de algoritmos 
correspondentes ao comportamento de um material. 

5 

Neste passo, a fidelidade do componente testado tem que aumentar significativamente. As aplicações 
totais devem ser testadas num ambiente simulado ou de algum modo realístico. Várias tecnologias novas 
podem estar envolvidas na demonstração. Ex.: um novo tipo de material com melhores capacidades, 
utilizado numa determinada aplicação em ambiente simulado. 

6 
Passo importante no que se refere à fidelidade da demonstração da tecnologia em que um modelo 
representativo ou um modelo/protótipo do sistema será testado num ambiente laboratorial de alta-
fidelidade ou ambiente operacional simulado, que pode ser real. 

7 

Passo que requer demonstração do protótipo do sistema no espaço definido para utilização. O 
protótipo deve estar próximo do caso real ou à escala do sistema operacional planeado e a demonstração 
tem que ser realizada no ambiente previsto. Pretende-se assegurar a confiança na engenharia e de gestão 
do sistema. Apenas será realizado para tecnologias ou sistemas que sejam críticos, ou de alto risco. Ex.: 
confirmação do funcionamento de um componente em alto vácuo. 

8 
Geralmente, o final do desenvolvimento tecnológico do sistema. Prova-se que a tecnologia funciona na 
sua forma final e nas condições esperadas. Pode incluir a integração de uma nova tecnologia num 
sistema existente. Ex.: teste dum algoritmo de controlo num computador que monitora um sistema. 

9 
Todas as tecnologias a serem aplicadas passam por este passo. Em quase todos os casos são o final dos 
últimos acertos do verdadeiro desenvolvimento do sistema. Este passo permite melhorar o produto 
para além da programação inicial. 

Nota: Adaptado de Gil et al. (2014, p.95). 

“A escala de TRL fez uma contribuição substancial para a disciplina de avaliação da 

maturidade tecnológica. E, a escala provavelmente continuará a desempenhar papel 

significativo no futuro da tecnologia e sistemas de gestão” (Mankins, 2009, p.1223). 

Além das questões técnicas supracitadas a TRL também é uma informação importante 

no âmbito do financiamento de projetos de inovação tecnológica. De acordo com TRL Scale 

in Horizon 2020 and ERC – Explained (2019) a escala TRL foi introduzida na área de projetos 

financiados pela União Europeia desde 2014, como parte do programa-quadro Horizonte 

2020 (H20202) e permite que os candidatos e revisores se alinhem em relação aos editais.  

2.1.3. Financiamento à inovação tecnológica 

De acordo com Cirani, Kono, dos Santos e Cassia (2016) a decisão por investir em 

inovação tecnológica conduz a uma análise dos riscos associados e o elevado grau de 

incerteza sobre o retorno do investimento e apresenta as opções de comprar (outsource) ou de 
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executar ID&I internamente. Estes caminhos não são mutuamente exclusivos e podem até 

ser complementares. 

Os mesmos autores afirmam que para manter as atividades de ID&I internas com a 

crescente complexidade, os custos inerentes, os riscos, a pressão por resultados e as 

expectativas levam "à alternativa de acordos de cooperação para alavancar recursos, 

compartilhar riscos, definir padrões e realizar pesquisas"(Cirani et al., 2016, p.218). 

Existem diversas categorias de financiamentos destinados à inovação, sejam de fontes 

privadas ou públicas, desde crowdfunding (financiamento coletivo) até programas de 

financiamento não reembolsáveis. O maior programa de investigação e inovação da União 

Europeia, Programa Horizonte 2020 (H2020), atua com as seguintes linhas de 

financiamentos à inovação (UE, 2019):  

● Empréstimos, garantias e capital próprio: concessão de empréstimos a empresas para 

investigação e inovação, também fornece garantias para ajudar beneficiários a obter 

empréstimos mais facilmente ou com melhores condições junto a instituições 

bancárias e ainda a UE abre a possibilidade de participar financeiramente de um 

determinado projeto e ficando com a posse dele.  

● Subsídios: linha gerida diretamente pelos governos nacionais da UE e trata de uma 

forma de incentivar determinados setores da economia local, como, por exemplo o 

setor agrícola.  

● Prêmios: é um formato específico do programa H2020 que recompensa os 

vencedores dos concursos do programa com dinheiro ou cobertura publicitária.  

O conhecimento sobre os mecanismos de financiamento à inovação é extremamente 

relevante para o desenvolvimento de parceria entre ICT-empresa (Instituições Científicas e 

Tecnológicas), pois, através deles, recursos são concedidos aos ICTs e as empresas para 

promoção de projetos ID&I.  

Segundo a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas 

Inovadoras (ANPEI, 2015) no Brasil os principais mecanismos de financiamento são: 

subvenção econômica (financiamento não reembolsável); fomento para cooperação ICT-

Empresa (financiamento não reembolsável sendo exigida contrapartida da empresa); 

operações de crédito (financiamento reembolsável); capacitação de recursos humanos para 

ID&I e Incentivo fiscal.  
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De acordo com dados da OCDE, os incentivos fiscais (subsídios e créditos, bem como 

outras formas de taxação especial de impostos) destinadas às atividades empresariais de ID&I 

(verificados nos países membros3 da instituição), apontam que em 2017, 30 países deram 

tratamento fiscal preferencial aos negócios com despesas em ID&I, em comparação com 16 

países na apuração feita no ano 2000 (OCDE, 2017).  

2.1.3.1. Panorama internacional dos programas de incentivos a ID&I 

Apesar da heterogeneidade dos programas ao nível global, é fundamental para o 

processo de prospeção de financiamento à inovação tecnológica que as empresas percebam 

o funcionamento de cada mecanismo (incentivo) disponível e identifiquem oportunidades 

de captação de recursos financeiros no âmbito do desenvolvimento da inovação.   

Segundo relatório Tour Du Monde - Panorama internacional dos programas de incentivo 

à I&D dos 26 países membros da UE, 22 implementaram políticas de incentivos fiscais 

destinadas a apoiar atividades de ID&I, as exceções foram: Bulgária, Chipre, Estónia, 

Finlândia, Alemanha e Luxemburgo. Já ao nível da OCDE, dos 34 países (membros e outros 

selecionados) 28 adotaram algum tipo de incentivo (ABGI4, 2016).  

A consultora ABGI agrupou os 20 países que implementaram políticas de incentivos 

fiscais destinadas a apoiar atividades de ID&I em três grupos, de acordo com a intensidade 

de apoio atribuído:  

Grupo 1: forte apoio do estado - Austrália, Bélgica, Canadá, França, Hungria, Irlanda, 

Holanda, Portugal e o Reino Unido.  Grupo 2: apoio médio do estado e despesas de ID&I 

empresarial elevadas - Áustria, China, Coréia do Sul, EUA e Japão. Grupo 3: apoio médio 

do estado e despesas de ID&I empresarial baixas - África do Sul, Brasil, Espanha, Noruega, 

Rússia e Turquia.  

	
3	Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, 
Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, 
Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Suécia, Suíça e Turquia. 
	
4	ABGI Group é uma empresa de consultoria internacional especializada em incentivos fiscais para a ID&I. 
Está estabelecida nos seguintes países: Brasil, Canadá, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Irlanda. 
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O agrupamento considerou três fatores: a proporção de despesas de investigação em 

relação ao PIB (Produto Interno Bruto), a proporção de incentivo fiscal em relação ao PIB 

e a relação de incentivo fiscal em relação às despesas de ID&I das empresas.  

Ao nível do âmbito das atividades elegíveis também há algumas diferenças, embora 

muito ligeiras. De modo geral as definições do Manual de Frascati5 são utilizadas na 

categorização das atividades. As categorias de investigação (básica, aplicada e 

desenvolvimento experimental) são automaticamente elegíveis para os programas em vigor 

nos países, apenas Islândia, Noruega e Romênia não preveem incentivos à investigação 

básica.  Com base em 49 programas de incentivos analisados, a consultora, verificou que não 

há unanimidade na tipologia de atividade elegível e destacou-se que "despesas de pessoal" 

está presente em 44 programas, conforme demonstrado na figura 1.    

	
Figura 1: Tipos de despesas de I&D elegíveis na OCDE e UE e outras grandes economias em 2016 

Fonte: Adaptado de ABGI Brasil, 2016. 

De modo geral os incentivos são baseados em custos de ID&I para a empresa, 

independentemente de quem realiza as atividades, ou seja, equipa interna ou exteriorizada e 

de quem financia a inovação.  

Ao nível da natureza dos benefícios fiscais é possível dividi-los em duas formas:  

	
5Metodologia internacionalmente reconhecida para coletar e usar estatísticas e ID&I, o Manual Frascati da 
OCDE é uma ferramenta essencial para estatísticos e formuladores de políticas de ciência e inovação em todo 
o mundo. Inclui definições de conceitos básicos, diretrizes de coleta de dados e classificações para compilar 
estatísticas de ID&I. 
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● Dedução fiscal: a dedução fiscal pode constituir em subtrair um conjunto de despesas 

de investigação na base tributária (Super Dedução - SD) ou reduzir uma dívida 

fiscal/social antes que o imposto de renda sobre empresas seja calculado. 

● Crédito tributário: é um montante fixo, independentemente do cálculo do imposto a 

pagar pela empresa e usado para saldar esse imposto. 

Em caso de déficit, prejuízo fiscal, a maioria dos países tem mecanismos que permitem 

que os benefícios ainda assim sejam utilizados. Outra prática verificada é o fato de alguns 

países permitem a transferência do benefício fiscal não utilizado para o ano subsequente.   

Geralmente, poucos países estabelecem um limite mínimo (piso) para despesas de 

ID&I como os casos da Áustria e Itália. No grupo analisado, 11 países não impõe nenhuma 

limitação (mínimo ou máximo) para os benefícios fiscais com atividades de ID&I, entre eles 

o Brasil (vede anexo A - Mapa de fomento à inovação no Brasil).  

As linhas de financiamento governamental parecem complexas e por vezes até 

inacessível, mas com um acompanhamento pró-ativo dos editais (chamadas) lançados é 

possível encontrar oportunidades de financiamento adequado (Aevo, 2017).  

2.1.3.2. Grau de maturidade na captação de financiamento  

A partir da experiência acumulada pelo setor de consultora especializada no assunto, 

nomeadamente a empresa ABGI (Brasil) desenvolveu uma escala relativa ao grau de 

maturidade empresarial na obtenção de recursos a inovação. 

É importante considerar que a maturidade na captação de recursos é obtida ao longo 

do tempo e por meio das interações com os agentes de financiamento. 
Tabela 4: Grau de maturidade das empresas em relação a captação de financiamento à inovação 

Grau de 
Maturidade 

Principais  
Características 

Principais 
Desafios Principais Vantagens 

Operacional 

Geralmente não possui capital próprio 
para investir em ID&I 
 
Não sabe como captar recursos para 
ID&I 
 
Baixo potencial para captação de 
recursos 
 
Pouco tempo para elaborar e estruturar 
os projetos de ID&I para atender os 
editais (chamadas) 

Definir com 
clareza a 
estratégia de 
inovação 
 
Elaborar 
processo para 
captação de 
recursos (equipa, 
conhecimento e 
monitorização) 

- 
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Estrutural 

Estruturação de processos internos 
para captação de recursos 
 
Alinhamento entre as áreas técnicas e a 
busca por financiamento pela equipa 
responsável 
 
Utilização de ferramentas de controlo 
 
Estruturação de portefólio de fomento 
 
Aproximação dos órgãos de 
financiamento 
 
Promoção capacitação da equipa 
interna 
 
Buscar por parcerias para cooperação 
tecnológica 
 
Valorização de patentes e transferência 
tecnológica 

Consolidar as 
parcerias 
estabelecidas para 
cooperação 
tecnológica 
 
Robustecer a 
relação com os 
órgãos de 
financiamento 
 
Ampliar o 
alinhamento da 
estratégia de 
inovação da 
empresa com o 
governo 

Conhecimento das principais 
fontes de financiamento  
 
Monitorização pró- ativa dos 
editais (chamadas) e 
informações relevantes ao 
processo de candidaturas  

Estratégico 

Parcerias para cooperação tecnológica 
bem estabelecidas 
 
Proximidade e influência junto aos 
órgãos de fomento 
 
Promoção de workshops entre os três 
principais atores do sistema de 
inovação (empresas, governo e 
academia) para discussão de temas 
relevantes e dificuldades 

Manter o nível de 
inovação e 
interação com os 
parceiros 

Utiliza um mix de fomento, 
inclusive de fontes 
internacionais 
 
Comprometimento com os 
parceiros de cooperação 
tecnológica para 
desenvolvimento de 
programas customizados aos 
interesses da empresa 
"encomendas tecnológicas" 

Nota: Elaboração própria, a partir de dados fornecidos pela consultoria ABGI Brasil (2019). 

Por meio de um processo estruturado, de uma equipa capacitada e um bom 

relacionamento com órgãos de fomento, aumenta-se a eficiência organizacional na 

captação e utilização de um mix de recursos voltados à inovação tecnológica. Por fim, 

a empresa passa a interagir com os órgãos de fomento e centros desenvolvedores de 

tecnologia e conhecimento, a fim de alinhar estratégias, superar os gaps tecnológicos e 

contribuir para o desenvolvimento económico do país (ABGI Brasil, 2019). 

2.1.4. Cooperação tecnológica 

A União Europeia percebe a inovação como meio de transformação dos resultados 

das investigações científicas obtidos no sistema científico em novos e melhores produtos e 
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serviços e privilegia a cooperação como uma das formas para alavancar esses resultados. O 

Parlamento Europeu aprovou em 2011 a chamada Agenda para Novas Competências e 

Emprego que refere: "Esta resolução sublinha a importância de desenvolver uma cooperação 

mais estreita entre os centros de investigação e a indústria e de encorajar e apoiar as empresas 

industriais no investimento nos domínios da investigação e do desenvolvimento". 

(Parlamento Europeu, 2011, p.87) 

No âmbito brasileiro a compreensão não é diferente, já que de acordo com Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016): 

A cooperação, por sua vez, reveste-se de fundamental importância para a inovação, 

uma vez que empresas isoladamente podem ter - não raro - dificuldades para reunir 

todas as competências necessárias para implementar novos produtos ou processos. A 

cooperação é marcadamente mais presente em segmentos de maior conteúdo 

tecnológico, dada a complexidade tecnológica relativamente maior de seus produtos e 

processos (p,57). 

A inovação é dependente da interação e diversas formas de cooperação entre os vários 

atores que estão envolvidos no processo de inovação, como empresas, universidades, 

governos entre outros. (Guimarães e Pecqueur, 2015). Os mesmos autores concluem que 

"ninguém inova sozinho" e defendem que a inovação precisa da cooperação de diversos 

agentes nos mais variados âmbitos como económico, político, social e cultural (exemplo no 

anexo B).  

O Observatório Virtual de Transferência de Tecnologia (OVTT), uma iniciativa 

desenvolvida pela Universidade de Alicante em colaboração com o Banco Santader no 

âmbito da Ibero-América tem a seguinte definição: 

A cooperação tecnológica constitui um determinante para o lucro de resultados 

empresariais competitivos, baseados na ID&I e na inovação tecnológica. Permite ligar 

capacidades tecnológicas e resultados de investigação com vantagens competitivas de 

alcance internacional, através da colaboração e o trabalho em rede de diferentes 

organizações (OVTT, 2019). 
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Uma das particularidades principais dentro das redes de desenvolvimento tecnológico 

é a evolução do conhecimento a partir da cooperação entre agentes (Britto, 2001). Uma das 

formas mais eloquentes de sensibilizar os agentes promotores da inovação no que diz 

respeito à importância da inovação tecnológica é o modo como os países mais desenvolvidos 

no setor tem atuado, ou seja, com cooperação tecnológica entre universidades e empresas. 

(Noveli e Segatto, 2012).  

Os padrões de colaboração são influenciados pelas características do negócio e os seus 

objetivos de inovação. Empresas com atividades de ID&I têm nas instituições de ensino 

superior e centros públicos de investigação uma importante fonte de transferência de 

conhecimento, esta colaboração foi verificada em cerca de 31% das empresas de grande porte 

pertencentes aos países membros da OCDE (OCDE, 2017). 

Pesquisa feita no Brasil em 2014, constatou que a cooperação com algum parceiro, no 

âmbito da indústria ainda é baixa e fica em torno de 14,3%, enquanto no setor de serviços o 

nível de cooperação ficou em 23,6%.     

"Baixos níveis de cooperação podem refletir padrões que apontam para a concentração 

em atividades mais simples de inovação" (IBGE, 2014, p.57). 

