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RESUMO 

 

A expressão militar de um País fundamenta-se na capacidade de atuação de suas 

Forças Armadas e depende do domínio de tecnologias indispensáveis ao cumprimento de 

suas missões. Um dos objetivos da Política Nacional de Defesa (PND) é a obtenção da 

autonomia tecnológica para fazer frente às dinâmicas de surgimento de ameaças, que se 

revestem cada vez mais de alta tecnologia. Um modelo de gestão em processo de 

inovação, integrando a Base Industrial de Defesa e a Academia em soluções de interesse 

da Força Terrestre, pode ser compreendido como uma medida complementar para defesa 

do Território Nacional. Este trabalho, teve por objetivo a identificação de ações a serem 

implementadas no processo de gestão da Inovação, que ajudem a ampliar a capacidade 

da Força de gerar inovações de seu interesse, particularmente na área acadêmica, 

representada neste trabalho pelo Instituto Militar de engenharia (IME), sob a perspectiva 

do modelo da Tripla Hélice. Para tanto procedeu-se a uma pesquisa histórica sobre o 

Acordo de Cooperação firmado entre o Instituto Militar de Engenharia e uma empresa do 

segmento de Defesa, em 2013. O acordo foi estudado sob o enfoque dos fatores 

geradores de capacidade, fundamentados em doutrina, organização, adestramento, 

material, pessoal, educação e infraestrutura, representados no acrônimo DOAMEPI, e 

utilizados pelo Exército no desenvolvimento do seu planejamento operativo.  

 

 

Palavras chaves:  Inovação, Gestão, DOAMEPI, Tripla Hélice, IME 
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ABSTRACT 

 

 

The military expression of a country is based on the ability of its Armed Forces to act and 

depends on the domain of technologies indispensable to the accomplishment of its 

missions. One of the objectives of the National Defense Policy (PND) is to obtain 

technological autonomy to deal with the emergence of threats, which are increasing with 

advent of new technologies. A management model in the process of innovation, integrating 

the Defense Industrial Base and the Academy into solutions of interest to the Land Force, 

can be understood as a complementary action for the defense of the National Territory. 

The purpose of this work was to propose actions to be implemented in the innovation 

management process, which help to increase the capacity of the Force to generate 

innovations of its interest from the perspective of the Triple Helix model. For this, a 

historical research was carried out on the Cooperation Agreement signed between the 

Military Institute of Engineering and a company of the Defense segment, in 2013. The 

agreement was studied under the focus of capacity-building factors, based on doctrine, 

organization, training, material, personnel (Leadership) , education and facilities, 

presented in the acronym DOTMLPF, and used by the Army in the development of its 

operational planning. 

  

Keywords: Innovation, Management, DOTMLPF, Triple Helix, IME  
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1. INTRODUÇÃO 

  

A expressão militar de um País fundamenta-se na capacidade de atuação de suas 

Forças Armadas, que, por sua vez, depende do domínio de tecnologias indispensáveis ao 

cumprimento de suas missões. Por isso, um dos objetivos da Política Nacional de Defesa 

(PND) é a obtenção de autonomia tecnológica para fazer frente às dinâmicas do 

surgimento de ameaças, que se revestem cada vez mais de alta tecnologia. Sendo assim, 

um modelo de gestão de inovação que considere o aproveitamento de tecnologia de uso 

dual, integrando academia e empresa, pode ser compreendido como uma medida 

complementar para a defesa do Território Nacional. 

Leske (2016) sugere que, ao adotar uma postura pacífica em relação aos demais 

países, o Brasil chegou a uma situação na qual questões relevantes para a defesa 

nacional passaram para uma agenda secundária, repercutindo diretamente na dinâmica 

de sua Base Industrial de Defesa. Contudo, ainda de acordo com Leske (2016), nos 

últimos dez anos, se verificou um esforço político para alteração desta percepção, 

ressaltando o fato de a soberania nacional estar associada a um projeto de força com 

característica dissuasória, o que também inclui a sua capacidade produtiva e tecnológica. 

 Neste contexto, Leske (2016) sugere que as discussões sobre defesa passaram a 

incluir a indústria, sobretudo sua revitalização, através de Projetos Estratégicos como 

forma de se obter maior autonomia na produção de Produtos de Defesa (Prode). 

Este cenário se insere em um contexto mais abrangente, vez que o domínio de 

tecnologias preconizado pela PND é tratado por uma Política Pública de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (PCT&I), que tem como objetivo principal o crescimento 

econômico, conforme De Negri et al. (2009), mas em intima consonância com políticas 

estabelecidas para outros setores da sociedade, e, portanto,  dependente das dinâmicas 

internas de outros segmentos do Estado .   

Deste modo, embora a Política de Inovação tenha fundamento na premissa de que o 

conhecimento, em todas as suas formas, tem um papel crucial no progresso econômico, seu 

arcabouço Jurídico também precisa contemplar de forma mais ampla e harmônica outros 

objetivos Políticos, necessários para promover a Democracia, a Paz Social, o Progresso, 

a Soberania, a Integração e a Integridade do Patrimônio Nacional.  

No nível estratégico, os modelos adotados para atender aos objetivos Políticos de 

desenvolvimento tecnológico variaram ao longo do tempo, sob a influência de programas 

adotados em outros países industrializados e possuidores de melhor desempenho em 
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geração e promoção de CT&I. Entretanto, segundo De Negri (2013), a nacionalização 

destes programas foi realizada dentro de um contexto de Objetivos Políticos, que, com o 

passar dos anos, se incorporou aos hábitos e costumes, gerando uma verdadeira cultura 

de CT&I brasileira com características próprias. 

Dentro destes aspectos culturais brasileiros de CT&I, De Negri (2013) destaca 

características como a dependência de Recursos Públicos não reembolsáveis para 

atividade de pesquisa e foco na formação e capacitação de mão de obra, resultando no  

predomínio da pesquisa básica, que é realizada na academia, sobre a pesquisa aplicada, 

que envolve a integração com a indústria, e, consequentemente, resta um distanciamento 

entre academia e indústria, sendo este um dos motivos, de acordo com Araújo (2013) e 

Cavalcante (2009), pelo qual o Brasil não tem sido capaz de transformar o seu 

crescimento científico em inovação na mesma intensidade. 

Deste modo, para o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela PND, se 

constata a necessidade de tornar mais eficiente o processo industrial de Gestão da 

Inovação para proveito da Força Terrestre aproveitando a infraestrutura de CT&I do País, 

tanto quanto o potencial da Base Industrial de Defesa, considerando os aspectos culturais 

inerentes à atividade de pesquisa na Academia e às normas reguladoras da atividade de 

CT&I do Ordenamento Jurídico do País.  

Neste contexto, destaca-se a participação do Instituto Militar de Engenharia - IME, 

órgão subordinado ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, que tem por 

missão a formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal em nível superior no 

campo científico-tecnológico e cooperar, pelo ensino e pela pesquisa, desenvolvendo, entre 

outras atividades, a pesquisa básica voltada ao crescimento tecnológico e inovação.  

 

1.1  O PROBLEMA  

 

Desta forma, tendo em vista a produção de conhecimento aplicável ao 

desenvolvimento científico-tecnológico nacional, procedeu-se a uma pesquisa histórica 

dos acontecimentos vivenciados peçlo autor no desenvolvimento do Acordo de 

Cooperação CBC x IME, realizado em novembro de 2013, que exigiu, para a sua análise 

à luz dos fatores geradores de capacidade (DOAMEPI), entendimentos relativos aos 

modelos de gestão de processo de inovação, principalmente de seus fundamentos 

teóricos pertinentes ao conceito de hélice tríplice, bem como da compreensão, ainda que 
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superficial, da estrutura de fomento de CT&I no Brasil, tanto na Força Terrestre como na 

Indústria e nos levou à formulação do seguinte problema:    

 

Como tornar mais produtivo o processo de Gestão da Inovação do Exército 

Brasileiro (EB) com base nos fatores DOAMEPI, particularmente na sua área 

acadêmica? 

 

1.2  SUPOSIÇÃO 

 

De acordo com Vergara (2009) para o caso de pesquisas qualitativas que não 

exijam testagem estatística, é admissível a formulação de suposição que também deverá 

ser confirmada ou refutada ao final do trabalho. 

Assim, fruto das considerações até então apresentadas, da leitura prévia realizada 

para o desenvolvimento do trabalho e do questionamento elaborado, considerou-se 

pertinente supor que a melhor maneira de atuar para aumentar a produtividade do 

processo de gestão da Inovação utilizado pelo Exército Brasileiro seja por meio da 

identificação de ações passíveis de serem implementadas no processo, particularmente 

no Instituto Militar de Engenharia, que ajudem a ampliar a capacidade de gerar inovações 

do interesse da Força. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1   Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral a identificação de ações que possam 

ser implementadas no processo de gestão da Inovação, particularmente na área 

acadêmica, que ajudem a ampliar a capacidade da Força de gerar inovações de seu 

interesse. 

 

1.3.2   Objetivos Específicos 

 

A fim de viabilizar a concretização do objetivo geral e para balizar o encadeamento 

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo, foram delineados os seguintes 

objetivos específicos a serem alcançados:  
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a. Identificar conceitos e modelos teóricos do processo de Gestão da Inovação 

tecnológica; 

b. Descrever a evolução da estrutura de fomento de CT&I no Brasil, na Força 

Terrestre e na Indústria, a contar de 1980; 

c. Identificar os pontos fracos do processo de gestão da inovação do Exército; e 

d. Relacionar ações que permitam incrementar a capacidade, da Força, de gerar 

inovações de seu interesse. 

 

1.4  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 A pesquisa em tela será desenvolvida com base nas atividades do Acordo de 

Cooperação CBC X IME, assinado em 2013, por meio das quais se pode verificar a 

materialização da relação tripartite, empresa-academia-governo, utilizada no Modelo da 

Tríplice Hélice,  destacando-se que o processo de gestão da inovação está sendo 

considerado unicamente no seio do Exército Brasileiro, excluindo-se as demais Forças 

Armadas. 

 

 1.5 .JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 O Exército Brasileiro está em processo de transformação tecnológica constante, 

conforme (BRASIL, 2012), visando atender as diretrizes previstas na PND-END . 

Contudo, a crise econômica que se abateu sobre o País pode conduzir a indústria de 

Defesa a uma condição de estagnação, conforme vislumbra o Ministério da Defesa no 

documento Cenário da Defesa 2020-2039, sendo: 

As atuais demandas das Forças Armadas, a defasagem tecnológica e os laços 
econômicos, políticos e militares entre os maiores compradores e fornecedores de 
sistemas de defesa [sic] provavelmente manterão a indústria brasileira com as 
capacidades existentes, com avanços setorizados, sem, contudo, conseguir abrir 
novos mercados que lhe permitam se autofinanciar e se desenvolver na direção da 
autossuficiência.(Grifo Nosso) Suas vendas continuarão dependentes de 
fornecedores estrangeiros de componentes e as Forças Armadas deles 
dependentes.( Brasil,2017)  .  

 

Diante deste cenário verifica-se a relevância da presente pesquisa, desenvolvida a 

partir da análise de um evento vivenciado por este autor, que permitiu a identificação de 

ações que possam ser implementadas pela academia, no caso o Instituto Militar de 

Engenharia, para tornar mais eficiente a integração desta instituição com empresas da 
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Base Industrial de Defesa de forma a tornar mais produtivo o processo de geração de 

Inovação da Força.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o referencial teórico da pesquisa, através 

de uma breve revisão dos principais conceitos envolvidos e que servirão de base para o 

entendimento do trabalho, a fim de fundamentar a apresentação de ações que podem ser 

realizadas para agilizar o processo de Gestão da Inovação no Exército Brasileiro, 

particularmente, na integração da Base Industrial de Defesa e a Academia, aqui 

representada pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) para a busca de em soluções de 

interesse da Força Terrestre. 

 

2.1 INOVAÇÃO NO SETOR DE DEFESA 

 

 

O conceito atual de inovação tem sua origem referenciada na obra “Teoria do 

Desenvolvimento Econômico”, escrita por Joseph Alois Schumpeter e publicada 

originalmente em língua inglesa no ano de 1912, a qual foi utilizada como fonte 

bibliográfica neste trabalho, através de sua tradução comentada de 1982. 