Para levar a cabo a cooperação tecnológica é fundamental identificar quais são os 

interlocutores internos e externos, ou seja, aqueles que irão construir o diálogo entre as 

partes. Geralmente, existem os interlocutores que tratam dos aspetos institucionais e outros 

dos técnicos (anexo C - skills da equipa envolvida no processo de cooperação tecnológica).  

2.1.4.2. Sistemas de cooperação tecnológica 

Noveli e Segatto (2012) num estudo sobre o processo de colaboração universidade-

empresa para inovação tecnológica afirmam: “inovação não é mais percebida 

necessariamente como processo linear, mas como resultado da complexa interação de vários 

atores e instituições.” (OCDE,1999, p. 11). 

A exploração de conhecimento externo à empresa, apesar das barreiras e complexidade 

na transferência de conhecimento, apresenta resultados positivos no âmbito na inovação. 

(Nieto e Rodrigues, 2011). 

A cooperação tecnológica pode contar com a participação de instituições de 

constituição social distintas, como empresas, associações, institutos de investigação, 
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universidades e governos. O processo de cooperação tecnológica passa por perceber os 

atores, as suas respetivas estratégias e convergência de interesses no âmbito da inovação.  

Na década de 1990 foi desenvolvido o conceito Triple Helix6, por Henry Etzkowitz e 

Loet Leydesdorff que aponta três atores da inovação e suas respetivas interações, sendo eles: 

universidade-indústria-governo. Este conceito tem vindo a sofrer evoluções nas últimas 

décadas (Stanford University/THRG, 2010). Ao longo do tempo o modelo de interação dos 

principais atores da inovação sofreu alterações e demonstra, independentemente das críticas, 

que a relação entre os seus elementos, é necessária para que o conhecimento tecnológico 

gerado nas universidades transite para as empresas e alcance toda a sociedade. (Agustinho e 

Garcia, 2018).   

	
Figura 2: Modelos de relação entre os principais atores da inovação 

Fonte: Adaptado de Noveli e Segatto (2012, p.85) 

De forma objetiva a figura supracitada evidencia:  

Modelo Estadista - o governo (G) é o protagonista na organização das interações entre 

universidades (U) e empresas (E).  

Modelo Laissez-faire - há uma separação bem mais clara entre as instituições, mas 

ainda com um papel forte do governo (G) no topo da pirâmide.  

Modelo Hélice Tripla - “gera uma infraestrutura de conhecimento em termos de 

sobreposição das esferas institucionais, com cada uma a desempenhar o papel da outra e com 

organizações híbridas a emergir destas interfaces” (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000, p. 111).  

As interações entre os agentes geram evolução/mudanças nas características das outras 

instituições. Nesta linha é possível fazer a leitura de movimentos classificados como mais 

empreendedores por parte do meio académico, por exemplo.  

	
6	O conceito da Hélice Tripla da Inovação é base para outros dois modelos: hélice quádruplo (Elias, G. 
Carayannis e David F.J. Campbell, 2009) e hélice quíntuplo Carayannis, Elias G; Barth, Thorsten D; 
Campbell, David F.J. (2012).  
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Assim de acordo com Noveli e Segatto (2012): “tão logo novos arranjos são criados, 

velhos formatos também continuam a ser utilizados, criando um complexo relacionamento 

entre organizações e papéis, resultando em conflitos e confluências de interesse” (Etzkowitz 

& Leydesdorff, 1997, p. 3). 

2.2. Definindo as principais metodologias de prospeção 
	

A consulta a base bibliográfica sobre prospeção tecnológica e de financiamento à 

inovação somada às informações fornecidas por consultoras especializadas sublinharam 

métodos e ferramentas utilizadas para os respetivos fins.   

A seguir uma descrição sumarizada das principais ferramentas/metodologias 

identificadas: 

Análise de patentes 

De acordo com WIPO (2019) "uma patente é um direito exclusivo concedido a uma 

invenção, que é um produto ou processo que fornece, em geral, uma nova maneira de fazer 

algo, ou oferece uma nova solução técnica para um problema" (World Intellectual Property 

Organization, WIPO).  

As patentes são com muita frequência avaliadas no âmbito de projeto de ID&I e 

indicam posição de competitividade e/ou evitam infração de propriedade de terceiros. A 

análise de patentes é uma abordagem valiosa para obtenção de informações sobre um 

determinado setor ou tecnologia. (Daim, Rueda, Martin e Gerdsri, 2006). 

Como o processo de patenteação é custoso e pode levar vários anos, a apresentação 

de uma patente geralmente significa que há otimismo na contribuição económica ou técnica 

(Kuznets, 1962).  

A compreensão em relação ao crescimento numa área de tecnologia e a medição com 

a utilização de palavras-chave ou frases pode ser um insightful para um modelo geral de 

previsão de tecnologia (Daim, et al., 2006).  

Através das patentes é possível fazer uma análise tecnológica e obter uma ampla visão 

sobre tendências e atividades em determinado campo tecnológico, além de identificar os 

players e responder a perguntas como: onde e como os players são ativos? Quem está a usar 

qual tecnologia? Quais tendências podem ser vistas? Quem está a colaborar com quem? (Swiss 

Federal Institute of Intellectual Property, 2019).  
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Benchmarking 

"Benchmarking é a prática de ser humilde o suficiente para admitir que os outros são 

melhores em alguma coisa e ser sábios o suficiente para aprender a combinar - e até superá-

los nisso" (The American Productivity and Quality Center, 2018).  

Existem vários modelos de benchmarking listados na literatura, Jetmarová (2011) 

catalogou na sua publicação sobre best practice dez modelos diferentes e com variações no 

número de fases (entre 4 e 5). De acordo com a mesma autora o modelo recomendado é 

formado por quatro fases: 
Tabela 5: As fases do benchmarking 

Fase Passos 

Planeamento Definição do assunto e dos objetivos do benchmarking 

Coleta de 
dados 

Coleta de dados internos, coleta de dados externos, localização de um parceiro de 
benchmarking, contato com parceiros para garantir seu consentimento e cooperação, 
coleta de dados detalhados do parceiro de benchmarking, dados agregados sobre o 
parceiro de outras fontes 

Análise 

Converter dados em informações, classificar, organizar e monitorizar as 
informações e dados, remover fatores irregulares (se houver), detetar diferenças de 
desempenho com melhores práticas comprovadas, descrição das causas dos 
resultados, identificação de processos que podem ser melhorados, formulação de 
novos objetivos, identificação de planos para mudanças 

Adoção Criação de plano, implementação de melhores práticas, a conectar o novo plano 
com o plano atual 

Nota: Barbora Jetmarová (2011, p.81). 

Bibliometria 

"A bibliometria é percebida como uma ferramenta eficaz para analisar e monitorizar as 

realizações científicas e as tendências de pesquisa em inúmeras disciplinas de ciência, 

tecnologia e humanidades" (Bielecka e Burek, 2019, p.220).  

Recentemente, a popularidade do mapeamento bibliométrico da ciência aumentou.  

David Groneberg utilizou um conjunto de métodos para criar uma visão geral e descrever o 

desenvolvimento de um determinado campo de investigação (Groneberg, 2019). 

A comunicação científica e tecnológica passa sobretudo pelas publicações dos 

periódicos científicos, a valorização deste tipo de emissão pode variar conforme a área de 

conhecimento e a bibliometria pode ser utilizada para a análise da produção científica 

(Maricato, 2010).  
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Inteligência Competitiva Tecnológica 

Existe uma variedade de nomenclaturas para designar as atividades de inteligência 

dentro de uma organização e novos termos surgem à medida que os processos amadurecem 

(Mashingaidze, 2014). 

Como refere Mashingaidze (2014): "Inteligência Competitiva, Inteligência de Negócios 

e Inteligência Corporativa são frequentemente usados de forma intercambiável ou como 

sinônimos, enquanto Inteligência Estratégica, Inteligência do Competidor, Inteligência do 

Cliente e Tecnologias adicionam uma dimensão de especificidade ao assunto" (p.156). 

De acordo com Brenner (1996), algumas definições sobre termos que circundam o 

processo de inteligência são:  

Inteligência competitiva: foco no conhecimento sobre os principais competidores com 

o objetivo de suportar a tomada decisão da organização através de insights sobre clientes, 

fornecedores e tendências de mercado.  

Inteligência tecnológica: atua para além dos tópicos diretamente relacionados com os 

competidores, possui foco em identificar precocemente e perceber avanços na ciência, 

tendências tecnológicas e mudanças na base tecnológica de fornecedores e clientes.  

O autor ainda enfatiza a importância da integração das atividades de inteligências 

através da inteligência de negócios, com a seguinte definição: "é o universo abrangente de 

informações analisadas e perspicazes usadas para obter vantagens comerciais, abrangendo 

um amplo espectro de tendências ambientais, regulatórias e setoriais, a questões políticas, 

sociais e econômicas que podem afetar o sucesso dos negócios" (Brenner, 1996, p.20). 

Networking tecnológico 

De acordo com Sprenger (2001): 

Networking processo no qual vários participantes ou grupos de participantes estão 

envolvidos, que trabalham em direção a um objetivo comum com base numa 

convicção ou visão comum. Este processo não é, em regra, baseado em contratos 

formais, mas baseia-se na confiança, na parceria e na convicção de que todos os 

interessados lucram com isso (p.6). 
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A interação entre diferentes participantes é central no networking e pode acontecer em 

três diferentes níveis: i) interpessoal - relações pessoais, relações pessoais entre gestores de 

diferentes empresas ou entre profissionais de diferentes instituições; ii) interorganizacional - 

relações entre organizações, relações públicas com universidades e município; iii) 

intraorganizacional - relação formal entre departamentos e relações informais entre 

profissionais de departamentos distintos da mesma organização (Sprenger, 2001).  

É preciso considerar que há um risco associado no networking relativo ao rompimento 

das relações, sejam elas causadas por condições de mercado, conflitos internos, problemas 

financeiros, etc (Sprenger, 2001).  

Apesar das facilidades de interação com as novas tecnologias de comunicação, de 

acordo com Nooteboom (2004) é preciso ter em conta a distância cognitiva entre os 

participantes do networking, sobretudo na troca de conhecimento. O mesmo autor afirma que 

em relações com longa interação (duração no tempo) a distância cognitiva tende a diminuir 

e em relações de exclusividade, ou seja, um parceiro é impedido de interagir com terceiros, 

em algum campo específico de atividade. Isso limita o seu acesso a novos conhecimentos e 

experiências, o que diminui o seu valor como fonte de aprendizado. 

De acordo com Sprenger (2001) existem fases para o estabelecimento do networking, 

conforme quadro apresentada no estudo Inter-firm Networks and Regional Networks:  
Tabela 6: Fases do engajamento no networking 

Fase Descrição da fase Tipo de parceiro Características 

1 Não envolvimento Indiferente Nenhuma cooperação ou relacionamento 
(networking), nem interesse em qualquer 

2 Pré-envolvimento Empresas interessadas 
em networking 

Nenhuma cooperação ou atividade de 
networking, mas as vantagens são reconhecidas 

3 Envolvimento reativo 
Empresas a contatar 
parceiros pela primeira 
vez 

Troca informal de informações e construção 
de confiança 

4 Envolvimento ativo Empresas ativas no 
networking Cooperação com outros players 

5 Envolvimento 
comprometido 

Empresas fortemente 
engajadas no networking 

Cooperação com vários parceiros; aumento 
das competências essenciais 

Nota: adaptado de Sprenger (2001, p. 60). 

O sucesso em criar e atuar em networking com parceiros não depende somente da 

disponibilidade e capacidade de cooperação dos participantes, também é preciso promover 
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condições externas favoráveis para que os parceiros ou potenciais, possam desenvolver a sua 

própria iniciativa (Sprenger, 2001). 

Painel de especialistas 

A metodologia Delphi, um método científico que busca alcançar o consenso entre 

especialistas de uma determinada área do conhecimento, é representado por um processo 

estruturado para coletar conhecimento através da definição de um problema, o 

desenvolvimento de questões sobre o tema e a seleção de especialistas para respondê-las 

(Hohmann, Brand, Rossi Lubowitz, 2018). A lista abaixo sumariza os passos para a execução 

do painel Delphi:  
Tabela 7: Passos do painel Delphi 

Passo Descrição 

1 Investigadores definem um problema e desenvolvem questões relacionadas. 

2 Investigadores selecionam um painel de diversos especialistas (cujo anonimato é geralmente 
protegido). 

3 Investigadores distribuem o questionário ao painel. 

4 Pesquisadores analisam e resumem os dados e desenvolvem perguntas de acompanhamento. 

5 Repetir o passo 4 conforme necessário. 

6 À medida que o consenso começa a se formar e os problemas são esclarecidos, repita a etapa 4, 
conforme necessário. 

7 Os investigadores convidam os membros do painel para rever o consenso e especificar as razões 
para a opinião dissidente. 

8 Repita as etapas de 4 a 7, conforme necessário*.  

9 Os investigadores resumem o consenso e fornecem feedback ao painel. 

10 Os investigadores publicam a declaração final de consenso. 

Nota: Adaptado de Hohmann et al. (2018, p.350). 

*Três a quatro iterações são suficientes para coletar as informações necessárias e chegar 

a um consenso na maioria dos casos. (Hohmann et al., 2018) 

Technology Roadmapping 

O termo Technology Roadmapping tem sido amplamente utilizado e não existe um padrão 

para definir a expressão. A literatura apresenta diferentes vocábulos, tais como: “technology 
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roadmap”, “technology road map” ou simplesmente “roadmap”, ou ainda o acrónimo “TRM” (Lee 

e Park, 2005).  

O Technology Roadmapping (TRM) já foi aplicado e difundido entre as mais variadas 

organizações (pequenas e grandes), projetos governamentais, com a finalidade de produzir o 

alinhamento entre os objetivos estratégicos da organização com as tecnologias relacionadas 

com os elementos-chave considerados vitais para o sucesso da instituição (Alcantara e 

Martens, 2019).   

Kostoff e Schaller (2001, p.132) citam a definição de roadmap cunhada por Robert 

Galvin, executivo da Motorola com reconhecida experiência no assunto: 

“Um roadmap é uma visão ampliada do futuro de um campo de investigação escolhido, 

composto do conhecimento coletivo e da imaginação dos mais brilhantes 

impulsionadores da mudança nesse campo. Roteiros comunicam visões, atraem 

recursos de empresas e do governo, estimulam investigações e monitora o progresso. 

Eles se tornam o inventário de possibilidades para um campo particular” (Robert 

Galvin, 1998). 

A revisão de literatura assinala que a metodologia é construída e desenvolvida para três 

usos: previsão, planeamento e gestão (Lee e Park, 2005).  

Uma característica marcante do roadmap é a sua capacidade de síntese sobre o tema que 

é representada de forma visual, o que tem colaborado, especialmente, na discussão 

estruturada e construtiva sobre o processo de prospeção tecnológica (Loureiro, Borschiver 

e Coutinho, 2010).  

"O technology roadmap prospetivo antecipa-se ao presente e utiliza opiniões de 

especialistas de diferentes áreas do negócio para criar uma visão futura em termos de 

planeamento futuro de ID&I e de produto"(Lee e Park, 2005, p.573).  

Desenvolvido pelo investigador Dr. Rob Phaal e seus colaboradores do Institute of 

Manufacturing (IfM), pertencente a Universidade de Cambridge, o método T-plan 

(Technology Plan) é uma abordagem tipo fast-start para a elaboração de roadmap que baseia-

se nas metodologias ágeis e tem como objetivo ajudar as organizações a darem o primeiro 
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passo para o roadmap, de forma simples, ou seja, com poucos recursos (cerca de 8-12 

participantes) e em apenas um ou dois dias e é organizado em quatro workshops:  

Mercado: analisar o mercado externo e os direcionadores de negócios internos, 

categorizados e priorizados para os principais segmentos do mercado. A estratégia de 

negócios é revisada e as lacunas de conhecimento são identificadas. 

Produto: os recursos, funções e atributos do produto em potencial são identificados e 

priorizados em relação à maneira como eles abordam os drivers. A estratégia do produto e as 

lacunas de conhecimento são identificadas. 

Tecnologia: soluções tecnológicas potenciais para o desenvolvimento das 

características do produto são identificadas e priorizadas e as lacunas de conhecimento 

identificadas. 

Cartografia: com base nos resultados dos três primeiros workshops, o roteiro inicial é 

desenvolvido, a vincular perspetivas de mercado, produto e tecnologia, decisões são tomadas 

e ações são acordadas, alinhando as perspetivas comerciais e técnicas. 

O roadmap deve ser percebido com um processo contínuo, ou seja, precisa ser 

atualizado e incorporado ao ciclo de vida da organização (Loureiro et al., 2010). 

Technology Scouting  

"Technology Scouting é um método que pode diminuir o intervalo de tempo entre os 

avanços da tecnologia e sua deteção por métodos como análise de patentes ou publicação" 

(Rohbeck, 2007, p.1).  

Wolf (1992) indica as duas principais atribuições deste método: primeiramente 

identificar avanços em ciência e tecnologia que podem ser úteis à organização. A atividade 

pode ser direcionada, ou seja, busca em campos específicos, o que a classifica como 

monitorização tecnológica (Technology Monitoring); outra possibilidade é a busca não 

direcionada, ou seja, procura por tecnologia em espaços novos ainda não explorados pela 

empresa, que estejam fora do seu âmbito de atuação, o que é classificada com varredura 

tecnológica (Technology Scanning).  Em segundo lugar, Technology Scouting facilita ou executa o 

fornecimento de tecnologia (como citado por Rohbeck, 2007).  

"Technology Scouting depende de fontes de informação formais e informais, incluindo 

redes de especialistas"(Rohbeck, 2007, p.5) e tem como um dos seus objetivos principais 
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fornecer articulação para geração de oportunidades ao invés de resolver problemas (Brenner, 

1996).   

Uma nova tecnologia geralmente demora anos para ser desenvolvida, de modo que a 

inteligência tecnológica eficaz frequentemente se concentra nos primeiros fatores de 

mudança para otimizar as opções de resposta. No entanto, esses primeiros sinais de 

mudanças tecnológicas costumam ser muito fracos (weak signals) e difíceis de relacionar com 

lançamentos de produtos, que podem ocorrer muitos anos depois (Brenner, 1996).  

De acordo com Brenner (1996), a intensidade dos "sinais tecnológicos" são percebidas 

em fases:  

Gray literature7 - os primeiros sinais (fracos) surgem nas discussões técnicas entre 

especialistas e nas chamadas literaturas cinzentas (gray literature), ou seja, em publicações 

não comerciais ou convencionais que não são simples de serem encontrados nos tradicionais 

canais de distribuição bibliográfica. Tais sinais são fracos e a coleta, análise e comunicação é 

considera algo fundamental dentro de um processo de prospeção tecnológica.  

Publicações científicas - aparecem posteriormente, normalmente de um a dois anos 

após a conclusão da investigação. Este atraso tende a diminuir com os avanços da tecnologia 

da informação.  

Alianças de ID&I - por vezes são precedidas de rumores e já revelam com mais clareza 

o desenvolvimento tecnológico a ser executado.  

Patentes - podem facilmente representar o trabalho realizado de três a quatro anos 

antes e, claramente, não são indicadores oportunos para identificar e abordar as mudanças 

tecnológicas. 

Processo de desenvolvimento - também podem ser conhecidos através de rumores ou 

movimentações de mercado.  

Processo de anúncio de um novo produto e venda - já fazem parte do final do ciclo de 

desenvolvimento e já são considerados sinais muito fortes.  

No anexo D apresenta uma visão gráfica da intensidade dos sinais tecnológicos.  

	
7	A literatura científica aponta que o uso do termo foi consolidado na Europa no Seminário ocorrido em 
York (UK), no ano de 1978. Entretanto, seu uso pode ser datado desde 1920 na Alemanha, conhecida como 
Kleinschrifttum (pequena literatura) controlada pela Bibliografia Nacional Alemã (Almeida, 2001). 	
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3. Metodologia 

3.1. Investigação-ação 

O objetivo deste trabalho é identificar metodologias/ferramentas de prospeção 

tecnológica e financiamento para projetos de ID&I, analisá-las, e recomendar um conjunto 

de metodologias, no âmbito da aplicação ao caso em estudo.  

Há mais de setenta anos, apareceu uma abordagem metodológica intitulada de 

investigação-ação (IA), ela foi desenvolvida em vários países, com destaque aos Estados 

Unidos da América (Barbier, 2002).     

Barbier (2002) na sua publicação sobre a investigação-ação apresenta a definição 

atribuída a metodologia em 1986: "Trata-se de investigações nas quais há uma ação 

deliberada de transformação da realidade; investigações que possuem um duplo objetivo: 

transformar a realidade e produzir conhecimentos relativos a estas transformações"(como 

citado por Hugon e Seibel, 1988).  

Ao longo do tempo a metodologia foi utilizada e a sua compreensão foi aprimorada, 

um exemplo disto é demonstrado por Barbier (2002) que aponta para a compilação das 

principais características da investigação-ação feita por Evert Gummesson.  

As principais características de IA relatadas por Coughlan e Coghlan (2002) tem a sua 

origem em Gummesson (2000), que apresenta as dez características principais da IA: 
Tabela 8: Aspetos da IA 

Item Descrição 

1 Os investigadores de ação agem: os investigadores não estão meramente a observar algo a 
acontecer; eles estão a trabalhar ativamente para que isso aconteça. 

2 
Sempre envolve dois objetivos: resolver um problema e contribuir para a ciência. O desafio para o 
investigador é se engajar tanto em fazer a ação acontecer como se afastar da ação e refletir sobre ela 
como acontece para contribuir com a teoria e para o corpo do conhecimento. 

3 

É interativa: requer cooperação entre os investigadores e a equipa do processo a ser investigada, e 
ajuste contínuo a novas informações e novos eventos. Como a IA é uma série de eventos 
desdobráveis e imprevisíveis, os atores precisam trabalhar juntos e ser capazes de se adaptar às 
contingências da história que se desdobra. 

4 
Visa desenvolver a compreensão holística durante um projeto e reconhecer a complexidade: atuar 
com sistemas organizacionais requer capacidade de trabalhar com complexidade dinâmica, que 
descreve como um sistema é complexo, não por causa de muitos detalhes (complexidade detalhada), 
mas por causa de múltiplas causas e efeitos ao longo do tempo (Senge, 1990). 
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5 É fundamentalmente sobre mudança: IA é aplicável para a perceção, planeamento e implementação 
de mudanças em empresas e outras organizações.  

6 
Requer uma compreensão do quadro ético, valores e normas dentro do qual ele é usado num 
contexto particular: valores e normas que fluem de tais princípios éticos geralmente se concentram 
em como o investigador trabalha com os membros da organização. 

7 
Pode incluir todos os tipos de métodos de coleta de dados: IA não impede o uso de métodos de 
coleta de dados da pesquisa tradicional. Ferramentas qualitativas e quantitativas, como entrevistas e 
pesquisas, são comummente usadas.  

8 Requer uma amplitude de pré-entendimento do ambiente corporativo, das condições de negócios, 
da estrutura e da dinâmica dos sistemas operacionais e dos fundamentos teóricos desses sistemas.  

9 

Deve ser realizada em tempo real, embora a IA retrospetiva também seja aceitável. Enquanto IA é 
um estudo de caso "em direto" sendo escrito à medida que se desenrola, ela também pode assumir 
a forma de um estudo de caso tradicional escrito em retrospeto, quando o caso escrito é usado 
como uma intervenção na organização no presente.  

10 

O paradigma IA exige os seus próprios critérios de qualidade. A investigação-ação não deve ser 
julgada pelos critérios da ciência positivista, mas sim dentro dos critérios dos seus próprios termos. 
Razão e Bradbury (2001) apontam para o que consideram pontos de escolha e questões de 
qualidade na IA: cooperação entre investigadores e membros da organização, preocupação pelos 
resultados práticos, pluralidade de conhecimento, trabalho significativo e geração de mudança 
sustentável. 

Nota: Adaptado de Coughlan e Coghlan (2002, pp. 224-226). 

Existem três modalidades dentro da IA, ou seja, formas diferentes de realizar a 

investigação, a depender das pessoas, do contexto e das condições. Os modos são: técnica, 

prática e crítica (Coutinho et al., 2009).  
Tabela 9: Modalidades da IA 

Modalidade Objetivo Papel do 
investigador 

Tipo de 
conhecimento 

gerado 

Formas  
de ação 

Nível de 
participação 

Técnica Melhorar as ações e 
eficácia 

Especialista 
externo 

Técnico/ 
explicativo 

Sobre a 
ação Cooptação 

Prática Compreender a 
realidade 

Papel socrático 
(favorecer a 

participação e 
autorreflexão) 

Prático Para a 
ação Cooperação 

Crítica Participar na 
transformação social 

Moderador do 
processo Emancipatório Pela 

ação Colaboração 

Nota: Coutinho et al. (2009, p. 364). 
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3.1.1. Classificação da IA 

O presente trabalho pode ser classificado, de acordo com as modalidades propostas 

por Coutinho et al. (2009), como Investigação-Ação Prática, ou seja, onde o facilitador 

externo tem o papel de cooperar com os indivíduos internos da organização que está a 

participar do estudo. O facilitador contribui na articulação das preocupações dos indivíduos 

internos, no planeamento das mudanças, a detetar os problemas e na reflexão sobre as 

modificações ocorridas; assim o facilitar assume o "papel socrático". 

A escolha pela modalidade de IA Prática considerou o contexto da empresa: mudanças 

e definições estratégicas, resultado de recente processo de fusão e aquisição no departamento 

de ID&I. Face a conjuntura da organização detetou-se a necessidade de compreender a 

realidade das práticas e planear as mudanças. Outro aspeto relevante para fundamentar os 

princípios deste trabalho foi o elevado grau de sensibilidade da equipa interna com as 

mudanças em curso o que refletia diretamente na constante preocupação em "tomar parte 

das mudanças", ou seja, por dar protagonismo ao novo departamento.  

O facilitador externo desempenhou um papel consultivo, respeitando as diretrizes da 

empresa e adaptando-se às mudanças administrativas (constantes) em curso. 

 

3.2. Desenvolvimento da investigação 
	

A realização da investigação deu-se em quatro etapas singulares, sendo a primeira 

dedicada ao alinhamento, ou seja, identificação do objeto de estudo, pesquisa bibliográfica e 

informações sobre a empresa a ser estudada. A segunda etapa foi dedicada ao planeamento 

desenvolvido. Na terceira etapa as atividades concentraram-se na execução, ou seja, no 

processo de coleta de dados e difusão (interna) do aprendizado assimilado até aquele ponto, 

enquanto a quarta etapa privilegiou a apuração dos resultados e recomendações ao modelo 

da organização.  

A figura 3 ilustra de forma resumida o planeamento e desenvolvimento deste trabalho.  
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Figura 3: Etapas da investigação 

Fonte: Elaboração própria. 
 

O trabalho foi desenvolvido dentro dos ciclos da IA: um conjunto de quatro fases 

forma um ciclo que depois de completo gera um novo planeamento, que por sua vez é base 

para um novo ciclo e assim sucessivamente, conforme demonstrado na figura 4.  

	
Figura 4: Espiral de ciclos da IA 

Fonte: Adaptado de Coutinho et al. (2009, p. 366). 
 

O desenvolvimento do trabalho foi organizado de modo a atender as fases da 

investigação-ação preconizadas por Michel Thiollent (1986):  

A fase exploratória: é o momento destinado à descoberta do campo de investigação, 

os interessados e as suas expetativas. Trata-se de uma fase para detetar apoios e resistências; 

convergências e divergências, etc. Em razão do alto grau de imprevisibilidade e das 

diversidades de casos, não existe uma regra para reger esta fase.   
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O tema da investigação: trata-se de assinalar o problema prático, bem como a área de 

conhecimento referente. Nesta metodologia o tema e o seu desdobramento é decidido em 

conjunto com a organização participante. A definição do tema é a "chave" para determinar 

as áreas de conhecimento. 

A colocação do problema: etapa onde a definição do problema adquire sentido. Em 

investigação-ação os problemas são geralmente de ordem prática, o que remete a buscar 

soluções para atingir um determinado objetivo ou conduzir um processo de transformação 

dentro da situação observada. A formulação de um problema, desta natureza, é alicerçada 

com a verificação a situação atual e o delineamento da situação final (factível).   

O lugar da teoria: uma investigação-ação demanda a articulação entre o problema a ser 

estudado e a teoria científica disponível, onde o ofício da teoria é de suportar a geração de 

ideias, hipóteses ou diretrizes para orientação da investigação e as suas interpretações.   

Coleta de dados: pode ser realizada de diversas formas, sendo as mais comuns 

entrevistas em grupo, entrevistas individuais (aprofundamento) e questionários, associados a 

busca por informações contidas em publicações pertinentes.   

Aprendizagem: supõe-se que os investigadores gerem conhecimento e aprendizados 

junto com a equipa de interessados e este conhecimento (planeado ou não). A prática da IA 

é permeada pela circulação e utilização de informações entre as equipas para orientar ações 

e suportar decisões.  

Plano de ação: para dar resposta aos objetivos definidos na IA, faz-se necessário um 

plano que deixe claro vários aspetos do andamento da investigação, tais como: quem são os 

atores e unidades de intervenção? Quem toma as decisões? Quais são os objetivos da ação e 

quais os critérios para avaliação?  

Divulgação: trata-se de dar um retorno aos interessados e envolvidos na investigação, 

através de técnicas adequadas (para cada caso) de comunicação que possibilite a compreensão 

do trabalho desenvolvido e possibilitar a "visão de conjunto".   

3.2.1. Etapa I - alinhamento 

A revisão de literatura foi realizada com pesquisas as bases de dados bibliográficas, 

nomeadamente SCOPUS e Web of Science para análise de artigos sobre prospeção tecnológica, 

inovação tecnológica, financiamento à inovação tecnológica e cooperação tecnológica. Além 

disto buscaram-se informações complementares em publicações pertinentes ao tema e de 
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relevância para o objeto de estudo, tais como: Manual de Oslo edição de 2018, Relatório de 

Pesquisa de Inovação 2014, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, Fichas temáticas sobre a União Europeia - Política de Inovação, elaborada pelo 

Parlamento Europeu.  

A análise de documentos da empresa contou com o estudo de informações disponíveis 

sobre o sistema de gestão da inovação da organização e o como o setor de cooperação 

tecnológica e funding (nomenclatura da área onde o estudo foi desenvolvido), atua dentro do 

ciclo de gestão da diretoria de inovação tecnológica. A partir desta análise foi possível obter 

uma visão geral do processo e levantar questões que foram endereçadas ao responsável da 

área numa entrevista feita posteriormente, no âmbito das etapas seguintes.  

O resultado da primeira etapa levou a perceção que a empresa estudada tem um 

robusto sistema de gestão da inovação, porém, o processo de prospeção tecnológica e de 

financiamento para cooperação tecnológica não apresentava a mesma pujança da gestão de 

projetos de ID&I e que há indícios de oportunidades de utilização de metodologias e 

ferramentas para melhorar as práticas atuais.  

3.2.2. Etapa II - planeamento 

A etapa de planeamento foi centrada no delineamento do âmbito das atividades e as 

pessoas envolvidas, sendo evidente a possibilidade de mudanças nestas definições em razão 

da natureza dos processos da própria empresa que poderia substituir profissionais, promover 

reorganização hierárquica entre outras decisões de gestão.    

Outra questão importante fixada nesta etapa foi o modus operandi, ou seja, a forma como 

o desenvolvimento da investigação iria ocorrer, sendo que a pessoa responsável pela área de 

cooperação tecnológica e funding da organização investigada, foi nomeada como ponto de 

contacto, com autoridade para tomada de decisões de implementação de ferramentas e 

designada a realizar eventuais aprovações do lado da organização. 

Um calendário8 inicial foi definido, os objetivos e expectativas foram alinhados.   

Além dos aspetos internos uma nova consulta bibliográfica foi feita com o objetivo de 

aprofundar em pontos já identificados na revisão de literatura inicial, bem como identificar 

	
8	O calendário não foi disponibilizado por questões de confidencialidade acordadas com a empresa. 
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metodologias pertinentes ao processo de prospeção tecnológica e de financiamento para 

estabelecimento de cooperação tecnológica da organização.  

3.2.3. Etapa III - execução 

Nesta etapa a coleta de dados combinou a investigação dos ambientes interno e 

externo e que foram conduzidos em paralelo, sendo que os contactos com profissionais da 

organização onde foi desenvolvida esta investigação aconteceram de acordo com a 

disponibilidade de agendas e o grau de relação com o tema. A entrevista com a responsável 

pelo setor de cooperação tecnológica aconteceu presencialmente e as demais interações 

ocorreram via video-conferência. 