Segundo Shumpeter (1982),  o progresso do desenvolvimento econômico se dá a 

partir de um conjunto de inovações, que são mudanças nos hábitos de consumo, 

produção, fornecimento de matéria prima, ou de uma estrutura capaz de criar novas 

possibilidades de mercado e geração de riqueza, em um processo contínuo descrito como 

“destruição criadora”, ou seja, a substituição de antigos produtos e hábitos de consumo 

por novos artigos e novos comportamentos consumistas. 

Na era do conhecimento, o processo de geração e difusão científica e tecnológica 

ocorre globalmente ampliando e aprimorando o conceito de inovação, acrescentando a 

este movimento novas motivações, hábitos de consumo, tendências e agentes 

participantes e direcionadores do processo de “destruição criadora”, intensificando, 

inclusive, a busca por mecanismo de controle e exclusividade por parte do empresário 

empreendedor. 

 O tema “inovação” passou a ser tratado como interesse do Estado Brasileiro a 

partir da Lei 10.973/04, (BRASIL, 2004), considerada por muitos o primeiro marco legal 

em Inovação  e geralmente referenciada como Lei de Inovação de 2004. O atual marco 
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legal de Inovação é a Lei nº 13.243 de 11 de Janeiro de 2016, ( BRASIL, 2016) . Em 

ambas as Leis a definição de inovação é a seguinte:  

 

Itrodução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que 

resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação 

de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já 

existente, que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou 

desempenho ( BRASIL, 2016, p. 1). 

 

Segundo o Manual de Oslo (2005),  elaborado pela Organização para Cooperação 

de Desenvolvimento Econômica (OCDE), o conceito de inovação é bastante abrangente, 

podendo ser aplicado à implementação de bens ou serviços novos, ou ainda ao 

aperfeiçoamento de novos processos, novos métodos de divulgação de propaganda, 

novas práticas ou estruturas organizacionais para condução de negócios, entre outros. 

Conforme Santos (2001), a evolução da incorporação de inovações nas 

organizações teve início no momento em que ficou evidente que a utilização de novas 

tecnologias estariam associada à possibilidade de crescimento econômico. Com isso, 

uma nova dinâmica foi estabelecida dentro do modelo capitalista de geração de riqueza 

através da absorção de novas tecnologias, novos conceitos, novos processos, novo 

modelo de gestão, novas pessoas e, consequentemente, novas ideias.   

        Segundo o Glossário da FINEP a inovação : 

 

Significa a solução de um problema tecnológico, utilizada pela primeira vez, 

descrevendo o conjunto de fases que vão desde a pesquisa básica até o uso 

prático, compreendendo a introdução de um novo produto no mercado em escala 

comercial, tendo, em geral, fortes repercussões socioeconômicas. (FINEP, 2018). 

  

 De acordo com Leske (2016), a inovação tecnológica pode ser considerada como a 

busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção de novos 

produtos, processos, e, até mesmo, novas formas de organização. Segundo o Grupo de 

Pesquisa Guerra do Futuro, Inovação e Indústria de Defesa da Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército, o conceito de Inovação no Setor de Defesa pode ser 

apresentado como: 

 

Conjunto de agentes públicos e privados que, apoiados por fatores de ordem 
econômica, social, política, militar e organizacional, realizam atividades e 

http://www.finep.gov.br/biblioteca/glossario#pesquisabasica
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interações, contribuindo para a criação, o desenvolvimento, a produção, a 
comercialização e a difusão das Inovações (tecnológicas e não-tecnológicas) em 
Defesa (GFIID/ECEME, 2013, Apud FRANCO-AZEVEDO, 2013). 
 

Podemos identificar claramente, através dos diversos autores da atualidade, a 

existência de várias dimensões relacionadas à inovação, bem como que, em sua maioria, 

os conceitos se relacionam a alguma forma de sucesso, evolução, criação e/ou 

descoberta, sem, no entanto, referirem-se objetivamente ao ganho monetário. A 

abrangência do processo de destruição criadora inicialmente voltada para difusão de 

novos produtos ou processos de produção se intensificou ao longo do tempo para as 

estruturas organizacionais e hábitos sociais. 

 A gestão do processo de destruição criadora envolve o estudo de modelos e 

práticas gerenciais voltadas à inovação e considera um universo ampliado que 

compreende a dinâmica social de vários atores que estão sob a influência de novas redes 

de informação e criação. 

De acordo com Nielsen (2014) , as mudanças associadas a inovação podem ser 

classificadas da seguinte forma:: 

 

a. Incremental: Nas quais melhoramentos e modificações são cotidianas; 

b. Radical: Efetivada com base em saltos descontínuos na tecnologia de produtos e 

processos, como, por exemplo, CD; 

c. Disruptiva: Aquelas que mudam um paradigma, como, por exemplo, o IPhone. 

 

  Segundo Nielsen (2014), a integração de várias tecnologias em um produto pode 

resultar em um produto radicalmente inovador ou disruptivo, desde que a sinergia das 

capacidades instaladas gere um grande número de novas funcionalidades. Ainda de 

acordo com Nielson (2014), as mudanças decorrentes de uma inovação também podem 

resultar em: 

 

a. Novo sistema tecnológico: Mudanças abrangentes que afetam mais de um setor e 

dão origem a novas atividades econômicas; 

b. Novo paradigma tecnológico: Mudanças que afetam toda a economia envolvendo 

novas técnicas e mudanças organizacionais, alterando produtos e processos, 

criando novas indústrias e estabelecendo trajetórias de inovação por várias décadas.  
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Podemos perceber que a inovação requer no mínimo três agentes, a saber: 

-  O primeiro é o consumidor, que pode ser um segmento de mercado ou até mesmo o 

próprio governo; 

-  O segundo é o produtor que produz ou fornece bens e serviços estruturados em uma 

plataforma de negócio; 

- O terceiro é o catalisador, que gera o avanço tecnológico, podendo ser uma 

universidade ou centro de pesquisa, ou ainda um laboratório de pesquisa, usualmente 

denominado de Instituição de Ciencia e Tecnologia ( ICT). 

Quando o processo de inovação atinge amadurecimento para ser considerado na 

questão de Estados, um quarto agente se faz presente, que é o Governo, atuando 

através da elaboração de Políticas que servem de orientação para ações e medidas de 

implementação.  

 

2.2 CIÊNCIA E TECNOLOGIA      

 

Segundo Longo (1996) a inovação em Ciência e Tecnologia é obtida através do 

avanço do conhecimento contínuo, que por sua vez, segundo o Glossário das Forças 

Armadas (BRASIL, 2007) é um dos cinco componentes da Expressão do Poder Nacional, 

sendo, portanto, fundamental ao desenvolvimento do Estado. Por tal questão, a condição 

de estagnação científica é bastante preocupante, pois implica em uma decadência que 

pode resultar na própria desagregação do estado. 

O Glossário da FINEP (2018) define Ciência como:Conjunto organizado 

dos conhecimentos relativos ao universo, envolvendo seus fenômenos naturais, 
ambientais e comportamentais. A geração do conhecimento científico se faz 
através da pesquisa ou investigação científica, seguindo as etapas do método ou 
metodologia científica. (FINEP, 2018) 

 

Em outras palavras, o Glossário da FINEP (2018) define pesquisa como um tipo de 

atividade, que tem por objetivo a produção de novos conhecimentos através da realização 

de práticas que envolvem levantamento de dados ou coleta de informações. Quando o 

objetivo a que se destina é de natureza prática com um fim específico, usa-se a 

denominação de pesquisa aplicada. O termo pesquisa básica é utilizado na produção de 

conhecimento, seja teórico ou experimental, que contribui de forma original ou 

incremental, para a compreensão sobre os fatos e fenômenos observáveis, sem ter em 

vista uso ou aplicação específica imediata.  

http://www.finep.gov.br/biblioteca/glossario#pesquisa
http://www.finep.gov.br/biblioteca/glossario#metodooumetodologiacientifica
http://www.finep.gov.br/biblioteca/glossario#metodooumetodologiacientifica
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  É necessário o domínio do conhecimento científico empregado, primeiramente 

básico e depois aplicado, para galgar o acesso às tecnologias mais avançadas.  Sendo 

assim, a capacitação em inovação é o resultado obtido a partir de um elevado grau de 

desenvolvimento tecnológico, que pode ser exemplificado a partir da análise das diversas 

fases produtivas sugeridas por Leske (2016), que, com base no trabalho de Krause (1992) 

aplicado para o desenvolvimento de armas, identificou as etapas evolutivas do processo 

para a fabricação de armamento, conforme apresentado na seguinte tabela:  

 

Tabela 1 : Complexidade nas Fases Produtivas de uma arma 

1 A capacidade de realizar a manutenção simples 

2 Revisão, renovação e modificação das capacidades rudimentares 

3 Montagem de componentes importados com produção sob licença. 

4 A produção local de componentes ou matérias-primas 

5 
A montagem final das armas menos sofisticadas, com 

componentes de produção local. 

6 
Coprodução ou produção sob licença completa das armas menos 

sofisticadas. 

7 
Melhorias de pesquisa e desenvolvimento (P&D) limitados às 

armas produzidas sob licença. 

8 
Limita a produção independente de armas menos sofisticadas; 

produção limitada de armas mais avançadas. 

9 P&D independente na produção de armas menos sofisticadas 

10 
P&D independente na produção de armas avançadas com 

componentes estrangeiros 

11 P&D na produção completamente independente 

Fonte: Leske (2016) 

Podemos perceber que nas primeiras fases não existe mudança significativa que 

possa ser caracterizada como inovadora. Somente a partir da nona fase é que se observa 

uma liberdade de P&D que pode resultar em inovação, indicando que é a partir do 

domínio tecnológico da produção que é possível vislumbrar o início do processo de 

inovação. 

 

2.3 GESTÃO 

 

Segundo Quadros (2008), é a partir dos anos 2000 que a discussão sobre a 

importância da Gestão da Inovação emerge, não apenas como gerenciamento da 
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tecnologia ou da P&D, mas por meio de um enfoque estratégico que gradualmente se 

intensifica e se afirma como um campo disciplinar que produz e aperfeiçoa metodologias, 

sistemas e ferramentas de gestão, com novas abordagens conceituais sobre as práticas 

gerenciais em curso nas empresas. É a partir de um processo de gestão eficiente que 

ciência e tecnologia produzirão inovação.  

Quando o processo de gestão ocorre por meio de um ente governamental, a ação 

se desenvolve mediante controle e orientação do Estado, ou seja, são aplicados os 

processos, capacidades de planejamento, organização, direção e controle pelas diversas 

entidades que formam o Estado (Meller-da-Silva, 2011) . 

Deste modo, o estudo de modelos teóricos de Gestão da Inovação e a análise da 

história recente de algumas ações políticas vocacionadas para promover a inovação no 

país, auxiliarão na identificação de sugestões de ações para que possam tornar mais 

eficiente a Gestão da Inovação dentro do Ministério da Defesa, particularmente para o 

Exército Brasileiro.  

 

2.4 MODELOS DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 

Segundo Gavira et al. (2007), o êxito na geração da inovação não depende 

fundamentalmente da genialidade dos profissionais que atuam nesse processo, ou de 

grandes montantes financeiros alocados a ele; os  casos bem-sucedidos de empresas e 

países, no que se refere a desenvolvimento de produtos, evidenciaram que o 

desempenho desse processo depende muito do modelo e das práticas de gestão 

adotadas. 

Cavalcante (2009) apresenta a evolução dos modelos de inovação que tiveram 

profunda influência nas Políticas de CT&I no Brasil, partindo da década de 50, quando se 

assumia que a inovação industrial seguiria um processo mais ou menos linear, 

começando com a descoberta científica, passando pelas atividades de P&D, engenharia e 

produção industrial e terminaria com um produto ou processo comercializável.  

Esse modelo tipicamente orientado a partir da descoberta tecnológica technology-

push 1, predominou no exterior até a segunda metade da década de 1960, quando outro 

modelo linear foi estabelecido. Porém, em sentido inverso ao anterior e visando ao 

                                                 
1
 Orientado à produção de tecnologia ( Livre tradução do Autor) 

2
 Orientado às demandas do mercado ( Livre tradução do Autor) 

3
 Orientado à necessidade ou ao consumidor ( Livre tradução do Autor) 
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atendimento de demandas do mercado, surgiram novos modelos denominados de 

market-pull 2 ou need-pull 3, que seria substituído, na década de 1970, por visões que 

tenderiam a ver os modelos unidirecionais como limitados.  