 3.2.3.1. Coleta de dados do ambiente interno 

Entrevista com responsável da área de Cooperação Tecnológica e Funding 

"A entrevista pode desempenhar um papel vital para um trabalho científico se 

combinada com outros métodos de coleta de dados, intuições e perceções provindas dela, 

podem melhorar a qualidade de um levantamento e de sua interpretação"(Britto Jr. e Feres 

Jr., 2011, p. 241). 

A modalidade escolhida neste caso foi a entrevista individual, enquadrada como 

informal, ou seja, pouco estruturada e com objetivo claro de coleta de dados. Esta 

modalidade é recomendada em estudos exploratórios que acabam por oferecer uma visão 

aprofundada do objeto de estudo. É comum utilizar essa modalidade com pessoas chave, 

líderes ou especialistas, personalidades destacadas, etc. (Gil, 2008).  

De acordo com as indicações da literatura a entrevista foi realizada presencialmente 

com a profissional responsável pelo setor de Cooperação Tecnológica e Funding da 

organização. Não houve gravação do conteúdo, utilizaram recursos visuais como a 

apresentação institucional da empresa e algum material específico da área de ID&I  e foram 

tomadas notas durante a entrevista que durou cerca de duas horas.  

As informações coletadas alargaram a compreensão sobre as práticas em vigor no 

departamento de inovação tecnológica, deram o contexto da fase de estruturação da equipa, 

evidenciaram os compromissos, desafios e as limitações da atuação da área.  
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Outro fato relevante que foi várias vezes enfatizado na entrevista diz respeito ao 

processo de reestruturação que está em andamento na empresa e seus impactos no 

alinhamento interno.  

Metodologia Delphi com grupo de especialistas 

  Conforme definem Linstone e Turoff (2002), "Delphi pode ser caracterizado como 

um método de estruturação de um processo de comunicação em grupo, para que o processo 

seja efetivo, ao permitir que um grupo de indivíduos, como todo, lide com um problema 

complexo."(p. 03).  

Kozak e Olesia (2014) assinalam que a metodologia Delphi é uma técnica baseada no 

conhecimento, opinião e experiência dos peritos, portanto, não pretende ser representativo 

de uma população (como citado em Okoli e Pawlowski, 2004).  

De acordo com Linstone e Turoff (2002) O "Projeto Delphi" foi o nome dado a um 

estudo da Rand Corporation patrocinado pela Força Aérea norte americana, a partir do início 

da década de 1950, sobre o uso da opinião de especialistas. 

Um estudo Delphi convencional contém 2 - 4 rodadas (rounds) e pode ser realizado via 

questionários impressos ou digitais (Linstone e Turoff, 2002). Kozak e Olesia (2014) no seu 

artigo sobre a aplicação da metodologia Delphi, dão a conhecer que, o que torna o Delphi 

diferente e, em alguns casos, mais útil do que os outros métodos de comunicação em grupo 

é a combinação de feedback controlado, anonimato, questionamento estruturado, e iteração 

(como citado em Lang, 1995 e Graefe e Armstrong, 2011). 

Ao catalogarem as condições para a implementação da metodologia Delphi, Kozak e 

Olesia (2014) elencam as seguintes circunstâncias: não há dados quantitativos relevantes 

disponíveis, as informações disponíveis sobre o tópico são insuficientes para resolver o 

problema, localização geográfica dos especialistas não permite comunicação face a face, 

existe uma possibilidade que a personalidade forte de alguns dos especialistas afetariam a 

discussão direta (o efeito bandwagon), não permitindo a contribuição de outros na sua presença 

ou caso possam ser identificados, anonimato dos participantes (por exemplo, quando o 

tópico do estudo é considerado fortemente influenciado por fatores sociais e económicos) é 

uma vantagem (conforme citado em Linstone e Turoff, 1975). 

"A chave para um estudo Delphi bem-sucedido está na seleção dos participantes. 

Como os resultados de um Delphi dependem do conhecimento e da cooperação dos 
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membros do painel, é essencial incluir pessoas que possam contribuir com ideias 

valiosas"(Gordon, 1994, p.06).  

A operacionalização desta fase da dissertação ocorreu da seguinte forma:  
Tabela 10: Etapas da elaboração do questionário 

Etapa Passos 

Planeamento Evidenciar os objetivos dos questionários, obter informações adicionais e 
determinar o que vai ser perguntado sobre o tema da investigação 

Formatação do 
questionário 

Para cada assunto, estabelecer o conteúdo das perguntas e decidir sobre o formato 
de cada questão 

Conteúdo Decidir o formato das perguntas e avaliar a facilidade de compreensão, 
conhecimentos e habilidades exigidas, além da disposição dos respondentes 

Aparência e sequência  Posicionar as questões em uma ordem adequada e agrupar as perguntas em tópicos 
para obter um único questionário 

Pré-teste e correções Ler o questionário para assegurar que as questões fazem sentido e se será possível 
obter o resultado para posterior análise, testar e corrigir o questionário 

Nota: adaptado de Vargas (2013, p.01).  

Diante da relevância da fase de pré-teste e correções para permitir perceber se as 

perguntas estão bem elaboradas e se os termos utilizados são compreendidos como devem 

ser pela amostra, os testes foram organizados em duas etapas:  

● Indivíduo externo ao estudo: o questionário foi submetido a um profissional do 

campo académico no Brasil com larga experiência em gestão (em função das 

diferenças idiomáticas da língua portuguesa praticada em Portugal e no Brasil) que 

não tinha contato anterior com o estudo e que avaliou as perguntas, o agrupamento, 

a ordenação e o âmbito. Desta primeira etapa foram feitas sugestões de ajustes, 

nomeadamente no agrupamento de questões que faziam mais sentido para auxiliar 

no raciocínio do respondente e a união de algumas perguntas complementares para 

diminuir o tamanho do questionário e simplificá-lo. As sugestões foram adotadas e 

uma segunda rodada com este mesmo indivíduo foi feita, a fim de confirmar a 

implementação das correções. 

● Indivíduo interno ao estudo: o questionário foi submetido ainda em caráter de teste 

ao profissional responsável pela área de cooperação tecnológica da empresa, com o 

objetivo de obter a validação para envio oficial. Nesta etapa não houve qualquer tipo 

de sugestão de ajuste/correção.  
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Para este estudo os participantes foram selecionados em função da atuação direta com 

o processo de prospeção tecnológica e de financiamento na organização estudada.  
Tabela 11: Descrição das rodadas de implementação Delphi 

Rodada Formato Tipo (questionário) Participantes Respostas 

01 Digital 
Não estruturado. Permitir que os 
elementos expressem livremente suas 
opiniões acerca do tema 

02 02 

02 Digital Estruturado, a partir das respostas obtidas 
na rodada 01 02 02 

Nota: elaboração própria. 

No anexo E é possível verificar o questionário aplicado na rodada 01, já o questionário 

na rodada 02 não está disponível em função de termos de confidencialidade com a empresa, 

já que a segunda rodada apresentava nomes de departamentos e processos internos.  

A amostra foi pequena e levou em consideração o alinhamento feito com a empresa 

estudada; como o objetivo foi perceber o modus operandi das atividades de prospeção e não 

suportar argumentos estatísticos, mesmo assim vale a nota de que a empresa possuí sete 

profissionais que atual diretamente com prospeção. Os dados foram utilizados para fornecer 

o ponto de situação da empresa.  

3.2.3.2. Coleta de dados do ambiente externo 

Com o objetivo de identificar as principais metodologias, foi utilizada a consulta a base 

bibliográfica9 sobre prospeção tecnológica e de financiamento à inovação somada às 

informações fornecidas por consultoras especializadas sublinharam métodos e ferramentas 

utilizadas para os respetivos fins.   
 

3.2.4. Etapa IV - implementação 

	
Conforme preconizado na IA à medida que as metodologias/ferramentas foram 

identificadas e a partir do consentimento da empresa (disponibilidade de recursos e 

	
9	Optou-se por manter o nome das metodologias da forma original encontrada na literatura, ou seja, na língua 
inglesa. Apesar desta dissertação ser redigida em língua portuguesa a tradução da nomenclatura dos métodos 
poderia causar dúvidas ao leitor, já que muitos métodos são amplamente conhecidos pela terminologia 
original inglesa. 
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alinhamento com as metas da organização), a implementação ocorreu em caráter de testes 

(detalhes são apresentados na secção de resultados).  

 

3.3. Descrição da organização em estudo 
	

A escolha da organização estudada não ocorreu de forma aleatória, foi considerada 

neste caso a experiência profissional do autor, o seu relacionamento com o setor de ID&I 

na respetiva empresa, bem como a dimensão da organização, que é líder mundial no 

segmento de atuação e tem uma forte tradição em projetos de inovação.  

A organização escolhida é um Centro de Tecnologia, a ser identificado no texto como 

CT, que faz parte de uma empresa brasileira de base florestal e líder global no seu setor de 

atuação. A estrutura organizacional do CT está subordinada diretamente ao CEO (Chief 

Executive Officer) da empresa e é composta por um diretor e sete gerências, sendo seis delas 

de natureza técnica, de acordo com a cadeia de valor da empresa e uma gerência transversal 

que concentra as atividades de gestão, tais como gerenciamento e projetos de inovação, 

gestão financeira, propriedade intelectual e cooperação tecnológica e funding, no qual este 

estudo está centrado.  

O CT conta com instalações em quatro países, quatro laboratórios, três plantas piloto, 

portefólio de patentes e alta qualificação do seu quadro de profissionais, sendo que 36% com 

especialização técnica, 40% com o nível superior, 9% mestrados, 13% doutorados e 3% pós-

doutorados.  

As principais tecnologias desenvolvidas no CT são nos segmentos de biotecnologia, 

biorrefinaria e bens de consumo. O CT tem participação em linhas de financiamento 

destinada à inovação promovidos por órgãos do governo brasileiro, além de colaborar com 

universidades e institutos de pesquisas nacionais no desenvolvimento tecnológico.  

Os objetivos da organização com este projeto são: conhecer as práticas de players do 

setor no âmbito de financiamento à inovação tecnológica, explorar as metodologias de 

prospeção tecnológicas catalogadas na literatura científica, iniciar aproximação de outros 

atores de inovação e promover uma reflexão da equipa interna sobre o modus operandi do 

departamento.  
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4. Análise empírica 

4.1. Resultados obtidos na coleta de dados do ambiente externo  
	

Existe uma rica multiplicidade de métodos de prospeção tecnológica, catalogados na 

literatura científica e experimentado em diversificados âmbitos, como em governos, 

universidades e empresas de diferentes dimensões.  

Foresight Diamond 

De acordo com Popper (2008), o Foresight Diamond, é uma ferramenta que segrega as 

metodologias de prospeção tecnológica em dois agrupamentos, de acordo com os atributos 

fundamentais, ou seja, a sua natureza (quantitativo, qualitativo e semiquantitativo) e suas 

capacidades (criatividade, expertise, interação e evidência).  

Métodos quantitativos: medição de variáveis e aplicação de análises estatísticas, a 

utilizar ou gerar dados confiáveis e válidos (por exemplo, indicadores socioeconômicos). 

Muitos métodos quantitativos são usados na previsão, para fornecer uma base de evidências 

para o pensamento futuro ou fornecer ferramentas de previsão, como a extrapolação de 

tendências. 

Métodos qualitativos: fornecem significado a eventos e perceções. Tais interpretações 

tendem a basear-se na subjetividade ou criatividade que é frequentemente difícil de 

corroborar (por exemplo, opiniões, sessões de brainstorming, entrevistas). 

Semiquantitativo: aplicam princípios matemáticos para quantificar a subjetividade, 

julgamentos racionais e pontos de vista de especialistas e comentadores (ou seja, ponderar 

opiniões ou probabilidades). 

O segundo atributo refere-se às capacidades dos métodos, ou seja, a capacidade de 

coletar ou processar informações com base em evidências, conhecimento, interação ou 

criatividade (Popper, 2008).  

O autor exemplifica como este atributo é dimensionado: uma atividade de painéis de 

especialistas pode ser estimada a consistir de 70% (experiência) + 10% (evidências) + 10% 

(criatividade) + 10% (interação); enquanto a mesma atividade através de painéis de cidadãos 

poderia consistir em: 10% (experiência) + 10% (evidências) + 10% (criatividade) + 70% 

(interação).   
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Criatividade: refere-se à mistura de pensamento original e imaginativo e muitas vezes 

é fornecida por artistas ou "gurus tecnológicos", por exemplo. Esses métodos dependem 

muito da inventividade e engenhosidade de indivíduos muito habilidosos, como escritores 

de ficção científica ou da inspiração que emerge de grupos de pessoas envolvidas em sessões 

de brainstorming.  

Expertise: refere-se às habilidades e conhecimentos de indivíduos em uma área ou 

assunto em particular e é frequentemente usada para apoiar decisões de cima para baixo, 

fornecer aconselhamento e fazer recomendações. Esses métodos se baseiam no 

conhecimento tácito de pessoas com acesso privilegiado a informações relevantes ou com 

conhecimento acumulado de vários anos de experiência de trabalho em uma área de domínio 

específica.  

Interação: reconhece que a expertise muitas vezes ganha ao ser reunida e desafiada a 

articular-se com outras especialidades (e, de fato, com a visão de stakeholders não 

especializados).  

Evidências: reconhecem que é importante tentar explicar e/ou prever um fenômeno 

em particular com o apoio de documentação confiável e meios de análise de, por exemplo, 

estatísticas e vários tipos de indicadores de medição.  

	
Figura 5: Foresight Diamond (diamante de previsão) 

Fonte: Adaptado de Porter (2008, p.44). 

Nos anexos F, G e H é possível verificar cada uma das metodologias e as suas 

respetivas descrições.  
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Fases do processo de prospeção 

A prospeção tem sido cada vez mais entendida como um processo sistemático com 

cinco fases interconectadas e complementares (Popper, 2008): 

1. Pré-previsão: é onde as decisões estratégicas e de processos iniciais são tomadas. As 

decisões estratégicas têm a ver com elementos relacionados com as aspirações gerais de um 

exercício (objetivos gerais e específicos, plano de trabalho, resultados esperados, etc.).  

2. Recrutamento: envolve a inscrição de pessoas-chave e partes interessadas que 

podem contribuir com o seu conhecimento e experiência em questões específicas e 

promover o processo de investigação nas suas próprias redes.  

3. Geração: é o "coração" de um processo de previsão, dado que aqui é onde o 

conhecimento de prospeção e visões compartilhadas são gerados. É, portanto, a fase em que 

"conhecimento codificado" é fundido, analisado e sintetizado.  

4. Ação: é sobre alcançar o compromisso de atores-chave que estão prontos para 

embarcar no "transformação e modelagem do futuro" através da implementação das políticas 

e decisões produzidas na fase 3. Nessa fase, o processo de previsão deve vincular-se aos 

processos tradicionais de planeamento estratégico, de modo a definir planos de ação realistas 

de médio a longo prazo.  

5. Renovação: trata-se de obter conhecimento e compreensão das oportunidades e 

ameaças identificadas nos produtos codificados e no próprio processo.  

Fatores que influenciam a seleção do método de prospeção 

Com base num amplo estudo conduzido por Popper (2008), intitulado How are foresight 

methods selected? com cerca de 2000 exercícios com acompanhamento sistémico, foram 

selecionados 886 casos para tentar perceber os fatores que influenciam a seleção do método 

para previsões futuras. O estudo abarcou países na Europa, América, África e Ásia e teve na 

sua base de dados perfis distintos como: empresas, centros de investigação, organizações 

não-governamentais, criadores de políticas públicas e académicos. O estudo concluiu que os 

métodos são selecionados em um processo multifatorial (nem sempre coerente e sistemático) 

e que a seleção metodológica é dominada pela intuição, insight, impulsividade e, às vezes, pela 

inexperiência ou irresponsabilidade de profissionais e organizadores. 
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Principais métodos utilizados 

O estudo de Popper (2008), a partir da compilação de dados dos exercícios de 

prospeção, nomeadamente os 886 casos selecionados gerou um ranking dos métodos mais 

utilizados. O anexo I apresenta os resultados, sendo o nome da metodologia seguido entre 

parênteses pelo número de vezes que a mesma é citada nos casos avaliados.   

Outro resultado apurado pelo estudo foi a quantidade de métodos utilizados no 

processo de prospeção, a variação é grande e a média indica que são utilizados entre 5 e 6 

metodologias em conjunto. Nos casos extremos, Popper (2008) identificou a utilização de 

apenas um método (mínimo) e no extremo oposto 15 métodos foram utilizados (máximo).  