Surgem então modelos mais interativos, a partir de 1980, nos quais tanto a oferta 

quanto a demanda tecnológica são consideradas.  Assim, foram  introduzidos novos 

modelos conceituais superando a visão sequencial do processo de inovação e alterando a 

percepção para processos paralelos. Segundo Cavalcante (2009), o caráter sistêmico do 

processo de inovação, denominado de  Modelo de Integração Estratégica e Redes, seria 

reconhecido já no final da década de 1980. Este modelo complexo enfatiza a influência 

simultânea de fatores funcionais, institucionais e econômicos nos processos de geração, 

difusão da ciência e da tecnologia. 

  Desta forma, a partir de um contínuo aperfeiçoamento e do estudo de casos de 

sucesso, vários modelos de características sistêmicas de inovação têm sido propostos. 

Dentre estes se destaca, segundo Etzkowitz e Zhou (2017), o modelo da Tripla Hélice ou 

Triplice Hélice, ou ainda Hélice Tripla (cujos termos variam conforme a tradução), 

integrando academia, empresa e governo, sendo que, conforme Villas Boas (2016),  foi 

adotado pelo Exército Brasileiro como modelo de promoção de inovação necessário para 

o processo de transformação da Força terrestre.  

Ainda conforme Etzkowitz e Zhou (2017), o modelo da Tripla Hélice prevê uma 

metodologia para examinar pontos fortes e fracos locais, preenchendo as lacunas nas 

relações entre academia, empresas e governo, com finalidade de desenvolver uma 

estratégia de inovação bem-sucedida. 

De acordo com Ferreira (2017), o modelo da Tripla Hélice tem sido utilizado como 

um guia de políticas e práticas nos âmbitos local, regional, nacional e multinacional, sendo 

inclusive adotado pelo Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército ( SCTIEx), 

e por isso, objeto de estudo deste trabalho.  

Segundo Etzkowitz e Zhou (2017), a origem do modelo da Tripla Hélice ocorreu na 

década de 1920 a partir de iniciativas envolvendo governo, universidade e indústria, na 

região da Nova Inglaterra situada nos Estados Unidos, como uma iniciativa para revigorar 

a economia industrial que se encontrava em declínio. Embora as iniciativas tenham como 

ponto de partida as lideranças políticas, atribui-se ao reitor Karl Taylor Compton do 

Massachusset Institute of Technology (MIT) (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) o 

papel fundamental no desenvolvimento de uma nova organização, sustentada com capital 

de risco, com o apoio das comunidades empresariais e políticas. O êxito deste tipo de 
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estrutura organizacional também ocorreu em outro grupo constituído inicialmente por 

interações ou hélices duplas - universidade-governo e indústria-universidade - na região 

denominada de vale do Silício, na Califórnia, tendo sido promovida por acadêmicos, 

líderes políticos e empresários, resultando numa versão mais dinâmica e mais atual, que 

é o modelo da Tripla Hélice. 

A partir de então, o modelo, desenvolvido originalmente por  Etzkowitz e 

Leydesdorff (1995)  esteve em processo constante de evolução, apresentando em 

Etzkowitz e Zhou (2017) sua recente versão, que atualiza os pressupostos iniciais, com 

base na experiência adquirida ao longo dos anos, que são apresentados a seguir de 

forma resumida:  

 

a. A Universidade Empreendedora é primordial em uma economia baseada no 

conhecimento e uma importante impulsionadora do desenvolvimento social. Em 

uma sociedade baseada no conhecimento, ela se tornou uma esfera institucional com 

a mesma importância de atores como indústria e o governo; 

b. O papel do governo na Tripla Hélice deve ser moderador e não controlador. Seu 

objetivo é garantir que a Tripla Hélice funcione bem, incluindo as hélices duplas 

governo-universidade, universidade-indústria e indústria-governo, assim como as três 

hélices;  

c. O governo pode ser o melhor candidato para criar um “espaço de consenso”, 

reunindo os protagonistas relevantes para conceber e implementar projetos de 

inovação; 

d. O capital de risco pode atuar como uma parceria ou como o braço de uma 

corporação, governo, universidade ou fundação. O setor de capital de risco privado, 

baseado em parcerias, foi formado pelas interações entre todos os protagonistas da 

inovação e é um importante propulsor da formação e crescimento de empresas; 

e. As atividades de inovação ocorrem em um espaço composto por diversas 

organizações, resultante do esforço intelectual de uma entidade inovadora, não 

necessariamente de um único inventor. As entidades dentro e entre as esferas 

institucionais da Tripla Hélice e que traduzem o conhecimento em atividade 

econômica, podem atuar como uma sequência integrada, ou isoladas umas das 

outras, unidas apenas pelos empreendedores que buscam seu apoio, consecutiva ou 

simultaneamente;  

f. Incubadoras, aceleradores e escritórios de transferência de tecnologia promovem o 
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surgimento de novas empresas e desenvolvimento inovador em uma determinada 

região, apoiados por governos municipais, universidades e associações 

empresariais setoriais, entre outros; 

g. A inovação é um processo interminável. A Hélice Tríplice, como modelo para manter 

e desenvolver o processo, é uma teoria universal de inovação e empreendedorismo.  

 

2.5 POLÍTICA 

 

É da Expressão Política do Poder Nacional que se origina a arquitetura jurídica que 

conduz o País em termos de CT&I, estabelecendo as bases do processo de Gestão de 

Inovação.  Assim, é importante apresentar definições para o conceito de Política devido a  

sua importância no desenvolvimento deste trabalho. 

Segundo Souza (2012), a atividade política é concebida simplesmente como o 

processo de mobilizar o poder com vistas à dominação e à imposição de interesses, 

valores ou ideais individuais, grupais ou classistas. Sob esta percepção, as organizações 

orientam-se por uma racionalidade política que envolve disputas, negociações, 

convenções, acordos e coalizões. 

Segundo Pacheco e Almeida (2013), o desafio de executar políticas mais amplas 

de apoio à inovação é comum a muitos países, havendo inclusive novos esforços entre as 

economias desenvolvidas de políticas explícitas de competitividade, visando criar uma 

nova agenda de apoio à criatividade e de incentivar a inovação na distribuição em 

serviços e em segmentos não intensivos em tecnologia, em razão do peso crescente 

destas atividades no PIB e de seu impacto na produtividade.  

No caso do Brasil, de acordo com Pacheco e Almeida (2017), a tradição de apoio a 

projetos e a ênfase para P&D segue de perto ao que se fazia no mundo, mas com duas 

características próprias: de um lado, uma forte influência acadêmica no desenho das 

políticas e de seus instrumentos, mesmo quando estes se destinam às empresas; de 

outro, uma quase total falta de sincronia entre as políticas de comércio exterior e as 

políticas de apoio à inovação, gerando déficit de sustentabilidade. 

Sendo assim, a gestão de CT&I dentro do País deve ser promovida por ações 

oriundas de diversas Políticas de Estado, com integração de idéias e relacionamentos, 

sendo necessário analisar as questões pertinentes, ainda que superficialmente, a fim de 

identificar possibilidades para aumentar a produtividade do processo de CT&I. 
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2.6 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

O desenvolvimento desta pesquisa contribui para ampliação do conhecimento 

sobre inovação ao analisar os modelos de Gestão de Inovação, já consagrados no 

exterior, que envolvem a relação entre empresa da Base Industrial de Defesa, centro de 

pesquisa e academia, consoante os adotados no País sob a influência de aspectos 

políticos e culturais tipicamente brasileiros. 

.  
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3.METODOLOGIA 

 

Segundo Oliveira (2011), a metodologia deve apresentar o modo como se pretende 

realizar a investigação Científica e para isso o autor deverá descrever a classificação 

quanto aos objetivos da pesquisa, a natureza da pesquisa, a escolha do objeto de estudo, 

a técnica de coleta e a técnica de análise de dados. 

Deste modo, podemos iniciar a descrição da metodologia classificando a pesquisa 

quanto aos seus objetivos como pesquisa descritiva, que tem por finalidade principal, 

segundo Gil (1999), a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis, ou, conforme Oliveira 

(2011), busca descrever um fenômeno ou situação em detalhe, especialmente o que está 

ocorrendo, permitindo abranger, com exatidão, as características de um indivíduo, uma 

situação, ou um grupo, bem como desvendar a relação entre os eventos. 

  Quanto à natureza da pesquisa esta pode ser classificada como qualitativa, que 

segundo Triviños apud Oliveira (2011), trabalha os dados buscando seu significado, tendo 

como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto. O uso da descrição 

qualitativa procura captar não só a aparência do fenômeno como também suas essências, 

procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as 

consequências.  

Para Gil (1999), o uso dessa abordagem propicia o aprofundamento da 

investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações, 

mediante a máxima valorização do contato direto com a situação estudada, utilizando o 

que era comum, porém, permanecendo receptiva na percepção da individualidade e os 

significados múltiplos. 

Quanto à coleta de dados será utilizada, inicialmente a pesquisa documental e 

bibliográfica, que segundo Gil (1999), utiliza fundamentalmente as contribuições de 

diversos autores. Segundo Oliveira (2011), a pesquisa bibliográfica pode ser definida 

como a busca de informações em contribuições culturais ou científicas realizadas no 

passado sobre um determinado tema. Ainda segundo Oliveira, a abrangência envolve 

toda documentação tornada pública em relação ao tema estudado, compreendendo 

desde publicações avulsas até boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, 

teses e materiais cartográficos, entre outros.  

Ainda com relação à Coleta de dados será também procedida uma pesquisa 

histórica sobre o Acordo de Cooperação CBC X IME, pesquisa esta que, de acordo com 
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Prodanov e Freitas (2013, p. 36) tem como foco “a investigação de acontecimentos ou 

instituições do passado, para verificar a sua influência na sociedade de hoje”.  

Assim, associada à pesquisa histórica será feita uma análise dos eventos 

desenvolvidos e ocorridos durante a vigência do referido acordo com vistas a obter a 

identificação das ações que permitirão aperfeiçoar o processo de relacionamento 

Empresa x IME e, ao final, aumentar a capacidade de geração de Inovações da força Esta 

análise será desenvolvida sob a ótica dos fatores geradores de capacidades operativas 

(DOAMEPI) definidos na Metodologia de Concepção Operativa do Exército (MCOE), 

(BRASIL ,2014b)  

Este trabalho tem como pressuposto que a capacidade para geração de inovação 

desejada será obtida quando os fatores DOAMEPI se integrarem sob a forma de um 

sistema, que segundo Blanchard (2016), pode ser definido como uma construção ou 

coleção de diferentes elementos que juntos produzem resultados, não podendo ser obtido 

apenas pelos elementos em ações individuais. 

A questão da interação entre as partes envolvidas será abordada sob o enfoque da 

atividade de redes sociais aplicada a ambientes interorganizacionais, considerando, que 

o sistema formado existe dentro do ambiente produzido pela integração academia, 

empresa e governo (admitindo a perspectiva da Tripla Hélice).  Este procedimento 

contribui, segundo De Rolt (2017), para potencializar as relações de colaboração, bem 

como identificar competências complementares, além de proporcionar a todos o acesso 

a um conjunto mais amplo de informações, atividades, serviços e habilidades. 

Deste modo, as metodologias aplicadas para realizar o estudo dos trabalhos 

desenvolvidos no acordo de cooperação IME x CBC , permitirão identificar as atividades 

desenvolvidas sob abordagem sistêmica buscando identificar ações que adicionem valor 

ao sistema como um todo, superando a contribuição individual das partes. 
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4. MODELOS TEÓRICOS DO PROCESSO DE INOVAÇÃO  

 

 

 Costa (2016) sugere que as bases teóricas para abordagem sistêmica da inovação 

como uma variável central na explicação do desenvolvimento econômico vai ter a 

edificação a partir da obra de Schumpeter (1982), que apresenta os fundamentos da 

Inovação como mudança econômica, que ele identificou em novas combinações: a 

introdução de um novo bem; a aplicação de um novo método de produção; a abertura de 

um novo mercado; a descoberta de uma nova fonte de matéria-prima; o estabelecimento 

de uma nova forma de organização da indústria.  Para Schumpeter (1982), o empresário 

inovador é o agente econômico que traz novos produtos para o mercado por meio das 

combinações citadas, sendo o fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico. 

 A partir de Schumpeter (1982) a temática da inovação se desenvolve sob várias 

perspectivas que visam compreender, teorizar e tornar mais eficiente o processo.  Gavira 

(2007) propõe que, o êxito na geração da inovação não depende fundamentalmente da 

genialidade dos profissionais que atuam nesse processo ou de grandes montantes 

financeiros alocados a ele; os casos bem-sucedidos de empresas e países, no que se 

refere a desenvolvimento de produtos, evidenciaram que o desempenho desse processo 

depende muito do modelo e das práticas de gestão adotadas. 

 Este capítulo tem por objetivo a introdução de alguns dos principais conceitos 

sobre gestão de inovação. Longe de esgotar ou mesmo de tratar este assunto de forma 

absoluta, neste capítulo serão apresentados conceitos e modelos que auxiliarão o 

estudo de caso, embasando propostas para melhoria do processo de geração de 

inovação dentro do Exército Brasileiro.  Para facilitar o entendimento, a apresentação 

das propostas de gestão de inovação será realizada detalhando os pontos de vistas em 

três classes distintas que são fundamentados em: busca de ideias, geração de 

conhecimento acadêmico e acúmulo de capacidades tecnológicas. 

 

4.1 BUSCA DE IDEIAS: FUNIL DA INOVAÇÃO  

 

 Um dos primeiros modelos atribuídos à inovação se espelha em parte do trabalho 

de Thom (1980). O processo se assemelha a uma busca de soluções em três etapas que 

são: a geração da ideia, a aceitação da ideia e a realização da ideia.  
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Carlos (2014) propõe uma reapresentação desta proposta, que pode ser vista na 

figura 1 a seguir.  O processo consiste na identificação de oportunidades em um mercado 

consumidor na forma de ideias dentro de um campo de pesquisa, iniciando através da 

busca e seleção, seguida da fase de testes e classificação (processo de seleção), 

continuando pelas etapas de criação e decisão (análise de viabilidade) e concluindo na 

última fase que é a realização. 

 

Figura 1 : Fases do processo de inovação .  

 

                                         

Fonte: Carlos (2014). 

 

Se considerarmos que no início do processo de inovação partimos da busca de 

oportunidade em um mercado consumidor através da proposta de um grande número de 

ideias, e que ao longo do processo o numero vai sendo reduzido até que poucas chegam 

para a realização, então é possível adotar uma representação gráfica do tipo, denominada 

por  Clark e Wheelwright (1992) de funil da inovação, que constitui um modelo clássico de 

inovação representado graficamente por um funil. 

O modelo gráfico é eficaz em comunicar que, dentre as várias possibilidades de 

desenvolvimento, poucas de fato alcançarão espaço no portfólio de produtos correntes de 

uma organização (Figura 2).  

Segundo Silva et al. (2014) e Clark e Wheelwright (1992), bons processos 

possuem “bocas” largas e gargalos estreitos: um processo abrangente de captação de 

ideias (internas ou externas) e um processo eficiente para identificar aquelas de maior 

valor e que devem, portanto, receber recursos para implantação. A ideia do funil é 
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mostrar que opções são descartadas na medida em que as ideias convergem, 

perfazendo uma redução contínua de incertezas de um projeto ou de um conjunto de 

projetos. 

Figura 2. Funil da Inovação. 

 

                    Fonte: Carlos (2014) 
 

Outro modelo bastante citado na literatura é o modelo de Cooper (1993) apud Silva 

et al. (2014) , apresenta uma lista de estágios para seleção, avaliação e teste de idéias, 

possuindo etapas como investigação preliminar, construção de plano de negócios, 

desenvolvimento, teste e avaliação, cada um consistindo numa lista de atividades 

prescritas. A entrada para cada estágio é um gate2, que são pontos ou etapas de 

controle, avaliação e checagem. Com base nos resultados obtidos devem ser tomadas 

decisões gerenciais em cada gate, que determinarão se o processo deve continuar, 

cancelar, pausar ou recomeçar no estágio anterior. Deste modo, a seleção de ideias 

ocorre ao longo de todo o processo, uma vez que cada gate é uma oportunidade de 

revisão do portfólio. 

Figura 3. Processo proposto por Cooper.  

 

Fonte: Silva et al.  (2014) 

 

                                                 
2
 Gate significa portão ou portal (livre tradução do autor)  
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Na descrição do modelo, segundo Silva et al. (2014) , podem ser reconhecidos os 

fatores organizacionais e a interfuncionalidade que são requeridos pelas atividades em 

cada fase, alem da conexão com o mercado e os níveis decisórios. Também é possível 

verificar que os modelos gráficos privilegiam o aspecto processual que explica a 

construção do conhecimento, materializado em um bem ou serviço ao longo das etapas 

apresentadas.  

Segundo Silva et al. (2014) ,com base no funil da inovação e no processo de 

Cooper, a lógica do processo de inovação pode ser interpretada como uma cadeia de 

valor, na qual a ideia vai se valorizando dentro da instituição ao longo do processo 

de desenvolvimento da inovação. A vantagem desta representação é a 

identificação de vários processos interdependentes dentro de cada etapa. A 

figura 4 apresenta a cadeia de valor da inovação conforme Silva e Salerno 

(2014). 

Figura 4. Cadeia de valor da inovação 

 

Fonte :Silva et al. ( 2014) 

 

Por fim, podemos verificar que os processos de inovação ocorrem a partir da 

busca e seleção de ideias ou de oportunidades, sendo limitado pela capacidade 

interna da empresa de processar as informações e identificar oportunidades chaves, 

bem como de, a partir da elucidação,  desenvolver a ideia até que se chegue à 

inovação.    

 

4.2 GERAÇÃO DE CONHECIMENTO : TRIPLA HÉLICE 

 

O modelo de inovação da Tripla Hélice é o adotado pelo Exército Brasileiro em seu 

processo de transformação. Este modelo, segundo Villas Boas (2016), possui a vantagem 

de promover um exponencial aumento de produtividade, conjuntamente com a elevação 

da capacidade competitiva das empresas, promovendo a criação de parcerias entre as 
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universidades e as indústrias, bem como a ampliação do papel da academia na 

sociedade, como propulsora direta de desenvolvimento socioeconômico. O governo 

possui majoritariamente as funções de direcionamento geral, a promoção através de 

investimentos e, especialmente, a articulação de interfaces. Conforme Villas Boas (2016), 

muitos dos projetos do Exército, ora em desenvolvimento, podem ser enquadrados nesse 

modelo, pois promove uma franca aproximação e sinergia entre a academia, a indústria e 

o governo. 

Segundo Etzkowitz e Zhou (2017), a Tripla Hélice fornece uma metodologia para 

examinar pontos fortes e fracos locais, e ainda preencher lacunas nas relações entre 

universidades, indústrias e governos, com vistas a desenvolver uma estratégia de 

inovação bem-sucedida. Tendo como pressuposto a identificação de que a fonte de 

geração do desenvolvimento socioeconômico se baseia no conhecimento, este é o cerne 

do projeto de inovação da Tripla Hélice para aprimorar as interações universidade-

indústria-governo. 

Enquanto alguns modelos de inovação se baseiam no funil da inovação, os 

modelos de Thom (1980), Cooper (1993) apud Silva et al. (2014)  e proposta de Silva et 

al. (2014) possuem enfase na busca e seleção de ideias ou de oportunidades, 

restringidos pela capacidade interna da empresa de processar as informações e 

identificar oportunidades chaves; O ponto central do modelo da Tripla Hélice é a 

geração de conhecimento, ou seja, a produção de ciência e tecnologia, determinando que 

este modelo seja considerado mais dinâmico e potencialmente mais inovador. 

Segundo Etzkowitz e Zhou (2017) o modelo da Tripla Hélice está em constante 

evolução e por isso é bastante dinâmico, podendo didaticamente ser representado de três 

maneiras distintas conforme mostrado na figura 5,. As diferentes representações podem 

ser explicadas partindo de pontos de vistas diferentes, como abaixo se apresenta, sendo: 

1) Um modelo de controle pelo governo da academia e da indústria, denominado 

de Tripla Hélice I;  

2) Um modelo  em que a indústria, a academia e o governo, separados uns dos 

outros, interagem apenas modestamente através de fronteiras firmes, 

denominado de Tripla Hélice II. 

3) Modelo  em que a indústria, a academia e o governo possuem bastante 

interação em um processo bastante dinâmico, sem fronteiras bem definidas, 

denominado de Tripla Hélice III 
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Nas duas primeiras perspectivas, há um movimento rumo a uma maior 

independência da universidade e da indústria em relação ao Governo por um lado, e a 

uma maior interdependência dessas esferas institucionais, por outro.  

Etzkowitz e Zhou (2017) esclarecem que a interação entre as esferas institucionais 

da universidade, indústria e governo, evolui de modo que os modelos previstos 

anteriormente tendem a amadurecer através da criatividade organizacional, formando o 

atual modelo de Tripla Hélice III, que possui capacidade de substituir as variantes nos 

sistemas nacionais de inovação. 

Figura 5 : Variação do conceito da Hélice Tríplice 

 

Fonte: Etzkowitz e Zhou (2017). 

 

Etzkowitz e Zhou (2017) esclarecem que governo e indústria, elementos clássicos 

das parcerias público-privadas, são reconhecidos como importantes esferas da sociedade 

desde o século XVIII. A tese da Tripla Hélice é que a universidade está deixando de ter 

um papel social secundário, ainda que importante, de prover ensino superior e pesquisa, 

e está assumindo um papel primordial equivalente ao da indústria e do governo, como 

geradora de novas propostas para as indústrias e empresas.  

Os pressupostos do Modelo da Tripla Hélice apresentados no Referencial Teórico 

deste trabalho tratam a academia como um fator primordial para o processo de inovação. 

Enquanto Schumpeter (1982) identifica o empresário inovador como o agente 

econômico que traz novos produtos para o mercado, sendo este o fenômeno fundamental 

do desenvolvimento econômico, Etzkowitz e Zhou (2017) elegem a Universidade 

Empreendedora como o motor-chave de uma economia baseada no conhecimento e um 

importante propulsor do desenvolvimento social.  
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4.3  ACÚMULO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS  

 

  Figueiredo (2015) apresenta um modelo de gestão de inovação construído a partir 

de estudos realizados com empresas. Segundo Figueiredo (2015), na década de 50, 

alguns pesquisadores buscaram explicações para questões não abordadas por 

Schumpeter, como as fontes de inovação, melhoria contínua e características de 

empresas inovadoras, gerando um conjunto de estudos inspiradores tanto conceituais 

como empíricos. No final dos anos 70, começou a emergir um conjunto de estudos que, 

de maneira mais sistemática, buscava examinar o papel da mudança tecnológica no 

desenvolvimento industrial e econômico de países e empresas. Vários desses estudos 

enfatizaram o papel da capacidade tecnológica como fonte de diferenças entre setores 

industriais e países, em termos de progresso industrial e crescimento econômico. 

Segundo Figueiredo (2015), durante meados dos anos 90, um novo conjunto de 

estudos emergiu para examinar as implicações dos processos de aprendizagem na 

trajetória de acumulação tecnológica de empresas de países em desenvolvimento, 

examinando a base organizacional dos processos de aprendizagem e suas implicações 

para a acumulação tecnológica das empresas. Alguns estudos também examinaram as 

diferenças entre as empresas, o papel dos processos de aprendizagem em termos de 

acumulação tecnológica e o aprimoramento de  desempenho técnico-econômico.  

Ainda conforme Figueiredo (2015), o parque industrial brasileiro teve origem na 

aquisição via importação e instalação de processos industriais, que passou a ser 

denominado de transferência de tecnologia. Sob este contexto, Figueiredo (2015) ressalta 

que o termo transferência de tecnologia pode transmitir a falsa ideia de que uma 

tecnologia pode ser automaticamente transladada de um país para outro, 

desconsiderando o fato de que a capacidade tecnológica possui uma natureza não 

apenas disseminada, mas abrangente, englobando toda a empresa de origem daquela 

tecnologia. 