A partir do mapeamento de métodos utilizados e identificados por Popper (2008), foi 

possível enquadrar os casos idênticos ao da empresa deste trabalho o que permite verificar 

quais metodologias são comummentes adotadas por organizações com essas características.  

Para realizar o enquadramento foram considerados os seguintes fatores:  
Tabela 12: Práticas de acordo com o enquadramento da empresa estudada 

Fator Descrição Resultado 

Intensidade 
em I&D 

Contexto de investimento em I&D 
foi classificado de acordo com a 
localização geográfica da empresa, 
que neste caso está na América do 
Sul (região que apresenta um baixo 
investimento em I&D) 

Apresenta uma tendência a utilização de métodos 
como SWOT, bibliometria, benchmarking e análise 
de patentes.  
Instituições em países com baixa intensidade de 
I&D são geralmente inclinadas a utilizar um mix 
maior de métodos.  

Setor de 
atuação 

A partir da Classificação Estatística 
das Atividades Económicas na 
Comunidade Europeia o setor foi 
definido  
No caso específico deste trabalho foi 
considerado o grupo nomeado como 
agricultura, caça e silvicultura. 

Apenas nos casos do setor de agricultura, caça e 
silvicultura, métodos como bibliometria e relevance 
tree foram verificados. 

Tipo de 
patrocinador 

O sponsor da atividade de prospeção, 
como empresas, governos, 
organizações não estatais, etc. 

Ações de prospeção cujo patrocinador é uma 
empresa tende a utilizar quatro métodos e que 
apesar da grande adesão ao método de revisão de 
literatura, quando se trata de empresa a aplicação 
deste método é bastante reduzida, uma possível 
explicação é de que a revisão de literatura é 
pouco "palatável" para o ambiente empresarial.  

Nota: Elaboração própria, a partir de dados da investigação de Popper (2008, pp. 73-80).  
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"Os métodos de previsão são selecionados num processo multifatorial (nem sempre 

coerente ou sistemático). Tão longe este processo foi dominado pela intuição, perceção, 

impulsividade e, às vezes, inexperiência de profissionais " (Popper, 2008, p.82).	

	
4.2. Comparação entre grupos de metodologias 

O anexo J explora as vantagens e limitações das metodologias de prospeção.  

Em relação à captura de financiamento destinado à inovação, os resultados obtidos 
por players do mesmo setor que a organização estuda, nomeadamente no H2020 são:  

Tabela 13: Top 5 players do setor com participação no H2020 

Empresa País Participações Financiamento (líquido) 
concedido pela UE 

Borregaard AS Noruega 8 € 25.881.121 

UPM* Finlândia 9 € 9.798.306 

Valmet Technologies Oy Finlândia 5 € 1.362.770 

Metsa Fibre Oy Finlândia 5 € 927.772 

RAIZ - Instituto de Investigação Florestal** Portugal 6 € 815.780 
*UPM-Kymmene Oyj + UPM GMBH 
**RAIZ - Instituto de Investigação Florestal + The Navigator Company  

Nota: Adaptado de Horizon Dashboard (2019). 

O ranking completo das organizações do setor que obtiveram benefício no âmbito do 

programa-quadro Horizonte 2020 pode ser verificado no anexo L.  

Os métodos de inteligência competitiva e networking se demonstraram interessantes 

para o processo de busca por financiamento. O primeiro alarga muito a visão sobre os 

programas de financiamento em diversas localidades, após a parametrização do sistema de 

coleta de informações a análise continuada e partilhada internamente poderá conceder acesso 

a linhas de fomento à inovação desconhecidos. O networking acaba por trazer informações de 

práticas e participações em programas de financiamento.  

 

4.3. Principais resultados da fase de implementação 
	

Foram selecionadas três abordagens para a implementação inicial: benchmarking, 

inteligência competitiva e networking, conforme demonstrado na tabela 14.   



	
42	

Os critérios de escolha consideraram o grau de esforço para a execução e o período 

do ciclo de gestão dos projetos de inovação da organização, de forma objetiva os critérios 

para seleção da implementação dos testes foram: 

• Tempo: duração do teste e período de respostas dos testes, ou seja, era 

desejável que os testes fossem feitos de forma rápida e que seu resultado 

pudesse ser verificado também num curto espaço temporal. Tal critério 

atenderia ao cronograma do trabalho (calendário académico) e era conveniente 

para a empresa que estava a investir parte da carga de trabalho da equipa de 

cooperação tecnológica nos testes.  

• Custos: não havia orçamento específico para os testes, por isso foram 

analisadas formas de obter sinergia com atividades e sistemas da própria 

empresa que não precisassem de investimentos como por exemplo, aquisição 

de software. 

• Alinhamento estratégico: os testes deveriam ter em atenção as metas do 

departamento e buscar dar resposta e/ou impulsionar o atingimento das metas 

definidas pela gestão de ID&I.  
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Tabela 14: Implementação inicial 

Método Descrição da 
implementação Principais resultados Comentários 

 

Planeamento: foi 
definido que o tema 
seria financiamento 
à inovação para 
investigação 
florestal obtida 
através do H2020 e 
o objetivo era 
conhecer práticas e 
eficiência das 
aplicações 
Coleta de dados: 
player identificado e 
contactos para 
visita realizados 
Análise: 
identificação dos 
fatores de sucesso e 
práticas do players 
analisado 
Adoção: criação de 
lista de 
recomendações 
para a diretoria de 
tecnologia e 
inovação 

A organização teve a oportunidade de 
conhecer a estrutura de ID&I de um player 
europeu, as principais parcerias que este player 
tem com universidades locais e como ele se 
articula junto a outros atores de inovação para 
obtenção de financiamento à inovação.  
 
Eficiência na obtenção de financiamento: a 
eficiência do player consultado foi de 20% de 
taxa de sucesso ao nível europeu, ou seja, 
20% das aplicações aos editais (chamadas) no 
âmbito europeu são conquistadas; já ao nível 
nacional a taxa de sucesso é de 60%.  
 
Cooperação com universidades: a forte e 
constante cooperação com universidades 
locais (um polo dedicado a biorrefinaria será 
construído em uma universidade parceira) 
aprofunda a relação da empresa com os atores 
da inovação e a mantém atualizado com o 
desenvolvimento académico de tecnologias do 
seu interesse comercial 
 
Certificações: o player consultado obteve a 
certificação como Centro de Interface - 
Centro de Valorização e Transferência de 
Tecnologia e também possui a certificação 
EUBIC (European Business and Innovation 
Centre), as certificações, segundo o player insere 
a empresa em uma rede qualificada de 
inovação, troca de experiências e concede 
acesso a aproximações para cooperação 
tecnológica, bem como participação de 
convênios para obtenção de financiamento à 
inovação.  
 
Constituição da personalidade jurídica: por ser 
um instituto privado de investigação e sem 
fins lucrativos que pertence a uma empresa do 
sector florestal, o player consultado tem acesso 
a linhas de financiamento mais vantajosas no 
H2020, ou seja, uma taxa maior de 
financiamento (quando aplicável) aos projetos 
aprovados nos editais (chamadas).  

O grupo de trabalho 
deste projeto não 
possui competência 
para tomada de decisão 
no modus operandi da 
organização estudada, 
por isso a adoção das 
recomendações de 
modo integral ou 
parcial e o momento 
adequado para isto são 
atribuições da gestão 
da empresa 
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Desenvolvimento 
de rotinas de 
monitorização, 
através de fontes 
fiáveis, de assuntos 
para além das 
tecnologias de 
interesse da 
empresa, tais como 
fatores económicos, 
nomeadamente o 
desinvestimento 
brasileiro em 
programas 
governamentais de 
fomento a ID&I e 
o movimento no 
sentido contrário na 
Europa.  
 
Tendências 
regulatórias: 
restrições de 
transferência de 
propriedade 
intelectual entre UE 
e Brasil 

Criação de rotina de monitorização de 
notícias consideradas relevantes para o tema 
de prospeção e cooperação tecnológica: 
depois de definidas palavras-chave e temas 
(nome de tecnologias de interesse, pessoas e 
instituições) as notícias são acompanhadas 
periodicamente.  
 
As principais contribuições atingidas nos 
testes foram: 
 
Acompanhar a tramitação de Projeto de Lei 
(PL) no parlamento brasileiro, nomeadamente 
PL 760/19, que tem como objetivo reduzir os 
obstáculos enfrentados pelos investigadores 
na importação de insumos e outros materiais 
necessários para o desenvolvimento de 
atividades de ID&I no Brasil 
 
Conhecimento de uma intenção da UNILA - 
Universidade Federal de Integração Latino-
Americana de realizar parceria para 
desenvolvimento de investigação no âmbito 
de programas de pós-doutoramento em 
engenharia química ao nível de biomateriais a 
base de nanocelulose.  
 
Identificação de instituições de interesse para 
aproximação e processo de networking  

Foram diversas fontes 
utilizadas, tais como: 
canais oficiais de 
instituições de interesse 
nas redes sociais, 
relatórios de 
consultorias 
especializadas, coleta 
de rumores internos na 
organização entre 
outros 

 

Identificação de 
parceiros europeus 
(universidades, 
centros de 
investigação e 
empresas) de 
interesse da 
organização, 
nomeadamente em 
desenvolvimento 
tecnológico em 
biotecnologia, 
biorrefinaria 
indústria 4.0 
Estabelecimento de 
contacto e 
agendamento de 
reunião/visitas.  
 
 

Apresentação da empresa junto as instituições 
que atuam com inovação tecnológica em área 
de interesse da empresa, tai como:  
 
Lignina - visita nas instalações da FEUP e 
reunião com a equipa do Departamento de 
Engenharia Química (Laboratório de 
Processos de Separação e Reação - LSRE e o 
Laboratório de Catálise e Materiais - LCM) 
para conhecer o processo de obtenção de 
cristais de lignina. Este contato evoluiu em 
uma recomendação para os investigadores da 
empresa iniciarem contacto com a equipa da 
FEUP para envio de amostras do Brasil para 
testes iniciais do material da empresa. 
 
Indústria 4.0 aplicadas ao setor florestal: 
reunião com equipa INESC TEC com 
identificação de possibilidade de cooperação 
no âmbito de tecnologias ligadas à área 
florestal.  

Ao todo foram feitos 
sete contactos que 
resultaram em seis 
visitas. 
 
Em relação à fase do 
networking realizado, a 
classificação10 é fase 3: 
envolvimento reativo, 
ou seja, organizações se 
contactaram pela 
primeira vez, além das 
trocas informações 
supostas para essa fase 
já houve 
estabelecimento formal 
de comunicação e uma 
intenção de evolução 
nas interações para 
estabelecimento de 
cooperação  

Nota: Elaboração própria.  	

	
10	Classificação apresentado na tabela 6: Fases do engajamento no networking	
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4.3. Análise da organização 

Os principais resultados obtidos através das entrevistas com os especialistas da 

empresa e a observação de alguns processos dentro do Centro de Tecnologia foram 

compilados e estão descritos a seguir.  

• Métodos utilizados para prospeção: revisão de literatura, análise de patentes, 

roadmap tecnológico e networking.  

• Grau de maturidade em financiamento: estrutural (conforme tabela 4), a 

organização tem como desafio ampliar o alinhamento da estratégia de inovação 

da empresa com o governo. 

• Estrutura: a prospeção tecnológica e de financiamento conta com sete 

profissionais que estão divididos em duas diretorias distintas da empresa. A 

equipa que alocada no departamento de ID&I atua na prospeção com visão de 

curto prazo, ou seja, tecnologias e parcerias que possam beneficiar o portfólio 

de projetos de inovação do ano corrente, enquanto outra equipa trabalha com 

uma visão de médio e longo prazo.  

• Principais linhas de fomento utilizadas pela empresa: Editais de Inovação para 

a Indústria, EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial), Linha de inovação do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social), além contratação de bolsistas em 

parceria com agências de fomento. 

• Em relação às etapas da prospeção a empresa executa as quatro fases 

(preparação, pré-prospeção, prospeção e pós-prospeção com oportunidades 

nas fases de pré e pós, nomeadamente em alargar as fontes (pré-prospeção) e 

aumentar a capilaridade da divulgação interna dos resultados.   

O anexo M sumariza os principais resultados da investigação. As informações 

divulgadas são restritas para evitar a exposição de informações classificadas como sensíveis 

pela organização estudada.  

 

4.3.1 Discussão dos resultados 
	

A empresa utiliza um mix de 4 métodos para prospeção, nomeadamente: revisão de 

literatura, análise de patentes, roadmap e networking, prática muito próxima da indicação 
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encontrada na literatura científica, Popper (2008) aponta que a média do mix de metodologias 

é de 5 e 6. Outro fator que corresponde ao estudo de Popper (2008) diz respeito aos métodos 

particularmente encontrados na América do Sul, como a análise de patentes que é adotada 

pela organização. 

Um outro fator estudado por Popper (2008) indica que o processo de prospeção cujo 

patrocinador é uma empresa tende a utilizar quatro métodos, exatamente o que foi verificado 

na organização objeto de estudo deste trabalho; e que apesar da grande adesão ao método 

de revisão de literatura, quando se trata de empresa a aplicação deste método é bastante 

reduzida. Já no caso da empresa estudada a revisão de literatura tem forte influência e uma 

possível explicação é o fato da elevada formação académica dos investigadores que mantém 

ligação com instituições de ensino e valorizam a investigação científica que por sua vez 

também é valorizada pela alta gestão da empresa.  

A empresa segue as 4 fases da prospeção tecnológicas preconizadas por Monteiro e 

Dos Santos (2017) - 1) etapa preparatória, 2) etapa pré-prospetiva, 3) etapa prospetiva e 4) 

etapa pós-prospetiva. Há oportunidades de evolução nas etapas 2 e 4, com a utilização do 

método de inteligência competitiva para alargar as fontes consultadas na fase de pré-

prospeção e criar fóruns e/ou comunicações internas para divulgação dos resultados obtidos 

a todo o departamento de ID&I. O método de inteligência competitiva (tecnológica) também 

poderá contribuir para monitorização, após a etapa 4.  

No âmbito dos testes, os resultados de foram positivos e ocorreram de acordo com o 

esperado, no caso do benchmarking a aproximação de outro player do setor foi muito benéfica 

para perceber as práticas que levam a organização a obter financiamento à inovação 

tecnológica. Este teste em particular trouxe uma reflexão sobre a constituição jurídica do 

departamento de ID&I e seus possíveis impactos na obtenção de financiamento e reforçou 

crenças da empresa acerca da importância das certificações e da proximidade das 

universidades no desenvolvimento tecnológico.  

Com método de networking foi possível conhecer práticas de indústria 4.0 aplicadas às 

atividades florestais (atividades de manejo do solo, colheita e controlo da floresta). Outra 

questão relevante que ocorreu durante a aplicação do método foi a constatação da 

necessidade de fazer a gestão da rede de contactos, já que numa visita foi verificado que a 

empresa já havia estabelecido algum tipo de relação com a instituição e que por motivos 

desconhecidos a relação não evoluiu. Um mapa de gestão de contatos que indique as 
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aproximações (visitas, reuniões, parcerias, entre outros) e os respetivos envolvidos poderá 

auxiliar na administração dos relacionamentos com organizações externas.  

O método de inteligência competitiva (tecnológica) foi aplicado com o objetivo de 

monitorização de fontes de tecnologias de interesse da empresa na identificação de fontes 

de financiamento, nomeadamente suportou o método de benchmarking. A combinação dos 

métodos mostrou-se eficiente e resultou em uma visita e reunião de um player para conhecer 

as práticas de gestão de projetos de inovação tecnológica no âmbito florestal e os resultados 

obtidos no programa quadro H2020.  

 Em termos gerais o processo de elaboração de uma metodologia para prospeção 

tecnológica e de busca por financiamento deve levar em consideração os seguintes clico de 

atuação:  

Preparação > Pré-prospeção > Prospeção > Pós-prospeção (vide anexo N). 

 É altamente recomendável levar em consideração outros aspetos para além do ciclo:  

● Equipa de prospeção: ter estabelecida uma equipa dedicada para prospeção com 

acesso para interação com demais departamentos da organização, nomeadamente 

com os investigadores, contabilistas e jurídico, que são parceiros internos 

importantes para avançar com a cooperação tecnológica. Em um departamento de 

inovação os investigadores podem e devem participar da prospeção, mas o processo 

precisa ser liderado por uma equipa específica para que seja algo contínuo e não uma 

atividade realizada pontualmente. Os papéis de interlocução com os agentes externos 

(questões técnicas e questões de gestão) precisam estar claros e bem definidos. 