Deste modo, conforme Figueiredo (2015), a real transferência de tecnologia de 

economias industrializadas para economias em desenvolvimento envolveriam, de um 

lado, a gestão da aquisição, instalação e operação da tecnologia importada, e de outro, a 

garantia do engajamento da organização que adquiriu a tecnologia, em um contínuo e 

sistemático processo de aprendizagem tecnológica.  

 Figueiredo (2015), propõe que a capacidade tecnológica de uma empresa  

apresenta pelo menos quatro componentes, a saber: 
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 (a) Sistemas técnicos físicos – referenciados à maquinaria e equipamentos, 

sistemas baseados em tecnologia de informação, software em geral, plantas de 

manufatura;  

(b) Capital humano, baseado no conhecimento e qualificação das pessoas - engloba 

o conhecimento tácito, as experiências, habilidades de gerentes, engenheiros, técnicos e 

operadores que são incorporados ao processo ao longo do tempo; 

(c) Dimensão organizacional – constituído pelo conhecimento explícito acumulado 

nas rotinas organizacionais e gerenciais das empresas, nos procedimentos, nas 

instruções, na documentação e na implementação de técnicas de gestão;  

(d) Produtos e serviços – referem-se à parte mais visível da capacidade tecnológica, 

refletindo conhecimento tácito das pessoas e da organização e os seus sistemas físicos e 

organizacionais; por exemplo, nas atividades de desenho, o processo de 

desenvolvimento, prototipagem, teste, produção e parte da comercialização de produtos e 

serviços, refletem os outros três componentes da capacidade tecnológica. 

Segundo Figueiredo (2015), existe uma relação inseparável entre esses quatro 

componentes e a capacidade tecnológica necessária ao processo de inovação. E ainda 

que forte atenção possa ser dada a valorização do desenvolvimento de capital humano 

para absorver a tecnologia importada, a dimensão organizacional é normalmente 

negligenciada.  

Deste modo, Figueiredo (2015) sustenta que a despeito da presença de máquinas 

avançadas e de engenheiros e técnicos altamente qualificados, não se consegue obter 

inovação em produtos e serviços e não se consegue melhorar o desempenho técnico da 

empresa devido a ausência de uma estrutura organizacional para integrar esses 

elementos dentro da dimensão organizacional, onde a capacidade tecnológica da 

empresa é acumulada. 

Ainda segundo Figueiredo (2015), no processo de transferência de tecnologia foi 

justamente o aprendizado da dimensão organizacional que tendeu a ser negligenciado. 

Particularmente o aprendizado referente às estratégias de inovação da organização, 

limitando a capacidade de acumulação tecnológica da empresa, contribuiu para explicar o 

processo irregular de continuidade no desenvolvimento tecnológico que tende a ocorrer 

em economias em desenvolvimento.  

Deste modo, no enfoque de Figueiredo (2015), é na dimensão organizacional das 

empresas que se estabelecem as estratégias de acumulação tecnológica necessária a 

promoção da inovação. Inclusive o planejamento para as empresas desenvolverem o 
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capital humano, que consiste em uma base  de recursos humanos em áreas relacionadas 

às atividades tecnológicas, integrando e contribuindo para melhorar a formação de 

engenheiros, pesquisadores, gerentes, técnicos e operadores.  

Assim, a partir da dimensão organizacional e do capital humano é possível 

desenvolver os sistemas técnicos, bem como adquirir domínio das tecnologias associadas 

aos produtos e os serviços. Estes quatro fatores integrados estabelecem um processo de 

construção e acumulação de capacidade tecnológica na empresa capacitando-a a realizar 

ou não, de maneira independente, atividades de tecnologia e inovação tecnológica. 

Deste modo podemos verificar que o modelo de Figueiredo (2015), baseado no 

acúmulo de capacidades tecnológicas pelas empresas, é fundamentado em uma análise 

da perspectiva histórica brasileira do processo de inovação e, portanto, profundamente 

influenciado pela cultura do País.  

Em complemento, Figueiredo (2015) ressalta que embora o processo de 

acumulação de tecnologia ocorra dentro das empresas, as políticas governamentais têm 

um papel altamente relevante neste processo, cabendo ao Estado o papel de estimulador, 

financiador e apoiador do processo de inovação e não de protetor ou empresário. 

 

4.4 CONCLUSÃO PARCIAL 
 
 
 Os modelos de Gestão de Inovação apresentados neste capítulo foram 

organizados conforme a ênfase dos três aspectos apresentados: busca de ideias, 

geração de conhecimento acadêmico e acúmulo de capacidades tecnológicas. Ressalta-

se que todos os modelos contemplam estes três aspectos, sendo que a diferença se 

situa na relevância ou aprofundamento das ações relativas a um destes aspectos.  

 Sendo assim, os modelos relacionados ao conceito de Funil de Inovação 

apresentam maior aprofundamento nos aspectos relacionados à busca e seleção de 

ideias ou de oportunidades, sendo limitado pela capacidade interna da empresa de 

processar as informações e identificar oportunidades chaves, bem como de, a partir 

disso,  desenvolver a ideia até que se chegue à inovação.   

O modelo da Tripla Hélice ressalta a capacidade da geração de conhecimento 

através de atividades relacionadas à pesquisa básica e/ou aplicada na academia, 

apresentando a Universidade Empreendedora como o principal agente de inovação, 

superando o papel industrial, dentro de um contexto de uma economia da era do 

conhecimento.  
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O processo de acumulação de tecnologia é um modelo que tem origem com 

empresas brasileiras, tendo como pressuposto de que a inovação é um resultado de um 

processo contínuo de acumulação de capacidades, que, por sua vez, tem sua origem na 

dimensão organizacional da empresa, envolvendo a partir disso o desenvolvimento de 

capital humano, de sistemas técnicos, bem como do domínio das tecnologias associadas 

aos produtos e serviços.  

A figura 6 a seguir representa as três áreas temáticas apresentadas como uma 

síntese dos cinco modelos teóricos de processos de Inovação apresentados neste 

trabalho:  o de Thom (1980), Cooper (1993) apud Silva et al. (2014) e proposta de 

Cadeia de Valor da Inovação de  Silva et al. (2014) apresentados no contexto do tema 

funil de inovação; o da Trípla Hélice ( Etzkowitz e Zhou , 2017) e o do Figueiredo (2015) 

(acúmulo de capacidades). A figura 6 apresenta uma associação entre as três áreas 

temáticas estudadas neste trabalho e o aspecto tratado mais enfaticamente pelos 

mesmas.   

Figura 6: Ênfase dos principais modelos de Gestão de Inovação Identificados neste Trabalho.  
 

 
Fonte: O Autor 
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5. POLÍTICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
 
 Neste capítulo serão apresentados os aspectos políticos e as ações estratégicas 

de Estado referentes à ciência, tecnologia e inovação. Esta perspectiva, associada aos 

conceitos dos modelos de Gestão de Inovação aplicada ao estudo de um evento 

vivenciado pelo autor, permitirá identificar quais ações podem ser apresentadas como 

sugestões para contribuir com o processo de Gestão da Inovação no Exército Brasileiro, 

integrando a Base Industrial de Defesa e a Academia, em soluções de interesse da Força 

Terrestre. 

Segundo Bazzo (2004), no mundo atual, a promoção da ciência, da tecnologia e da 

inovação, através de políticas específicas, tem se destacado como o fator primordial de 

progresso dentro de uma região.  Sendo assim, no paradigma vigente, essa medida 

possui também um valor de bem social e, superando a finalidade aparente de agregação 

de valores aos mais diversos produtos, torna-se a chave para a competitividade 

estratégica e para o desenvolvimento social e econômico de uma região, 

 Segundo Brasil (2016c), o desenvolvimento da capacidade científica, tecnológica e 

de inovação de um país é vital para que este obtenha autonomia em seu crescimento 

socioeconômico e consolide sua soberania,. Esses objetivos podem ser obtidos através 

de uma Estratégia Nacional de CT&I capaz de nortear ações que contribuam para o 

desenvolvimento nacional, por meio de iniciativas que valorizem o avanço do 

conhecimento e da inovação.  

  Este capítulo tem por objetivo apresentar algumas observações sobre a influência 

de instrumentos jurídicos associados às Políticas e Estratégias de CT&I para gestão de 

inovação em contextos de diversas abrangências e para facilitar o entendimento, as 

Políticas e Estratégias de CT&I para Gestão da Inovação serão apresentadas em tópicos 

organizados para tratar do assunto nos contextos do mundo, do Brasil, do Exercito 

Brasileiro e da Base Industrial de Defesa. 

 
5.1 POLITICA DE CT&I NO MUNDO 
 

Segundo Longo (2009), são inegáveis as vantagens dos países tecnologicamente 

avançados. Ao observar a economia mundial no inicio do século XXI, Pacheco (2004) 

sugeriu que o mundo deixaria de ser dividido por ideologias, como na Guerra Fria, para 

ser dividido pela tecnologia. Propôs agrupar os países ou regiões em categorias, o que 

resultaria na divisão do planeta em três partes, a saber: a primeira, abrigando cerca de 
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15% de sua população, produzindo quase todas as inovações tecnológicas existentes; a 

segunda, que englobaria aproximadamente metade da população mundial, apta a adotar 

e adaptar essas tecnologias nas esferas da produção e do consumo; e a parcela restante, 

por volta de um terço da população mundial, permaneceria vivendo marginalizada, sem 

inovar no âmbito doméstico e sem adaptar tecnologias externas.  

A figura 7, apresentada por Teixeira (2012), ilustra a perspectiva descrita acima e 

permite comparar o Brasil com vários outros Países, sendo possível verificar que:   

1. Grande parte do investimento de CT&I no Brasil é Público, de forma distinta 

dos demais países onde a predominância é empresarial;  

2. Em relação ao percentual do PIB investido, o Brasil se situa abaixo de 

países como Estados Unidos, Canadá , França, Alemanha, Suécia, 

Dinamarca , Japão e Austrália, considerados países detentores e produtores 

de tecnologia de ponta. 

Figura 7: Participação do Investimento em pesquisa pelos setores Privado e Público e percentual 
do PIB no total investido  

 

 
           Fonte: Teixeira (2012)  
 

 
5.2 POLITICA DE CT&I NO BRASIL 
 
 

Segundo Pacheco (2004), as ações governamentais voltadas para o apoio às 

atividades de CT&I no Brasil se iniciaram em 1951 com a criação do Conselho Nacional 

de Pesquisa (CNPq), destinado ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à 

formação de recursos humanos para pesquisa no país. Sua sequencia foi a criação da 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que também é 

responsável pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação e realiza a avaliação dos cursos 

de mestrado e doutorado no país.  

Pacheco (2004) observa que, no início da década de 1960, a primeira experiência 

de formulação e implementação de uma política subnacional de CT&I no Brasil ocorreu 

no Estado de São Paulo, com a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP). 

Segundo Marques (2017), em 1965, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), órgão do Ministério do Planejamento, instituiu o Fundo de Financiamento de 

Estudos e Projetos com o objetivo de financiar estudos de viabilidade de projetos de 

engenharia, diante da perspectiva de obter financiamentos internacionais.  A 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) nasceu em julho de 1967, com a 

transformação do fundo em uma empresa pública. 

Porém, segundo Pacheco (2004), embora do ponto de vista institucional a FINEP 

fosse distinta das agências de fomento à pesquisa e à formação de recursos humanos 

como o CNPq e a CAPES, sua atuação inicial privilegiou a pesquisa científica e foi 

essencialmente voltada para o financiamento da implantação de programas de pós-

graduação nas universidades brasileiras.  

Segundo Ganzer (2014), o modelo de C&T, adotado nas Políticas Governamentais 

pela maioria dos países industrializados, na década de 1950, se baseou na autonomia 

organizacional dos órgãos de CT&I em relação ao governo com dois argumentos básicos: 

o de que a pesquisa básica não deveria estar ligada a fins práticos e de que esta seria 

precursora do desenvolvimento tecnológico. Este modelo difundiu uma concepção da 

dinâmica da inovação que ficou conhecida como modelo linear de inovação.  

Conde (2003) esclarece que nessa concepção linear, a mudança técnica era 

compreendida como uma sequência de estágios, em que novos conhecimentos advindos 

da pesquisa científica levariam a processos de invenção que seriam seguidos por 

atividades de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico, resultando, ao final da 

cadeia, em introdução de produtos e processos comercializáveis. 

 Segundo Marques (2017), a partir da década de 1970, passaram a ser produzidos 

os chamados “Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico” (PBDCT), 

que buscaram articular as metas e ações na área de CT&I aos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento. 
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Contudo, segundo Izique (2005) e Pacheco (2004), durante décadas, o modelo 

linear, com algumas variantes, foi um referencial para a pesquisa e desenvolvimento no 

Brasil. Somente a partir da década de 1980 é que vão surgir elementos para uma revisão 

deste modelo, tendo como causa a impossibilidade de sustentar financeiramente o 

Sistema Nacional de C&T devido à crise econômica mundial que ocorreu neste período. 

 Ainda segundo Pacheco (2004), a partir da década de 1990, sob efeito da crise 

financeira mundial, é que as discussões acadêmicas começam a disseminar a percepção 

quanto às limitações do modelo linear, passando a destacar o caráter sistêmico do 

processo de inovação. Embora novos modelos tenham sido propostos, permaneceu nas 

agências de fomento à pesquisa o enfoque na formação de recursos humanos. 

Em consequência, segundo De Negri et al. (2013), o Brasil logrou construir, ao longo 

dos últimos cinquenta a sessenta anos, um parque científico e tecnológico bastante 

significativo, com algumas universidades e instituições que são consideradas referências 

internacionais, possuindo a dupla função de formar pesquisadores de alto nível e, ao 

mesmo tempo, de realizar pesquisa. 

O investimento nesta infraestrutura ainda depende, na sua grande maioria das 

vezes, de recursos oriundos do estado, obtidos através de várias instituições como o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), os fundos setoriais, mas também 

com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) do Ministério da Educação (MEC), das Fundações Estaduais de Amparo à 

Pesquisa (FAPs) e de empresas estatais como a Petrobrás. 

Esta dependência quase que exclusiva do estado resultou em um parque científico 

predominantemente Público e, portanto, sujeito a uma gestão própria, com 

características de estado, que segue rigidamente ordenamentos jurídicos que impõem 

procedimentos e regras necessárias ao funcionamento do setor público, mas que não 

atendem a dinâmica das instituições de C&T como o processo de compra ou importação 

de equipamentos de insumos, bem como de contratação de pesquisadores, entre outros. 

De Negri et al. (2013), sugere que no Brasil, apesar de todo investimento, existem 

poucos exemplos de instituições de grande porte voltadas para pesquisa de ponta; os 

autores citam a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a Empresa Brasileira de 

Agropecuária (EMBRAPA), alguns institutos de pesquisa vinculados ao MCTI – em 

particular o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e o complexo 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) / Centro Técnico Aeroespacial (CTA), atual 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). 
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Deste modo, a atividade de CT&I no Brasil possui características culturais próprias 

como predominância Pública de investimentos e infraestrutura, voltada a um objetivo 

social de formação de mão de obra.  Como consequência deste objetivo, verifica-se um 

predomínio de investimentos dos recursos disponíveis para fomentar CT&I em atividades 

relacionadas à pesquisa básica, pura, onde a orientação é estabelecida pelo 

pesquisador, em consoante desalinho da promoção do desenvolvimento econômico do 

Estado que a fomenta. Soma-se a isso, a percepção cultural de parte da comunidade 

científica nacional, de que é plenamente justificável promover e manter pesquisas com 

baixo potencial de aproveitamento econômico.   

Por fim, cabe apresentar um texto de Stokes (2005), retirado do livro o Quadrante de 

Pascal, e que sintetiza bem a linha de pensamento desenvolvida neste trabalho: 

Ninguém mais acredita que um pesado investimento em pesquisa básica, pura, 
guiada apenas por curiosidade, assegurará por si só a tecnologia exigida para 
competir na economia mundial e satisfazer toda gama de necessidade da 
sociedade. 

 
 

5.3 POLITICA DE CT&I NO EXÉRCITO BRASILEIRO 
 

No contexto do processo de transformação do Exército Brasileiro, apresenta-se o 

novo Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército (SCTIEx), que, segundo 

Villas Boas (2015),  deverá direcionar o esforço principal para o atendimento de 

necessidades futuras da Força, sem deixar de contribuir com os processos de 

especificação, aquisição e integração de Sistemas de Materiais de Emprego militar 

(SMEM) para atender as necessidades correntes. 

Segundo Ferreira (2017), o SCTIEx tem como objetivo tanto a interação, como a 

integração no âmbito da Força terrestre dos processos de Doutrina e Logística com os de 

Ciência e Tecnologia, trabalhando em conformidade com o modelo da Tripla Hélice e por 

isso, em estreita ligação com vários atores dentre eles: Órgãos do próprio Exército, 

Governo, Academia, Empresas, Centros e Institutos de Pesquisa, demais Forças e 

Agências de Fomento.  

 Deste processo dinâmico, segundo Villas Boas (2015), espera-se atingir um nível 

de desenvolvimento tecnológico que permita a geração de inovação nas atividades e 

produtos relacionados ao preparo e emprego do Exército, proporcionando vantagens 

tática, operacional e/ou estratégica à Força Terrestre e, consequentemente, ampliando o 

poder de combate do Exército. 
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Considerando a atividade de inovação em processos e produtos, podemos 

destacar algumas organizações militares do SCTIEX já atuando na área de inovação, 

sendo: 

O Instituto Militar de Engenharia (IME), que tem a missão de formar, especializar 

e aperfeiçoar recursos humanos pelo ensino superior de Engenharia, promovendo a 

pesquisa científica - predominantemente básica - para atender às necessidades do 

Exército Brasileiro e cooperar com o desenvolvimento científico-tecnológico do País. 

O Centro Tecnológico do Exército (CTEx), que tem por missão atingir nível de 

excelência na pesquisa aplicada e no desenvolvimento de materiais militares. O órgão 

trabalha em parceria com empresas nacionais no desenvolvimento de SMEM e também 

recebe apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI).  

O Centro de Avaliação do Exército (CAEx) tem como missão planejar, coordenar, 

controlar e executar avaliação e apreciação de Material de Emprego Militar, avaliação 

técnica de Produto Controlado pelo Exército, exame de valor balístico de munição e 

colaboração técnica envolvendo material de interesse do Exército, bem como pesquisa 

na área de metrologia. Possui ainda grande sinergia e participação nos projetos 

desenvolvidos pelo IME e pelo CTEx. 

A Agencia de Inovação Tecnológica (AGITEC), que realiza importante função em 

atividades relacionadas à gestão da inovação tecnológica, criando um ambiente 

favorável ao incremento das capacidades científico-tecnológicas e ao desenvolvimento 

de novos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM). 

O Sistema de Defesa, Indústria e Academia de Inovação (SISDIA), busca 

implementar o modelo da Tripla Hélice através da conjugação de esforços entre as 

vertentes de governo, academia e empresas,  para contribuir com o desenvolvimento 

nacional, por meio da inovação tecnológica. 

Para promover a gestão do SMEM, o Chefe do Estado-Maior do Exército aprovou, 

por meio da Portaria nº 233, de 15 de março de 2016b, as Instruções Gerais para a 

Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (EB10-IG-01.018), 

com finalidade de ordenar e descrever os principais processos, atividades e eventos que 

ocorrem durante o ciclo de vida dos SMEM.  

Segundo a EB10-IG-01.018, são considerados SMEM todos os sistemas ou 

materiais desenvolvidos ou em desenvolvimento, por iniciativa do Exército ou mesmo de 

terceiros, ainda que não sejam de interesse imediato para o EB, mas que tenham 
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aplicabilidade em atividades bélicas. Inserem-se ainda nesse grupo os sistemas ou 

materiais em uso corrente no Exército Brasileiro, ainda que estejam em processo de 

repotencialização ou modernização. 

Os órgãos envolvidos na gestão do ciclo de vida desses sistemas ou materiais são 

os seguintes  

a. Órgão de Direção Geral (ODG), no caso o EME; 

b. Órgãos de ciência e tecnologia (C&T): quaisquer órgãos do Exército Brasileiro 

(EB) responsáveis pelos processos, atividades ou eventos relacionados à área de 

C&T, pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) de SMEM; 

c. Órgãos de produção/comunidade de PD&I: quaisquer órgãos civis ou militares 

responsáveis pelos processos, atividades ou eventos relacionados à produção de 

SMEM; 

d. Órgãos de gestão logística: quaisquer órgãos do EB responsáveis pelo conjunto 

de atividades relativas à previsão e à provisão dos recursos e dos serviços 

necessários à execução das missões do EB; 

e. Órgãos usuários: quaisquer órgãos do EB responsáveis pelos processos, 

atividades ou eventos relacionados à utilização de SMEM; e 

f. Órgãos de ensino: quaisquer órgãos do EB responsáveis pelos processos, 

atividades ou eventos relacionados ao ensino e à capacitação de recursos 

humanos. 

 
As atividades, de acordo com as fases da gestão do ciclo de vida, são: a 

formulação conceitual, a obtenção, a produção, a utilização e manutenção e a 

desativação do SMEM considerado.  

O conceito de inovação deve ser aplicado logo na fase conceitual, tendo como 

documento de partida a compreensão das operações (COMOP), que traduz uma ou 

mais Capacidades Operativas (CO) em informações necessárias para orientar a 

concepção integrada de SMEM, tais como: a missão, o ambiente operacional, os tipos 

de operações, as funcionalidades a serem executadas e as intenções (desempenho 

esperado). Considerando, ainda, a transição de determinada capacidade ao longo do 

tempo (curto, médio e longo prazo), passando de uma situação de lacuna de 

capacidade para outra de manutenção da capacidade existente, chegando a galgar a 

etapa de transformar, degradar ou extinguir uma capacidade excedente.  
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Podemos constatar que a Gestão da Inovação é realizada promovendo interação 

com órgãos internos do SCTIEx e empresas civis , tendo como ponto de partida um 

estudo detalhado, contendo previsão de funcionalidades desejadas, do ambiente, de 

objetivos claros, além de considerar a evolução natural do SMEM, identificando a 

necessidade de acúmulo e transição das capacidades a curto , médio e longo prazo.  

Deste modo, a transformação do Exército Brasileiro em seu vetor de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, demonstra claramente a preocupação da Força Terrestre em se 

inserir apropriadamente ao mundo moderno, dinâmico e tecnológico, valorizando o 

processo de produção científica em função do desenvolvimento de capacidades 

específicas que contribuem para a ampliação, de forma inquestionável, da eficiência , da 

eficácia e, consequentemente, da operacionalidade da Força. 

 

5.4 POLITICA DE CT&I NA BASE INDUSTRIAL DE DEFESA 
 

A Política Nacional de Defesa (PND), (BRASIL, (2012), é o documento 

condicionante de mais alto nível do planejamento de defesa do país. Segundo a PND 

(BRASIL,2012), a defesa do Brasil exige o permanente fortalecimento de sua Base 

Industrial de Defesa – BID, constituída por organizações estatais, privadas, civis e 

militares, que realizam industrialização, produção, reparo, conservação, revisão, 

conversão, modernização ou manutenção de produtos de defesa no País, incluindo 

atividades relacionadas à Ciência, tecnologia e inovação com pesquisas, projetos e 

desenvolvimento.  

Para atingir o fortalecimento da BID, a Política Nacional de Defesa ( BRASIL, 

2012), orienta a reorganização da BID através das seguintes diretrizes:  

 

1) Priorizar o desenvolvimento de capacitações tecnológicas independentes. Essa 

meta condicionará as parcerias com países e empresas estrangeiras, bem como 

ao desenvolvimento progressivo de pesquisa e de produção no País.  

2) Subordinar as considerações comerciais aos imperativos estratégicos. Isso importa 

em organizar o regime Legal, regulamentar e tributário da Base Industrial de 

Defesa, para que reflita tal subordinação.  