● Atores de inovação: é preciso estar integrado junto aos principais atores de inovação, 

nomeadamente governo, universidade e outras empresas. A participação em 

associações de fomento à inovação tecnológica, eventos do setor de interesse, 

obtenção de certificações relevantes para a inovação são formas de se tornar 

conhecido e saber o que está a ocorrer no âmbito na inovação.  

● Mix de metodologias: considerar a combinação de métodos para a prospeção, a 

literatura indica de 5 a 6 métodos combinados e para a seleção das metodologias levar 

em consideração os fatores: horizonte temporal da prospeção, por exemplo, o 

roadmap é um método com visão de longo prazo e que pode ser atualizado, mas não 

se aplica para ser utilizado anualmente, enquanto a revisão de literatura já pode ser 

utilizada com um espaçamento menor. Outro fator relevante é o output esperado, ou 
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seja, o objetivo é recomendação de políticas, análise de megatendências, investigação, 

roadmap tecnológico, entre outros. O tipo de sponsor é um outro fator relevante a ser 

considerado na decisão da metodologia.  

● Sistema de informação: assegurar que existem sistema de informáticos adequados 

para coleta e tratamento de dados, divulgação dos resultados. É recomendável 

armazenar o histórico das prospeções e resultados obtidos para o aprendizado e 

consequentes melhorias no próximo ciclo de prospeção.  

● Adoção de padrões: a adesão a padrões mundialmente aceitos, como a escala TRL 

para medir a maturidade da tecnologia, certificações do setor de atuação em geral, 

tendem a facilitar a comunicação com organizações externas e facilitar o processo de 

estabelecimento de cooperação tecnológica e obtenção de financiamento.  

● Perfil de gestão da organização: é preciso considerar o perfil da liderança da 

organização, ou seja, qual abordagem preferencial para a ordenação do processo: top-

down e bottom-up. Ponderar este aspeto é relevante para desenhar o modus operandi da 

prospeção, que pode receber as orientações da liderança para iniciar a prospeção ou 

que pode iniciar a prospeção para entregar uma recomendação a alta gestão da 

organização. 

Para finalidade de prospeção de financiamento é indicado um mix de métodos, 

nomeadamente, inteligência competitiva (identificação de fontes de financiamento, 

acompanhamento de chamadas, compreender quem está a participar e detalhes sobre 

candidaturas), networking (construção e manutenção de relações com atores relevantes ao 

tema de financiamento á inovação tecnológica, aceder informações de forma antecipada, às 

vezes e até em um nível mais profundo influenciar atores estratégicos de inovação de acordo 

com os interesses da organização) e benckmarking (aprender com instituições de referência e 

implementar as práticas para alavancar os resultados na prospeção de financiamento). 
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5. Conclusões 

5.1. Principais resultados e contribuições do estudo 

O presente trabalho utilizou a metodologia de investigação-ação (IA) para abordar o 

problema apresentado pela organização objeto de estudo: "Qual metodologia é mais adequada 

para nosso processo de prospeção tecnológica e identificação de fontes de financiamento, de acordo com a 

estratégia da organização, para estabelecer novos projetos de inovação? " E como preconiza a IA, ao 

longo do trabalho houve forte interação com a empresa e testes de aplicação de métodos.  

A considerar os métodos já utilizados pela empresa, as indicações da literatura 

científica, o contexto atual da organização e o grau de maturidade da empresa em relação a 

obtenção de financiamento, a figura 6 ilustra a recomendação dos métodos a serem utilizados 

pela organização para estabelecer novos projetos de inovação.  

	
Figura 6: Recomendação de metodologia 

Fonte: elaboração própria.  

A combinação de métodos indicada levou em consideração o contexto da empresa que 

está a reestruturar seus processos e por isso a primeira metodologia (SWOT) trabalhada pela 

alta liderança da organização irá fornecer a visão mais alargada do negócio, na sequencia a 

revisão de literatura, já utilizada pela empresa, irá envolver grande parte do departamento de 

ID&I, que combinada com a análise de patentes (a empresa possuí uma equipa de especialista 

neste método) poderá indicar o estado da arte das tecnologias de interesse. O método 

seguinte é a painel de especialistas que irá fornecer uma visão de atores externos e promovera 

um alinhamento entre os investigadores e os técnicos externos. A elaboração de um roadmap 

tecnológico seria o fecho do ciclo de prospeção e iria “alimentar” a alta liderança para um 
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desdobramento de metas pelas diversas gerências do CT que posteriormente iriam iniciar 

novos ciclos de prospeção mais direcionados os objetivos definidos (para este novo ciclo, a 

depender das tecnologias selecionados, um novo mix de métodos deverá ser escolhido).  

Em paralelo na prospeção de financiamento os métodos de inteligência competitiva e 

networking combinados é indicado para avançar no conhecimento aprofundado dos 

programas de fomento à inovação tecnológica e aproximação de parceiros para o 

estabelecimento de cooperação tecnológica.  

A principal contribuição do mix de metodologias indicada é a sistematização da 

prospeção no departamento de ID&I com a partição de vários níveis hierárquicos da 

organização, a combinação da prospeção tecnológica com a de financiamento que torna o 

processo mais ágil, já que a mesma equipa atua com as duas vertentes e centraliza os esforços 

e as informações internamente.  

5.2. Limitações do estudo 

Este trabalho esbarrou em uma das principais críticas ao modelo da Hélice Tríplice: 

"as universidades têm o tempo da ciência, as indústrias têm o tempo do mercado e o governo 

tem o tempo da busca pela aprovação da opinião pública" (Valente, 2010, p.7).  

O projeto limitou-se ao "tempo" nem sempre no mesmo compasso entre a 

universidade e a indústria, ou seja, a organização estudada passou por profundas mudanças 

(processo de fusão e aquisição) durante a investigação, o que gerou incertezas no 

planeamento e alterações de profissionais de contacto e interação, que consequentemente 

demandou a construção de novos relacionamentos em tempos conturbados na empresa.  

Outro fator limitador diz respeito a tomada de decisão da empresa na adoção de 

metodologias e ferramentas indicadas, que depende de consenso interno entre os gestores, 

calendário de gestão e metas da própria organização.   

5.3. Indicações para estudos futuros 
	

Futuros estudos podem superar as limitações citadas anteriormente com projetos mais 

alargados (tempo e recursos) e que tomem uma, ou mais, meta(s) da empresa em concreto 

como problema de estudo e que seja cientificamente relevante, além da implementação das 

metodologias indicadas neste trabalho noutros contextos de utilização para melhor 

compreensão do que poderá definir a elaboração de uma metodologia de prospeção 

tecnológica ou de busca de financiamento apropriada para a empresa que a utilizar 



	
51	

Referências  

Abetti, P. A. (1989). Technology: A key strategic resource. Management Review, (78), 37-

41. Retirado de: 

https://search.proquest.com/openview/8fb9531f25cae987257b8b7d2537ad0c/1?pq

-origsite=gscholar&cbl=41493 

 ABGI - accelerating innovation. (2016). Tour du Monde, Panorama internacional dos 

programas de incentivos a P&D. Retirado de https://brasil.abgi-group.com/radar-

inovacao/artigos-estudos/panorama-internacional-dos-programas-de-incentivo-a-

pd/  

ABGI - accelerating innovation. (2019a). Como fomentar mais e melhor nas empresas? 

Retirado de https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/artigos-estudos/como-

fomentar-mais-e-melhor-nas-empresas/ 

ABGI - accelerating innovation. (2019b). Fontes de fomento à inovação: Conheça os 

mecanismos de apoio. Retirado de https://brasil.abgi-group.com/radar-

inovacao/recursos-para-inovacao/fontes-de-fomento-a-inovacao-conheca-quais-os-

mecanismos-de-apoio/ 

Aevo. (2017). Inovação: quais os tipos de fundir ou financiamento? Blog Aevo. Retirado de 

https://blog.aevo.com.br/inovacao-quais-os-tipos-de-funding-ou-financiamento/ 

Agustinho, E.O., Garcia, E.N. (2018). Inovação, transferência de tecnologia e cooperação. 

Revista Direito & Desenvolvimento, 09(01), 223-239. 

https://doi.org/10.25246/direitoedesenvolvimento.v9i1.525 

Alcantara, D.P, Martens, M.L. (2019). Technology Roadmapping (TRM): a systematic 

review of the literature focusing on models. Technological Forecasting and Social 

Change, 139, 127-138. doi: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.08.014 

Almeida, M.R.G. (2001). Literatura cinzenta: teoria e prática [PDF]. Retirado de 

https://www.researchgate.net/profile/Ruben_Urbizagastegui/publication/45363856

_Literatura_cinzenta_teoria_y_practica_Almeida_Maria_do_Rosario_Gumaraes/link



	
52	

s/0c96053c54699447f8000000/Literatura-cinzenta-teoria-y-practica-Almeida-Maria-

do-Rosario-Gumaraes.pdf 

Andrade, H.S., Chimendes, V.C.G., Rosa, A.C.M., Silva, M.B., Chagas Jr, M.F. (2018). 

Prospecting and technological readness level to support R&D activities. Revista 

ESPACIOS, 39(08), 12-26.  

ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. 

(2019). Mapa do Sistema Brasileiro de Inovação. Retirado de 

http://anpei.org.br/download/Mapa_SBI_Comite_ANPEI_2014_v2.pdf 

Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras -ANPEI. 

(2015). Guia de Boas Práticas Para Interação ICT - Empresas, 3 Edição. Retirado de 

http://anpei.org.br/site-novo/wp-content/uploads/2019/05/4.pdf 

Bahruth, E. B., Antunes, A. M. S., & Bomtempo, J. V. (2006). Prospecção Tecnológica na 

Priorização de Atividades de C & T: caso Q-Trop_Tp. In: ANTUNES et al. Gestão 

em Biotecnologia, 1(18), 300-324. Rio de Janeiro: Epapers. 

Barbier, R. (2002). A pesquisa-ação [PDF]. Retirado de 

https://www.academia.edu/9610023/BARBIER_Rene_A_Pesquisa_Acao 

Bielecka, E., Burek, E. (2019). Spatial data quality and uncertainty publication patterns and 

trends by bibliometric analysis. de Gruyter, 11, 219-235. doi: 
https://doi.org/10.1515/geo-2019-0018 

Brenner, M.S. (1996). Technology Intelligence and Technology Scouting. Competitive 

Intelligence Review, 07(03), 20-27. Retirado de 

https://www.academia.edu/7011331/Technology_intelligence_and_technology_sco

uting 

Britto, J.N.P. (2001). Cooperação Tecnológica e Aprendizado Coletivo em Redes de 

Firmas: Sistematização de Conceitos e Evidências Empíricas. Paper apresentado em 

XXIX Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 29th Brazilian 

Economics Meeting], Salvador (BA), Brasil.   



	
53	

Caruso, L. A., Tigre, P. B. (2004). Modelo SENAI de prospecção: documento 

Metodológico. Montevideo. (Relatório CINTERFOR/OIT, 2004 -Papeles de la 

Oficina Técnica, 14). Retirado de 

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/papeles_14.pdf 

Cirani, C.B.S., Kono, C.M., dos Santos, A.M., Cassia, A.R. (2016). O Papel das Agências 

Públicas de Fomento à Inovação no Brasil. BBR, Brazilian Business Review, 13(06), 

217- 238. doi: http://dx.doi.org/10.15728/bbr.2016.13.6.3 

Coelho, G.M. (2003). Prospecção tecnológica: metodologias e experiências nacionais e 

internacionais (Relatório - Nota Técnica 14). Retirado de 

http://www.davi.ws/prospeccao_tecnologica.pdf 

Coughlan, P., Coghlan, D. (2002). Action Research: action research for operations 

management. International Journal of Operations & Production Management, 

22(02), 220-240. Retirado de 

http://www.dep.ufmg.br/old/disciplinas/epd804/artigo3.pdf 

Coutinho, C. P., Sousa, A., Dias, A., Bessa, F., Ferreira, M., Vieira, S. (2009). Investigação-

Acção: Metodologia preferencial nas práticas educativas. Revista Psicologia, 

Educação e Cultura, 12 (2), 355-380. Retirado de 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10148/1/Investiga%c3%a7%

c3%a3o_Ac%c3%a7%c3%a3o_Metodologias.PDF 

Daim, T.U., Rueda, G., Martin,H., Gerdsri, P. (2006). Forecasting emerging technologies: 

Use of bibliometrics and patent analysis. Technological Forecasting & Social Change, 

73, 981–1012. doi:10.1016/j.techfore.2006.04.004 

Decreto-lei nº 11.196 de 21 de Novembro de 2005. Diário oficial da União. Brasília, DF, 

Capítulo III, Art.17, VI, § 1º.  

Enspire Science Ltd. (2019, junho, 28). TRL Scale in Horizon 2020 and ERC – Explained. 

[Web log post]. Retirado de https://enspire.science/trl-scale-horizon-2020-erc-

explained 



	
54	

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from national 

systems and “mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations. 

Research Policy, 29(2), 109-123. Retirado de 

http://www.oni.uerj.br/media/downloads/1-s2.0-S0048733399000554-main.pdf 

Freeman, C., “The nature of innovation and the evolution of the productive system, in 

technology and productivity: the challenge for economic policy”, Paris: OECD, 1991. 

Gil, A.C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social. [PDF]. Retirado de 

https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-

de-pesquisa-social.pdf 

Gil, L., Andrade, M.H., Costa, M.C. (2014). Os TRL (Technology Readiness Levels) como 

ferramenta na avaliação tecnológica. Ingenium - a engenharia portuguesa em revista, 

(193), 94-96. Retirado de https://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-de-

informacao/publicacoes/revista-ingenium/revista-ingenium-n-o-139-janeiro-

fevereiro/ 

Godet, M. (2000). A caixa de ferramentas da prospectiva estratégica [PDF]. Retirado de 

http://www.institutobrasilrural.org.br/download/20080615095245.pdf  

Gordon, T.J. (1994). The Delphi Method. AC/UNU Millennium Project. Retirado de 

http://www.gerenciamento.ufba.br/downloads/delphi_method.pdf  

Groneberg, D.A. (2019). Academic chemistry and related fields inWrocław: Density-

equalizing mapping studies over the past decades. Advances in Clinical and 

Experimental Medicine, 18(01), 137-146. doi: 10.17219/acem/78741 

Guimarães, S.M.K., Pecqueur, B. (2015). Inovação, território e arranjos cooperativos: 

Experiências de geração de inovação no Brasil e na França. [PDF]. doi: 

10.4000/books.oep.360 

Hohmann, J.C.B., Rossi, M.J., Lubowitz, J.H. (2018). Expert Opinion Is Necessary: Delphi 

Panel Methodology Facilitates a Scientific Approach to Consensus. Arthroscopy: The 

Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 34(02), 349-351. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.arthro.2017.11.022 



	
55	

Horizon 2020 (2019). Horizon Dashboard - H2020 Participations. Retirado de 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-

b83c4e21d33e/sheet/PbZJnb/state/analysis 

Horst, D., Da Silva, F., Behainne, J., Xavier, A., De Francisco, A. (2011). Prospecção 

tecnológica sobre a geração das energias renováveis no Brasil. I Congresso brasileiro 

de engenharia de produção. Ponta Grossa, PR, Brasil, 28, 01-07.  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (2016). Pesquisa de Inovação 2014. 

Retirado de https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99007.pdf 

Jannuzzi, G.M., Santos, M.M., Santos, D.M., Coelho, G.M., Zackiewicz, M., Fellows Filho, 

L., Tucci, C.E.M., Cordeiro Neto, O., Macedo, I.C. (2004). Prospecção em ciência, 

tecnologia e inovação: a abordagem conceitual e metodológica do Centro de Gestão 

e Estudos Estratégicos e sua aplicação para os setores de recursos hídricos e energia. 

Revista Parcerias Estratégicas, 18, 192-237. Retirado de 

http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/136/130 

Jesus, G.T., Leite, D.E.S, Chagas Jr, MF. (2017). “Coupled processes” as dynamic 

capabilities in systems integration.  RAE-Revista de Administração de Empresas - 

FGV EAESP, 57(03), 245-257. doi:  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-

759020170305 

Jetmarová, B. (2011). Comparison of best practice benchmarking models. Problems of 

management in the 21st century, 02, 77-84. Retirado de 

https://www.scientiasocialis.lt/pmc/files/pdf/Jetmarova_Vol.2.pdf 

Júnior Britto, A.F., Júnior Feres, N. (2011). A utilização da técnica da entrevista em 

trabalhos científicos. Evidência, 07(07), 237-250. Retirado de 

https://met2entrevista.webnode.pt/_files/200000032-64776656e5/200-752-1-

PB.pdf 

Kostoff, R.N., Schaller, R.R. (2001). Science and Technology Roadmaps. IEEE 

Transactions on engineering management, 48(02), 132-143. Retirado de 



	
56	

https://pdfs.semanticscholar.org/1889/8f07738a5aa2cf1b7b14e04306fdcec0976c.pd

f 

Kozak, M., Iefremova, O. (2014). Implementation of the Delphi technique in finance, e-

Finanse: Financial Internet Quarterly.  University of Information Technology and 

Management, 10(Iss), 36-45. doi: http://dx.doi.org/10.14636/1734-039X_10_4_004 

Kuznets, S. (1962). The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social 

Factors [PDF]. Retirado de https://core.ac.uk/download/pdf/6806417.pdf 

Latorre, A. (2003). La Investigación-Acción - Conocer y Cambiar la Práctica Educativa 

[PDF]. Retirado de 

https://arteydocencia.files.wordpress.com/2013/08/investigacion-accion-antonio-

latorre-2003-capc3adtulo-2.pdf 

Lee, S., Park, Y. (2005). Customization of technology roadmaps according to roadmapping 

purposes: Overall process and detailed modules. Technological Forecasting & Social 

Change, 72, 567-583. doi: 10.1016/j.techfore.2004.11.006 

Linstone, H.A., Turoff, M. (2002). The Delphi Method Techniques and Applications 

[PDF]. Retirado de https://web.njit.edu/~turoff/pubs/delphibook/delphibook.pdf 

Loureiro, A.M.V., Borschiver, S., Coutinho, P.L.A. (2010). The Technology Roadmapping 

Method and its Usage in Chemistry. Journal of Technology Management & 

Innovation, 05(03), 182-191. doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

27242010000300013  

Mankins, J.C. (2009). Technology readiness assessments: A retrospective. Acta 

Astronautica, 65, 1216-1223. doi:10.1016/j.actaastro.2009.03.058 

Maricato, J.M. (2010). Dinâmica das relações entre Ciência e Tecnologia: estudo 

Bibliométrico e Cientométrico de múltiplos indicadores de artigos e patentes em 

biodiesel (tese de doutoramento, Universidade de São Paulo). Retirado de 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-17112010-131149/pt-

br.php 



	
57	

Mashingaidze, S. (2014). Harmonizing intelligence terminologies in business: literature 

review. Journal of Governance and Regulation, 03(04), 156-162. Retirado de 

https://virtusinterpress.org/HARMONIZING-INTELLIGENCE.html 

Mayerhoff, Z.D.V.L. (2008). Uma Análise Sobre os Estudos de Prospecção Tecnológica. 

Revista Cadernos de Prospecção, 01(01), 7-9. doi: 10.5935/1984-6835.20110044  

Nieto, M.J., Rodrigues, A. (2011). Offshoring of R&D: Looking abroad to improve 

innovation performance. Journal of International Business Studies, 42(03), 345-361. 

doi: 10.1057/jibs.2010.5 

Nooteboom, B. (2004). Inter-firm Collaboration, Learning and Networks An integrated 

approach. Retirado de 

https://books.google.pt/books?id=2YWDyya1cnwC&pg=PA36&hl=pt-

BR&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false 

Noveli, M., Segatto, A.P. (2012). Processo de cooperação universidade-empresa para 

inovação tecnológica em um parque tecnológico: evidências empíricas e proposição 

de um modelo conceitual. Revista de Administração e Inovação, 09(01), 81-105. 

doi:10.5773/rai.v1i1.610 

OECD (2017), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital 

transformation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264268821-

en. 

OECD/Eurostat/EU (1997), Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting 

Technological Innovation Data: Oslo Manual, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264192263-en 

OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using 

Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and 

Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. 

https://doi.org/10.1787/9789264304604-en 

OVTT. (2019). Observatório Virtual de Transferência de Tecnologia. Retirado de 

https://pt.ovtt.org/projeto 



	
58	

Parlamento Europeu (2011). Fichas temáticas sobre a União Europeia - Política de 

Inovação. Retirado de 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/67/politica-de-inovacao 

Pawlowski, D., Okoli, C. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design 

considerations and applications. Information & Management, 42,15–29. doi: 

10.1016/j.im.2003.11.002 

Popper, R. (2008). Foresight Methodology. In L. Georghiou, J.C. Harper, M. Keenan, I. 

Miles (Eds), The Handbook of Technology Foresight, Concepts and Practice (pp. 

44-88). doi: https://doi.org/10.1108/14636680810918522 

Quintella, C.M., Meira, M.; Guimarães, A.K.; Tanajura, A.S.; da Silva, H.R.G. (2011). 

Technology Assessment as a Tool Applied in Science and Technology to Achieve 

Innovation: Optical Methods for Fuels Quality Assessment. Revista virtual de 

química, 03(05), 406-415. doi: 10.5935/1984-6835.20110044  

Schenatto, F.J.A, Polacinski, E., Abreu, A.F., Abreu, PF. (2011). Critical analysis of future 

studies: an approach based on history and concepts of the topic. Gest. Prod., São 

Carlos, 18(04), p. 739-754. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

530X2011000400005. 

Schumpeter, J.A., 1934 (2008), The Theory of Economic Development: An Inquiry into 

Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, translated from the German 

by Redvers Opie, New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): Transaction 

Publishers. A review to a book that is 100 years old. doi:10.1016/j.cpr.2012.09.006.   

Shane, S.A. (2009). Technology strategy for managers and entrepreneurs [PDF]. Cleveland, 

Estados Unidos da América: Pearson. 

Sprenger, R.U. (2001). Inter-firm Networks and Regional Networks Opportunities for 

Employment and Environmental Protection. Retirado de 

http://www.oecd.org/regional/leed/1814278.pdf 

Stanford University/THRG (2010). The Triple Helix Concept. Retirado de 

https://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept 

Swiss Federal Institute of Intellectual Property. (2019). Strategic Patent Analysis - A smart 

solution for your competitive advantage. Retirado de 



	
59	

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/ip-

search/e/Strategic_Patent_Analysis_Product_E.pdf 

Teixeira, L.P. (2013). Prospecção Tecnológica: importância, métodos e experiências da 

Embrapa Cerrados (Relatório ISSN 1517-5111, ISSN online 2176-5081;317). 

Retirado de https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-

/publicacao/981247/prospeccao-tecnologica-importancia-metodos-e-experiencias-

da-embrapa-cerrados 

Thiollent, M. (1986). Metodologia da pesquisa-ação [PDF]. Retirado de 

https://www.academia.edu/32028417/Metodologia_Da_Pesquisa_Acao_Michel_Th

iollent  

Tomioka, J., Lourenço, S., Facó, J.F. (2010). Patentes em nanotecnologia: prospecção 

tecnológica para tomada de decisão. Revista INGEPRO – Inovação, Gestão e 

Produção, 02(10), 01-12. Retirado de 

http://www.ingepro.com.br/Publ_2010/Out/278-875-1-PB.pdf 

União Europeia. (2019). Políticas, informações e serviços - tipos de financiamento. 

Retirado de https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-

works/types-funding_en 

Valente, L. (2010). Hélice Tríplice: metáfora dos anos 90 descreve bem o mais sustentável 

modelo de sistema de inovação. Conhecimento & Inovação, 06(01), 6-9. Retirado de 

http://inovacao.scielo.br/pdf/cinov/v6n1/02.pdf 

Vargas, V.C.C. (2013). O uso de questionários em trabalhos científicos. Portal do 

Departamento de Informática e Estatísticas da UFSCAR. Retirado de 

http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2013_2/O_uso_de_questionarios_em

_trabalhos_cient%edficos.pdf   

WIPO. (2019). Portal World Intellectual Property Organization. Retirado de 

https://www.wipo.int/patents/en/ 

 

 



	
60	

Anexos  

 

Anexo A. Mapa do fomento à inovação no Brasil  

 

 

Fonte: ABGI - accelerating innovation. (2019). Fontes de fomento à inovação: Conheça os 
mecanismos de apoio.  
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Anexo B.  Mapa do sistema brasileiro de inovação 

	
	

	

Fonte: ANPEI (2019). Mapa do Sistema Brasileiro de Inovação (p.p.5-10).  
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Anexo C. Competências de uma equipa na discussão técnica e apoio a parceria 

 

Fonte: ANPEI (2019). Guia de Boas Práticas Para Interação ICT - Empresa (p.47). 
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Anexo D. Sinais tecnológicos 

	

	
Fonte: adaptado de Brenner (1996, p.22). 
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Anexo E. Questionário 1 (coleta de dados) 
 

 

Nota: Elaboração própria. 
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Anexo F. Breve descrição dos métodos qualitativos 

Metodologia Breve Descrição 

Backcasting 

É uma abordagem que envolve trabalhar com o passado a partir de um futuro 
imaginado, para estabelecer o caminho que pode nos levar até lá a partir do presente. 
Uma versão do backcasting envolve modelagem de simulação: na verdade, esse método 
é muito empregado em modelos de planeamento. Mais comummente, backcasting é 
usado em oficinas de cenários aspiracionais. 

Brainstorming  

É um método criativo e interativo usado em sessões de trabalho em grupo presencial 
e/ou online para gerar novas ideias em torno de uma área específica de interesse. Com o 
objetivo de remover as inibições e romper com as discussões estreitas e rotineiras, 
permite que as pessoas pensem mais livremente e se movam para novas áreas de 
pensamento, e para propor novas soluções para os problemas. 

Citizens Panels 

São grupos de cidadãos (membros de uma organização política e/ou residentes de uma 
determinada área geográfica) dedicados a fornecer opiniões sobre questões relevantes, 
muitas vezes para um governo regional ou nacional. O painel é mais que uma pesquisa 
de opinião convencional, uma vez que os seus membros são encorajados a aprofundar 
a sua compreensão das questões envolvidas. 

Futures Workshops 

São eventos ou reuniões que duram de algumas horas a alguns dias, nos quais 
normalmente há uma combinação de palestras, apresentações, discussões e debates 
sobre um determinado assunto. Os eventos podem ser altamente estruturados e 
“roteirizados”, ou seja, os participantes podem receber tarefas detalhadas específicas, 
ou deixados muito para os seus próprios dispositivos. 

Essays  

Envolve a produção de relatos de eventos futuros “plausíveis” baseados numa 
combinação criativa de dados, fatos e hipóteses. Essa atividade requer um pensamento 
perspicaz e intuitivo sobre possíveis futuros, normalmente baseado numa análise 
sistemática do presente. 

Experts Panels 

São grupos de pessoas dedicados a analisar e combinar os seus conhecimentos sobre 
uma determinada área de interesse. Podem ser locais, regionais, nacionais ou 
internacionais. Os painéis são tipicamente organizados para reunir expertise “legítima”, 
mas também podem tentar incluir perspetivas criativas, imaginativas e visionárias. 

Genius Forecasting 

É uma atividade realizada por indivíduos respeitados que requer conhecimento e 
criatividade em proporções relativamente semelhantes. Envolve a preparação de 
previsões baseadas em insights de um brilhante especialista, cientista ou autoridade 
numa determinada área. 

Interviews 

São frequentemente descritas como “conversas estruturadas” e são uma ferramenta 
fundamental da pesquisa social. Na previsão, eles são frequentemente usados como 
instrumentos formais de consulta, com o objetivo de reunir conhecimento distribuído 
por toda a gama de entrevistados. Isso pode ser conhecimento tácito que não foi 
colocado em palavras, ou conhecimento mais documentado que é mais facilmente 
localizado por discussões com especialistas e partes interessadas do que por revisão de 
literatura. 

Literature Review 
Representa uma parte fundamental dos processos de scanning. Boas críticas geralmente 
usam um estilo de escrita discursiva e são estruturadas em torno de temas e teorias 
relacionadas. Ocasionalmente, a revisão de literatura pode buscar explicar o ponto de 
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vista e visões futuras de diferentes autores. 

Morphological 
Analysis 

Está intimamente relacionada às Relevance Trees, uma vez que ajuda tanto na solução 
complexa de problemas quanto na gestão de mudanças; pode ser usada no 
planeamento ou no desenvolvimento de cenários. Ela mapeia soluções promissoras 
para um determinado problema e futuros possíveis de acordo com as aplicações 
clássicas têm envolvido sistematicamente todo o leque de soluções tecnológicas 
concebíveis para um objetivo específico (como alcançar uma missão tripulada à lua). 

Relevance Trees  

São métodos em que o tópico da investigação é abordado de forma hierárquica. Cada 
um começa com uma descrição geral do assunto e continua com uma exploração 
desagregada dos seus diferentes componentes e elementos, a examinar particularmente 
as interdependências entre eles. 

Role Play  
Requer reflexão, interação imaginária e criatividade. O método tenta responder a 
perguntas como: "se eu fosse a pessoa X, como lidaria com o problema Y"? Ou, "se 
fôssemos o país X, qual seria nossa posição em relação à questão Y"? 

Scanning 
Envolve observação, exame, monitorização e descrição sistemática dos contextos 
tecnológicos, socioculturais, políticos, ecológicos e/ou económicos do ator em 
questão: um país, indústria, empresa, organização, etc. 

Scenarios 

Referem-se a uma ampla gama de abordagens que envolvem a construção e o uso de 
cenários - visões mais ou menos sistemáticas e internamente consistentes de estados de 
coisas futuros plausíveis. Geralmente, os cenários envolvem vários recursos do objeto 
de estudo, não apenas um ou dois parâmetros. Eles podem ser produzidos através de 
oficinas ou a utilização de ferramentas como modelagem por computador. 

Science Fictioning 
(SF) 

É uma atividade que lida com histórias pressupondo que possíveis eventos que ainda 
não se materializaram ocorreram, geralmente em algum momento no futuro, e elabora 
as consequências disso. Por envolver narrativa ficcional (muita ficção científica 
comercial é impulsionada mais pela necessidade de ter aventura ou surpresa) o método 
não é muito comummente vinculado a uma séria formulação de políticas 
governamentais ou de negócios. No entanto, é bastante comum que os cenários sejam 
ilustrados em relatórios por breves vinhetas que usam técnicas como a SF para ilustrar 
um ou outro ponto do mundo futuro imaginado. 

Gaming  

É uma das mais antigas técnicas de previsão e planeamento, em que jogos de guerra 
são usados há muito tempo por estrategistas militares. É uma forma de role-playing em 
que um extenso "script" descreve o contexto de ação e os atores envolvidos. Há muito 
tempo há ajudas tecnológicas usadas aqui, como campos de batalha modelo e agora 
simulações por computador. 

Questionnaires / 
Surveys 

Como entrevistas, são uma ferramenta fundamental da pesquisa social e são 
amplamente utilizadas na previsão. Um questionário é distribuído ou disponibilizado 
online e as respostas são extraídas do que normalmente se espera que seja um grande 
grupo de respondentes. As altas taxas de participação geralmente exigem um design 
atraente e claro do instrumento de pesquisa. 

SWOT Analysis 

É um método que primeiro identifica fatores internos à organização ou unidade 
geopolítica em questão (recursos, capacidades, etc.) e os classifica em pontos fortes 
fracos. Da mesma forma, examina e classifica fatores externos (mudanças 
socioeconómicas e ambientais mais amplas, por exemplo, ou o comportamento de 
oponentes, concorrentes, mercados, regiões vizinhas, etc.) e os apresenta como 
oportunidades e ameaças. 
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Wild Cards e Weak 
Signals (Wi-We) 

São tipos de análises que geralmente são realizadas por pequenos grupos de pessoas 
altamente qualificadas, capazes de combinar conhecimento especializado, análise de 
dados e pensamento criativo. Wild Cards são situações/eventos com perceção de baixa 
probabilidade de ocorrência, mas potencialmente de alto impacto, caso ocorram.  
Weak Signals são os observáveis pouco claros a nos alertar sobre a probabilidade de 
eventos futuros (incluindo Wild Cards). Eles exigem considerar interpretações 
alternativas da evolução de um problema para avaliar o seu impacto potencial. 

Nota: Adaptado de Popper (2008, pp. 44-88). 
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Anexo G. Breve descrição dos métodos quantitativos 
 

Metodologia Breve Descrição 

Benchmarking 

É um método comummente usado para planeamento de estratégia de marketing e 
negócios e recentemente se tornou mais popular nos processos de tomada de decisões 
estratégicas governamentais e intergovernamentais. A questão principal aqui é o que os 
outros estão a fazer em comparação com consigo. 