3) Evitar que a Base Industrial de Defesa se polarize entre pesquisa avançada e 

produção rotineira. Necessário cuidar para que a pesquisa de vanguarda resulte 

em produção voltada à tecnologia de ponta. 
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Deste modo, a integração da BID com o sistema de SCTIEx apresenta-se como  

condição fundamental para que a Política Nacional de Defesa obtenha êxito e atinja os 

seus objetivos.  E para tanto, existe a necessidade de aprofundar o entendimento de 

como a BID brasileira está realizando a Gestão de inovação. 

Neste contexto, o trabalho realizado por Leske (2016) produziu um mapeamento da 

BID relativa à produção de armas, munições para calibres pequenos e grandes, bem 

como de explosivos. Naquele trabalho a autora identificou alguns fatores que requerem 

maior atenção, identificando como áreas em que a política pode atuar, tais como a 

concentração regional, treinamentos, financiamento, estratégias comerciais e impulso ao 

processo inovativo. Esses fatores despontaram como frágeis na análise de Leske (2016) e 

são fatores que afetam a capacidade competitiva das empresas. 

Leske (2016) observou ainda que, embora exista uma concentração regional de 

empresas de defesa na região sudeste, a formação de recursos humanos especializados 

em conhecimento particulares da área de defesa está bem aquém das necessidades do 

setor, repercutindo em um baixo desempenho no processo de produção de Inovação. 

Segundo Leske (2016), a melhoria do capital humano pode ser obtida através de 

medidas para promover treinamentos técnicos em áreas estratégicas de defesa. Neste 

caso ressalta o fato de existir no País somente duas Instituições de ensino superior, com 

programas de mestrado e doutorado, que atendem as necessidades de capacitação 

específica para a aérea de Defesa, que são o Instituto Militar de Engenharia (IME) e o 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).  

.  
5.5 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Segundo Pacheco (2004) as políticas para desenvolvimento científico-tecnológico e 

de inovação implantadas por muitos países demonstraram o elevado grau de interesse 

neste tema em escala global, sendo claras as vantagens e benefícios proporcionados 

pela Inovação para inserção de um país, de forma competitiva, no mercado mundial, 

melhorando o desempenho econômico com geração de renda e promoção de bem estar 

social. 

A política brasileira segue as tendências mundiais através de medidas de incentivo 

a inovação através da promulgação de dispositivos legais, que estreitam a relação entre 
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as instituições de pesquisas e empresas e promovem o desenvolvimento científico-

tecnológico e de inovação. 

A busca do constante aperfeiçoamento do arcabouço jurídico e o estabelecimento 

de políticas para o desenvolvimento de outros setores da economia através do estímulo à 

inovação evidenciam a importância para o governo neste tema. Neste contexto, se 

destaca tanto a relevância do desenvolvimento científico-tecnológico e de inovação como 

a organização da base industrial de defesa como apoio para a Política Nacional de 

Defesa (PND) e para a Estratégia Nacional de Defesa (END). 

E na medida em que o desenvolvimento tecnológico se torna, cada vez mais, o 

fator determinante na comparação da capacidade militar de defesa das nações, a 

transformação do Exército Brasileiro em seu vetor de Ciência, Tecnologia e Inovação 

demonstra claramente a preocupação da Força Terrestre em se inserir apropriadamente 

ao mundo moderno, dinâmico e tecnológico, valorizando o processo de produção 

científica em função do desenvolvimento de capacidades específicas que contribuam para 

a ampliação, de forma inquestionável, da produtividade, e, consequentemente, da 

operacionalidade da Força. 
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6.  ACORDO DE COOPERAÇÃO CBC X IME     
 
 

Neste capítulo será apresentado o resultado da pesquisa histórica sobre o Acordo 

de cooperação CBC X IME e promovida em decorrência do 1ºsimpósio de integração 

Empresa x IME, realizado em novembro de 2015, momento em que o IME convidou 

diversas empresas do segmento de defesa para uma jornada de integração com o 

objetivo de identificar oportunidades de desenvolvimento e de pesquisas. 

A escolha desta atividade para pesquisa histórica se deve ao fato de que o autor 

teve participação ativa no evento, e pode, naquela ocasião, constatar que as ações 

envolvendo a integração CBC X IME foram tratadas a medida com que ocorreram os 

acontecimentos dentro de um processo de reação frente aos desafios.  

Deste modo, a análise de acontecimentos visa identificar ações dentro de um 

contexto de oportunidades para aperfeiçoar o processo de relacionamento Empresa x 

IME, tornando-o mais planejado. Para isso, a análise será apresentada sob a ótica dos 

fatores geradores de capacidades operativas (DOAMEPI) definidos na Metodologia de 

Concepção Operativa do Exército (MCOE), (BRASIL ,2014b). 

Embora, originalmente, a metodologia de análise DOAMEPI tenha sido 

desenvolvida para propiciar a geração de capacidades militares,  a análise do acordo em 

questão, sob este enfoque, se justifica pelo fato de representar uma oportunidade de 

expandir a aplicação dos fatores militares para o desenvolvimento de capacidades em 

Gestão da Inovação. A realização da pesquisa se justifica ainda emfunção de que a 

aplicação da análise DOAMEPI adotada pelo Exercito Brasileiro, conforme Brasil 

(2014b),  mostrou-se uma medida eficiente de geração de capacidades. 

Segundo BRASIL (2013) podemos entender, como capacidade “ ...a aptidão 

requerida a uma força ou organização militar, para que possa cumprir determinada 

missão ou tarefa” . E para esse propósito, Brasil (2014b) indica a analise da nova 

capacidade sob enfoque de sete fatores determinantes, inter-relacionados e 

indissociáveis: Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura, representados pelo acrônimo DOAMEPI, e que serão mais bem 

esclarecidos ao longo deste trabalho .  

Na ocasião, em que se desenvolveu a pesquisa abrangida pelo Acordo de 

Cooperação CBC X IME, o Instituto Militar de Engenharia buscava proporcionar aos 
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alunos a oportunidade de aplicar os  conhecimentos adquiridos em atividades escolares 

em atividades práticas desenvolvidas pela Base Industrial de Defesa ( BID). 

Durante o desenvolvimento das atividades do 1ºsimpósio de integração Empresa x 

IME, realizado em novembro de 2015, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) e o 

IME definiram uma proposta que atendesse ao Plano Estratégico do Exército (PEEx) 

2016-2019 (BRASIL, 2014) nas áreas de pesquisa de interesse da Força Terrestre 

representada pelo IME. O objetivo estabelecido para o desenvolvimento do acordo de 

cooperação IME-CBC foi aquele definido no item 3.4 do PEEx, intitulado Propelentes e 

Iniciadores Ambientalmente Seguros, que abordaria os ingredientes ecologicamente 

corretos, de origem natural, para propelentes a base de nitrocelulose. 

O objetivo estabelecido para o desenvolvimento do acordo de cooperação IME-

CBC foi aquele definido no item 3.4 do PEEx, intitulado Propelentes e Iniciadores 

Ambientalmente Seguros, que abordaria os ingredientes ecologicamente corretos, de 

origem natural, para propelentes a base de nitrocelulose. 

As condições de execução, foram apenas delineadas, ou seja estabelecidas dentro 

de um projeto conceitual de prospecção, ensaios, testes e análise de resultados, por isso 

os problemas e dificuldades foram sendo resolvidos a medida com que se apresentavam.    

A análise dos fatores DOAMEPI visa identificar oportunidades de ações pertinentes 

a cada fator, a fim de se determinar as condições nas quais as atividades de gestão da 

inovação foram aplicadas pelo consórcio, verificando os óbices e os benefícios dessa 

aplicação e sugerindo ações que mitiguem os primeiros e ampliem os segundos. Deste 

modo as principais características do Consorcio serão tratadas em consonância com as 

considerações técnicas e operacionais enquadradas na análise dos fatores DOAMEPI. 

 

6.1  PLANEJAMENTO INICIAL   
 

A definição do objeto de pesquisa foi uma tarefa simples, contudo a definição dos 

requisitos necessários foi uma atividade bastante complexa, sendo necessário conhecer 

a empresa, seu ambiente interno, os agentes interessados na pesquisa e 

potencialidades.    

O processo de formulação de requisitos, conforme descrito por Maguire (2002), tem 

início com a identificação das partes interessadas e coleta de informações. Nesta etapa 

se identificam as restrições, condicionantes, necessidades e expectativas. A partir disso, 

a equipe busca visualizar a inovação estabelecendo um modelo conceitual que possa ser 
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avaliado pela equipe e pelas partes interessadas. Trata-se de uma etapa demorada que 

está sujeita a diversas modificações até que todas as restrições, condicionantes, 

necessidades e expectativas tenham sido atendidas (ou ajustadas através da análise de 

possibilidades) e incorporadas no modelo. A partir disso, são formulados os requisitos e 

as especificações. 

Segundo Brasil (2016), a fase de formulação de requisitos tem início na elaboração 

de um documento denominado de Compreensão das Operações (COMOP), que traduz 

uma ou mais Capacidades Operativas (CO) em informações necessárias para orientar a 

concepção integrada, tais como: a missão, o ambiente operacional, os tipos de 

operações, as funcionalidades a serem executadas e as intenções (desempenho 

esperado). 

Ainda conforme Brasil (2016), a concepção integrada é a etapa que se segue à 

formulação inicial e traduz da forma mais ampla possível, conceitual e quantitativamente, 

os possíveis sistemas e materiais, que preencherão as lacunas de capacidades 

existentes no EB. Sendo definidos nesta fase o emprego doutrinário operacional 

(CONDOP) além de outros elementos , tais como os Requisitos Operacionais (RO), 

Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais (RTLI), Mapas de Tecnologias (MAPATEC) 

e dos projetos conceituais de materiais de emprego militar . 

Para a pesquisa foi constatado ser oportuno realizar as etapas de formulação inicial 

e concepção integrada. Na formulação inicial é importante identificar a missão, o 

ambiente operacional, os tipos de operações, as funcionalidades a serem executadas e 

as intenções (desempenho esperado),  a figura 8, foi elaborada com base em Brasil 

(2016) e Maguire (2002) ilustra esta concepção a seguir. 
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Figura 8: Processo de formulação de requisitos e especificações. 

 

Fonte: Autor 
 

Um modo de obter as informações necessárias para a formulação inicial, bem 

como identificar a equipe necessária para realizar a concepção integrada, envolve a 

utilização de ferramentas adequadas de análise, sendo uma destas a análise de redes 

sociais. Este tipo de análise tem aplicações organizacionais, transorganizacionais e 

Interorganizacionais (ARI), conforme descrição de De Rolt (2017), permitindo identificar 

as partes interessadas, que são tratadas como vértices, suas conexões e atributos. 

Trata-se de um campo do conhecimento bastante desenvolvido e que, no que for 

pertinente, será empregado no trabalho com finalidade de identificar os relacionamentos 

desenvolvidos pela iteração CBC x IME.  

A análise de redes sociais aplicada a ambientes interorganizacionais contribui, 

segundo De Rolt (2017), para potencializar as relações de colaboração, bem como 

identificar competências complementares, além de proporcionar a todos o acesso a um 

conjunto mais amplo de informações, atividades, serviços e habilidades.  

É importante ressaltar que é primordial uma boa identificação das partes 

interessadas, suas expectativas e influencias, para que se evite o surgimento de um 

interessado com influencia para impor um requisito novo, ocasionando alterações nos 

requisitos do objeto de pesquisa, podendo levar ao reinício dos trabalhos.  

E, conforme De Rolt (2017), a partir do entendimento do funcionamento complexo 

da rede é que o gestor poderá dispor de dados que permitam maior assertividade em 
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suas tomadas de decisão, a fim de que as ações sejam realizadas para potencializar as 

possibilidades da rede e orientar a sua busca por resultados.   

Em conjunto com o mapeamento e análise da rede interorganizacional, é 

necessário compreender as potencialidades do ambiente de trabalho para geração de 

inovação, e para isso, será realizada  uma abordagem de análise baseada nos  fatores 

de geração de capacidade DOAMEPI. E a partir desta análise é possível sugerir a 

construção de uma arquitetura do sistema de apoio à inovação, cuja gestão poderia 

facilitar a obtenção de propostas inovadoras, conforme apresentado na figura 9.  