Bibliometrics 

É um método baseado na análise quantitativa e estatística das publicações. Isso pode 
envolver simplesmente mapear o número de publicações que surgem numa área, talvez 
com concentração nos resultados de diferentes países em distintos campos e como eles 
estão a evoluir ao longo do tempo. Análises de impacto examinam citações para 
avaliar, por exemplo, os trabalhos mais influentes em áreas específicas. 

Time Series Analysis 
(TSA)  

Envolvem a identificação de figuras para medir mudanças ao longo do tempo. Os 
indicadores são geralmente construídos a partir de dados estatísticos com o propósito 
de descrever, monitorizar e medir a evolução e o estado atual de questões relevantes. 

Modelling & 
Simulation 

Geralmente se refere ao uso de modelos baseados em computador que relacionam os 
valores obtidos por variáveis específicas. Modelos muito simples podem ser baseados 
em relações estatísticas entre duas ou três variáveis apenas - mesmo a extrapolação é 
uma forma elementar de modelagem (em que o tempo é uma variável). Modelos mais 
complexos podem usar centenas, milhares ou até mais variáveis; modelos 
econométricos são rotineiramente usados na formulação de políticas económicas, por 
exemplo, e são “calibrados” a partir de estatísticas económicas e análises estatísticas 
das suas interrelações. 

Patent Analysis 

Muitas vezes se parece com a bibliometria, mas usa patentes em vez de publicações 
como ponto de partida. A análise quantitativa utiliza métodos estatísticos para 
examinar o número de registos de patentes, assumindo que registos crescentes ou 
decrescentes (aparentemente) indicariam, por exemplo, baixo ou alto potencial para 
desenvolvimentos tecnológicos numa área específica, enquanto numa análise 
qualitativa podem se concentrar mais no conteúdo das patentes. 

Trend Extrapolation 

Está entre as ferramentas de previsão mais antigas. Fornecem uma ideia aproximada de 
como os desenvolvimentos passados e presentes podem parecer no futuro - 
assumindo, até certo ponto, que o futuro é uma espécie de continuação do passado. 
Recentemente, o conceito de megatendências tornou-se popular para se referir a 
fenómenos de nível macro, que incluem vários subfenómenos (às vezes conflituantes) 
(por exemplo, globalização, envelhecimento, mudança climática). Por outro lado, a 
Análise de Impacto tem como objetivo identificar os impactos potenciais que as 
principais tendências ou eventos teriam em sistemas, regiões, políticas, pessoas, etc. 

Nota: Adaptado de Popper (2008, pp. 44-88). 
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Anexo H. Breve descrição dos métodos semiquantitativos 

	
Metodologia Breve Descrição 

Cross-impact / 
Structural Analysis 
(SA) 

Tenta trabalhar sistematicamente através das relações entre um conjunto de variáveis, 
ao invés de examinar cada uma como se fosse relativamente independente das outras. 
O SA exige que um conjunto de variáveis-chave seja determinado para entender o 
sistema que é motivo de preocupação. Usualmente, o julgamento especializado é usado 
para examinar a influência de cada variável dentro de um dado sistema, em termos das 
influências recíprocas de cada variável - assim, uma matriz é produzida, cujas células 
representam o efeito de uma variável sobre a outra.  

Delphi  

É uma técnica bem estabelecida que envolve repetidas sondagens dos mesmos 
indivíduos, retro alimentando respostas (às vezes) anonimizadas de rondas anteriores 
de pesquisa, com a ideia de que isso permitirá melhores julgamentos a serem feitos sem 
a influência indevida de opiniões fortes ou críticas. A técnica foi desenvolvida de modo 
a contornar as tendências “siga o líder” das trocas cara-a-cara, e outros problemas, 
como a relutância em descartar opiniões anteriormente declaradas. 

Key Technologies 

Envolvem a elaboração de uma lista de tecnologias-chave para um setor industrial, país 
ou região específica. Uma tecnologia é considerada “chave” se contribui para a criação 
de riqueza ou se ajuda a aumentar a qualidade de vida dos cidadãos; é fundamental para 
a competitividade corporativa; ou é uma tecnologia subjacente que influencia muitas 
outras tecnologias. No entanto, o método é implementado (painéis de especialistas ou 
pesquisas, por exemplo) implica em algum processo de priorização (como votação, 
multi critério e/ou análise de impacto cruzado). 

Multicriteria 
Analysis 

É uma técnica de priorização e apoio à decisão especialmente desenvolvida para 
situações e problemas complexos, onde existem múltiplos critérios para avaliar o efeito 
de uma determinada intervenção. O método funciona a pedir aos participantes que 
avaliem a importância de vários critérios de avaliação e o impacto de uma série de 
opções, políticas ou estratégias em cada um dos critérios. 

Polling / Voting 

Refere-se ao uso de métodos de votação ou pesquisa para obter uma avaliação da força 
das visões sobre um tópico em particular entre um conjunto de participantes. Estes 
podem ser membros de um workshop, por exemplo, que fazem um aceno de mãos, 
colocam adesivos em uma ou outra categoria em posters de parede, inserem vistas num 
sistema de computador, etc., para indicar quão provável, incerto ou importante que 
considerem os eventos, quais ações são prioritárias e quão viáveis são as alternativas, e 
assim por diante. 

Quantitative 
Scenarios 

Assumem várias formas. Uma versão envolve a quantificação das contingências que 
provocam o cenário. Às vezes, a análise probabilística é estabelecida através de opinião 
especializada, de modo a construir um sistema que avalie a probabilidade de ocorrência 
de certos eventos conflituantes) (por exemplo, globalização, envelhecimento, mudança 
climática). Por outro lado, a Análise de Impacto tem como objetivo identificar os 
impactos potenciais que as principais tendências ou eventos teriam em sistemas, 
regiões, políticas, pessoas, etc. 

Technology 
Roadmapping  

É um método que delineia o futuro de um campo de tecnologia, gerando um 
cronograma para o desenvolvimento de várias tecnologias inter-relacionadas e 
(algumas vezes) incluindo fatores como estruturas regulatórias e de mercado. É uma 
técnica amplamente utilizada pelas indústrias de alta tecnologia, onde serve tanto como 
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ferramenta de comunicação, troca e desenvolvimento de visões compartilhadas, quanto 
para comunicar expectativas sobre o futuro a outras partes (por exemplo, 
patrocinadores). 

Stakeholders 
Mapping 

Técnica de planeamento estratégico que consideram os interesses e os pontos fortes de 
diferentes partes interessadas, de modo a identificar os principais objetivos de um 
sistema e reconhecer possíveis alianças, conflitos e estratégias. Esse método é bastante 
comum em negócios e assuntos políticos. No trabalho de previsões, existem técnicas 
que levam isso adiante, considerando sistematicamente se os stakeholders são a favor ou 
contra objetivos específicos, e representando a situação em matrizes que podem ser 
formalmente analisadas. 

Nota: Adaptado de Popper (2008, pp. 44-88). 
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Anexo I. Nível de utilização e natureza dos métodos de prospeção 

 

 
Fonte: Adaptado de Popper (2008, p.69).  
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Anexo J. Análise das metodologias de prospeção 

Metodologia Objetivos Vantagens Limitações 

Monitorização 
e Sistema  

de Inteligência 

Identificar potenciais 
ameaças, 
oportunidades 
possíveis e direção de 
tendências relativas à 
tecnologia em foco 
 
Manter a base de 
informações para 
suportar a tomada de 
decisão 

Fornece uma grande 
quantidade de informação, 
oriunda de um diversificado 
número de fontes 
 
Pode ser usada no início da 
prospeção, como 
contextualização inicial do 
tema, e ao final, para manter os 
temas críticos 
permanentemente atualizados 

Pode resultar no excesso de 
informação, não seletiva e não 
analisada 
 
As informações por si, estão 
mais relacionadas ao passado e 
ao presente, portanto, só a 
análise pode dar a perspetiva 
do futuro 

Tendências 
 

Construir um cenário 
possível baseado na 
hipótese de que os 
padrões do passado 
serão mantidos em 
momentos futuros, 
particularmente no 
curto prazo  

Fornece previsões substanciais, 
baseadas em parâmetros 
quantificáveis 
 
É particularmente precisa no 
curto prazo 
 

Requer dados históricos 
consistentes e coletados ao 
longo de um período 
razoável de tempo. 
 
Só funciona para parâmetros 
quantificáveis 
 
É vulnerável a mudanças 
bruscas e descontinuidades 
 
Pode ser perigosa quando se 
faz projeções de longo prazo 

Opinião de 
Especialistas 

Construir uma visão 
de futuro baseada em 
informações 
qualitativas, 
utilizando-se da 
lógica subjetiva e do 
julgamento de 
pessoas com grande 
conhecimento e 
familiaridade com o 
tema de interesse 

Permite a identificação de 
muitos modelos e perceções 
interiorizados pelos 
especialistas  
 
Permite que a intuição encontre 
espaço na prospeção 
 
Incorpora à prospeção aqueles 
que realmente entendem da 
área prospetada 

Muitas vezes é difícil identificar 
os especialistas 
 
Muitas vezes as projeções que 
fazem são erradas ou 
preconceituosas 
 
Às vezes são ambíguas e 
divergentes entre especialistas 
da mesma área 

Cenários 

Ordenar 
sistematicamente 
perceções sobre 
ambientes futuros 
alternativos, com 
base em 
combinações de 
condicionantes e 
variáveis  

Apresentam retratos ricos e 
complexos dos futuros 
possíveis 
 
Incorporam uma variedade de 
informações qualitativas e 
quantitativas produzidas através 
de outros métodos 
 
Incorporam elementos que 
permitem ao decisor definir a 
ação 

Algumas vezes são mais 
fantasia do que prospeção, 
quando se identifica o futuro 
desejado sem considerar as 
restrições e barreiras que se 
tem que ultrapassar para chegar 
até lá 
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Métodos 
computacionais 
 e ferramentas 

analíticas 

Incorporar diversos 
eventos (sociais, 
políticos, 
tecnológicos e 
económicos) em 
modelos de análise, a 
permitir tratamento 
analítico a uma 
grande quantidade de 
informações 
(quantitativas e 
qualitativas) 

Modelos podem exibir 
comportamento de sistemas 
complexos simplesmente pela 
separação de aspetos 
importantes dos detalhes 
desnecessários 
 
Alguns sistemas oferecem 
possibilidade de incorporação 
do julgamento humano 
 
Fornecem excelentes perceções 
e análises sobre o 
comportamento de sistemas 
complexos 
 
Possibilitam o tratamento 
analítico de grandes 
quantidades de dados 
 

Técnicas sofisticadas podem 
camuflar falsos pressupostos e 
apresentar resultados de má 
qualidade 
 
Alguns modelos e simulações 
contêm pressupostos essenciais 
que devem ser testados para 
ver sua aplicabilidade ao estudo 
 
Todos os modelos requerem 
adaptações antes de serem 
usados e devem ser validados 
 
O sucesso na previsão de um 
comportamento histórico não 
garante a previsão bem-
sucedida do futuro 
 
As fontes de dados usadas em 
data e text mining devem ter um 
grau de padronização para que 
a análise não induza a erros 

Criatividade 

Ampliar a habilidade 
de visualizar futuros 
alternativos de forma 
individual ou coletiva 

Diminui as visões 
preconcebidas dos problemas 
ou situações 
 
Encoraja a criação de um novo 
padrão de perceção 
 
É excelente para ser usado no 
início do processo 

O coordenador ou líder do 
grupo deve ter capacidade de 
condução do processo para 
evitar descaminhos 
 
Se mal conduzido, pode levar à 
futurologia e descrédito do 
processo 

Nota: Adaptação de Coelho (2003, p.p. 38-39) e Teixeira (2013, p.p. 20-21) 
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Anexo L. Ranking das organizações do setor que obtiveram benefício no 

âmbito do programa-quadro Horizonte 2020 

	

	
 

Fonte: Adaptado de Horizon 2020 (2019). Horizon Dashboard - Top Participations. 
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Anexo M. Panorama dos principais resultados do trabalho 

Etapa Objetivos Principais Resultados Comentários 

 

Perceber o campo 
de observação, os 
seus interessados e 
expetativas 

Aquisição de conhecimento sobre as 
atividades (rotina), principais desafios e 
metas (anuais) da área de Cooperação 
Tecnológica e Funding 

A organização passou por um 
recente processo de fusão e a 
área de Cooperação 
Tecnológica e Funding é nova, 
ou seja, não existia 
anteriormente na estrutura da 
diretoria de inovação 
tecnológica  

Definir o tema da 
investigação e 
delinear o problema 
a ser investigado 
 

Definição do problema: 
"Qual metodologia é mais adequada para nosso 
processo de prospeção tecnológica e identificação de 
fontes de financiamento, de acordo com a estratégia 
da organização, para estabelecer novos projetos de 
inovação? " 

O momento atual (pós fusão) 
requer da organização uma 
reflexão sobre a sua estrutura 
de ID&I, alocação de 
recursos e metodologias de 
trabalho para dar cabo de sua 
estratégia de inovação 
tecnológica 

 
 

 
Delimitar o âmbito 
de atuação e os 
resultados 
pretendidos 

Definição de plano de trabalho com a 
organização 

Houve um balanceamento 
entre o calendário de gestão 
da organização e os prazos 
estabelecidos pela 
universidade  

Articular teoria com 
realidade da 
organização sob 
investigação 

Identificação de metodologias de 
prospeção tecnológica e financiamento à 
inovação (literatura e práticas do mercado) 

A organização já usufrui de 
benefícios fiscais do governo 
brasileiro em relação a 
financiamento e participa de 
alguns convênios tecnológicos 

 

Ampliar os dados 
coletados (internos e 
externo) 

Seleção de metodologias/ferramentas para 
teste de aplicação junto a organização e 
ponto de situação da área de Cooperação 
Tecnológica e Funding 

Através de entrevistas com 
profissionais da empresa e 
aplicação de questionários foi 
possível definir testes de 
aplicação de algumas 
ferramentas de prospeção de 
tecnologia e financiamento à 
inovação 

Testes de aplicação 
de ferramentas/ 
métodos 

Realização de seis visitas/reuniões 
(presenciais) a universidades e institutos de 
ligados à inovação tecnológica em 
Portugal, além de um player do setor 

Houve um alinhamento de 
agendas que permitiu a 
sinergia de um evento do 
setor que ocorreu em 
Portugal com a programação 
de visitas/reuniões com o 
objetivo de iniciar contactos 
para prospeção tecnológica e 
financiamento à inovação que 
resulte em parcerias de ID&I 
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Ponto de situação 
da organização 

Utilização das metodologias de prospeção 
tecnológicas com ampla utilização, de 
acordo com a literatura consultada, equipa 
de prospeção divida em duas diretorias 
distintas, conhecimento e utilização de 
linhas de financiamento locais 

Há a necessidade de trabalhar 
na organização das 
informações obtidas com a 
prospeção em sistemas de 
informação gerencial 

 

Recomendações de 
metodologias 

Avançar com o networking existente, com a 
criação de um mapa das interações em 
curso que possibilite a gestão do que está a 
acontecer 
 
Aprofundar a utilização de inteligência 
competitiva para prospeção de tecnologia 
e financiamento à inovação 
 
Fomentar fóruns dentro da empresa com 
o método de painel de especialista e 
aproveitar o elevado nível académico e a 
alargada experiência profissional da equipa 
de investigadores 
 
Atualizar e consolidar os roadmappings 
tecnológicos existentes nas diversas 
gerências, com o objetivo de elaborar uma 
visão consolidada de tecnologias 
estratégicas para a empresa e as premissas 
para o seu desenvolvimento 

Por ser um departamento 
recente na empresa, a equipa 
de cooperação tecnológica 
ainda precisa ganhar espaço 
com a divulgação dos 
trabalhos em andamento e 
seus respetivos resultados 

Recomendações 
gerais 

Boletins informativos sobre os resultados 
de linhas de financiamento obtidas para 
ajudar a consolidar cultura de prospeção 
no departamento  
 
Ajustar o calendário de gestão de projetos 
de inovação, nomeadamente as fases de 
definição de portfólio e metas aos 
cronogramas dos órgãos de financiamento 
 
Alinhar as metas gerais de obtenção de 
financiamento de projeto de inovação 
tecnológica com as diferentes gerências de 
ID&I e aumentar o foco nas tecnologias e 
fontes de financiamento de interesse 

É preciso dar mais visibilidade 
dos resultados obtidos pela 
equipa de cooperação 
tecnológica e financiamento  

Nota: Elaboração própria. 
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Anexo N. Etapas do processo de prospeção 

 

 

Fonte: Adaptado de Mayerhoff (2008, p.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