 

Figura 9 : Gestão do ambiente de inovação através de uma visão sistêmica fundamentada nos 
fatores DOAMEPI.  

 

 

Fonte : O Autor 

 

6.2 ANÁLISES DOAMEPI 
 

   

A análise dos trabalhos desenvolvidos pelo consórcio CBC x IME, utilizando a 

metodologia DOAMEPI permitira a verificação dos óbices e bernefícios decorrentes  das 

atividades de gestão da inovação implementadas pelo consórcio e com isso apresentar 

sugestão de ações que mitiguem os primeiros e ampliem os segundos. Os fatores 



56 

 

DOAMEPI serão descritos a seguir, adaptados a partir do entendimento do Manual de 

Doutrina Militar Terrestre (BRASIL,2014b): 

 

a) Doutrina – Base para os demais fatores; dentro da Força Terrestre a base doutrinária 

considera a gama de missões, atividades e tarefas que a Unidade irá cumprir em 

operações. E neste trabalho terá seu conceito adaptado para tratar tanto de como as 

atividades e tarefas devem ser realizadas para atingir o cumprimento da missão, como 

das condicionantes a realização de ações como as regulamentações internas e externas, 

incluindo o arcabouço jurídico do Estado composto por Leis e Portarias e materializadas 

em instrumentos jurídicos como contratos e acordos de cooperação.  

b) Organização – É expressa na identificação da Estrutura Organizacional dos elementos 

de emprego da Força Terrestres e considera que algumas capacidades são obtidas por 

processos, com vistas a evitar competências redundantes, quando essas já tenham sido 

contempladas em outras estruturas. Para realização deste trabalho o conceito de 

organização também considerará a definição proposta por Cury (2000), que apresenta a 

organização como um sistema estruturado, planejado, hierarquizado, composto por 

pessoas, métodos e recursos materiais, que realiza esforço cooperativo e coordenado, 

onde  cada participante tem uma função a desempenhar, além de deveres e tarefas a 

executar, objetivando um determinado fim.  Neste trabalho, o conceito de organização 

engloba, além da estrutura organizacional, os aspectos de direcionamento, avaliação e 

controle de ações estratégias, visando identificar o comprometimento  das estruturas 

internas com a inovação. 

c) Adestramento – compreende às atividades de preparo, obedecendo a programas e 

ciclos específicos, incluindo a utilização de simulação em todas as suas modalidades: 

virtual, construtiva e viva. Esta definição, empregada pela Força Terrestre, também será 

aplicada neste trabalho, mas com o termo treinamento. 

d) Material – compreende todos os materiais e sistemas para uso na Força Terrestre e 

neste trabalho compreende todo o suprimento de insumos e matérias primas necessários 

a atividade de pesquisa e desenvolvimento, incluindo itens consumíveis de análise. 

e) Educação – compreende todas as atividades continuadas de capacitação e habilitação, 

formais e informais, destinadas ao desenvolvimento dos integrantes das organizações  

quanto à sua competência individual requerida.  A fonte principal de Educação no SCT&I 

é o IME em seus programas de graduação e Pós-graduação, mas insere-se neste 
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contexto o aprendizado decorrente de cursos, congressos e contatos com especialistas 

externos ao SCT&I. 

f) Pessoal – Abrange todas as atividades relacionadas aos integrantes da força, nas 

funcionalidades, e neste trabalho envolve o corpo efetivo envolvido necessário ao 

desenvolvimento da pesquisa, e é composto por profissionais da indústria, docentes e 

discentes.  

g) Infraestrutura – engloba todos os elementos estruturais (instalações físicas, 

equipamentos e serviços necessários) que dão suporte à pesquisa.  

 

 Como a geração de inovação depende de como se desenvolve a integração com 

empresas e grupos externos ao EB, a capacidade de inovar seguindo sugestões obtidas 

pela aplicação da metodologia DOAMEPI precisa considerar os efeitos da integração 

entre as instituições, principalmente no compartilhamento de recursos e troca de 

conhecimento, que resulta em acúmulo de novas capacidades técnicas, sendo este 

fundamental para que o processo de inovação prospere.  

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) realiza pesquisas e 

desenvolve trabalhos na área de conhecimento de Ciências Militares, onde a aplicação da 

análise DOAMEPI tem se apresentado como uma ferramenta eficiente para geração de 

novos conhecimentos e inovação.  

A capacidade desejada é obtida quando os fatores DOAMEPI se integram sob a 

forma de um sistema, que segundo Blanchard (2016), pode ser definido como uma 

construção ou coleção de diferentes elementos que juntos produzem resultados, não 

podendo ser obtido apenas pelos elementos em ações individuais. 

Os resultados pretendidos pelo sistema obtido através da aplicação dos fatores 

geradores de capacidade DOAMEPI  incluem aspectos como qualidades, propriedades e 

características, funções, comportamento e desempenho, entre outros. Deste modo, o 

valor adicionado pelo sistema como um todo, supera a contribuição individual das partes. 

Considerando que o sistema formado existe dentro do ambiente produzido pela  

integração academia, empresa e governo (admitindo a perspectiva da Tripla Hélice), 

então os fatores geradores de capacidade DOAMEPI serão abordados como um todo e 

ao mesmo tempo como resultados de inter-relações de partes constituintes da academia, 

empresa e governo, resultando em um sistema com alinhamento multi organizacional . 
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   A gestão e governança deste sistema multi organizacional depende de aspectos 

sociais de colaboração e cooperação (amparada contratualmente), que é um dos 

fundamentos da doutrina da Tripla Hélice.  

Sendo assim, a análise DOAMEPI, além de promover uma visão sistêmica,  

também tem por objetivo analisar a rede de relacionamento (multi)organizacional,  

identificando as partes interessadas, seus relacionamentos, suas contribuições, 

potencialidades e oportunidades de melhoria. Nesta seção cada item será tratado 

separadamente. 

 

6.2.1 Doutrina 
  

Conforme anteriormente apresentado, a Doutrina é a base para os demais fatores; 

a partir do entendimento do Manual de Doutrina Militar Terrestre (BRASIL,2014b), a base 

doutrinária deve considerar a gama de missões, atividades e tarefas que a Unidade irá 

cumprir em operações. Nesta seção para análise histórica o conceito de doutrina terá seu 

conceito adaptado para tratar tanto de como as atividades e tarefas devem ser realizadas 

para atingir o cumprimento da missão, que no caso é a geração de inovação, como das 

condicionantes a realização de ações como as regulamentações internas e externas, 

incluindo o arcabouço jurídico do Estado composto por Leis e Portarias e materializadas 

em instrumentos jurídicos como contratos e acordos de cooperação.  

Segundo Franco-Azevedo (2013) e Brasil (2008) o conceito de Doutrina militar 

pode ser compreendido como um conjunto de valores, princípios, conceitos, normas, 

métodos e processos que têm por finalidade estabelecer as bases para a organização, o 

preparo e o emprego das Forças Armadas.  Neste contexto, o conceito de Doutrina esta 

intimamente ligada ao conceito de cultura organizacional das Forças Armadas.  

Para este trabalho o conceito de Doutrina, originalmente definido por Franco-

Azevedo (2013) e Brasil (2008), para o campo de conhecimento Militar, é modificado para 

se adaptar as necessidades da cultura organizacional gerada pela interação empresa-

academia de modo que sua finalidade será de estabelecer bases para a organização, 

regramento, relacionamento e viabilização do trabalho conjunto entre Empresa e 

Academia.  

Sendo assim, a análise de aspectos relativos à Doutrina é relevante para promover 

o processo da inovação através de sua influencia nos principais agentes, que, no caso em 

tela, são o IME e a CBC . A Doutrina deste relacionamento será , conforme Franco-
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Azevedo  (2013), dinâmica e evolutiva, e por isso, destituída, de um lado, de qualquer 

sentido dogmático e, de outro, suscetível de constante evolução .  

Na análise em questão, a fundamentação legal que regeu a relação empresa-

academia,  se baseou no Memorando de Entendimento entre CBC e IME datado de 2013 

e nos ordenamentos jurídicos da administração pública, incluindo as portarias do 

Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro. Deste modo, os procedimentos que 

viabilizaram a prática dos trabalhos de pesquisa conjunta se fundamentaram em 

contratos, em projetos de pesquisa e em planos de ação conjunta.   

 Considerando que existem várias partes interessadas na inovação, e que estas são 

afetadas de modo diverso pelo processo, e ainda, que todas possuem diferentes graus de 

interesses no desenvolvimento da pesquisa, então pertinente identificá-las, bem como as 

suas expectativas, requisitos, poder e influência.  A análise das partes interessadas 

permite estabelecer melhor o propósito esperado, bem como a definição dos requisitos 

para o sucesso do intento. Deste modo uma ação sugerida para a geração de inovação 

seria  Incentivar o uso de ferramentas para compreensão do ambiente de inovação 

 Geralmente, a integração empresa-academia tem a aceitação e o incentivo da alta 

administração, materializado por meio de contratos de pesquisa, e as tratativas iniciais 

envolvem o corpo técnico da empresa e os docentes da instituição de ensino, em um 

processo que apresenta várias oportunidades de geração de conhecimento. 

 A noção empresarial de pesquisa vinculada a negócio, dentro de uma perspectiva 

estratégica, foi uma das grandes contribuições da integração CBC-IME.  De certa forma, 

ficou evidente através da participação e apoio de diversos setores da CBC, que dentro de 

uma organização existem várias partes interessadas, que possuem expectativas diversas, 

cujos requisitos precisam ser mapeados e conhecidos.   

Sob a ótica empresarial de negócio, observa-se a oportunidade de melhoria, que 

consiste em considerar nos planos de trabalho de pesquisa os aspectos de benefício 

econômico-financeiro para a empresa e, se possível, mensurada a relação custo x 

benefício para justificar o investimento a ser realizado. 

No início do planejamento da pesquisa é oportuno que se construa, a partir da 

identificação das partes interessadas, a rede de relacionamentos que envolverá a 

pesquisa.  Este procedimento permite a formação de um entendimento sistêmico do 

ambiente de trabalho, identificando as partes interessadas e seus relacionamentos 

segundo os fatores determinantes da geração de capacidades DOAMEPI.  
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 Esta abordagem permite aplicar um recurso utilizado no meio militar em conjunto 

com outra ferramenta, que é a construção do diagrama de relacionamento, que  tem por 

finalidade elencar todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto e seus 

relacionamentos, podendo ser empregado na gestão da Inovação, uma vez que a 

aplicação pretende orientar tanto a identificação das expectativas e requisitos de cada 

parte interessada, como fornecer a base para a análise de risco que considere questões 

como:  

 Quais seriam os possíveis impactos da inovação na organização;  

 Quais setores estariam envolvidos; 

 Qual o grau de comprometimento destes setores; 

 Quais as possíveis consequências Jurídicas; 

 A alta administração estaria disposta a disponibilizar recursos; 

 A alta administração estaria disposta a assinar novos acordos. 

  

Observou-se também que o conhecimento dos benefícios previstos em Legislação 

para o desenvolvimento de pesquisa, desde a etapa anterior ao planejamento do trabalho, 

é um facilitador para desenvolver o empreendimento proposto. Neste momento seriam 

identificados quais as despesas e investimentos que usufruem de incentivos e quais 

medidas e ações passarão a receber o amparo Legal. Deste modo uma ação sugerida 

para a geração de inovação Manter os contratos atualizados explorando as 

potencialidades das leis relacionadas a inovação. 

Outra oportunidade sugerida é a elaboração de um guia de boas práticas para 

promover Inovação, fornecendo informações que auxiliem o planejamento da pesquisa 

integrada, antecipando riscos ao empreendimento e com algumas soluções para 

problemas recorrentes.   

 Durante o desenvolvimento da pesquisa este autor identificou também 

oportunidades de melhorias que servem de sugestão para preparação de contratos: 

a) Envolver estudantes em projetos industriais; 

b) Estabelecer contratualmente amparo para realização de programas de treinamento 

formalmente organizados, para atender as necessidades dos recursos humanos 

envolvendo discentes e docentes, assim como o corpo técnico da empresa; 

c) Prever recursos para a realização de análises e testes (ensaios técnicos); 
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d) Considerar os serviços de atualização de acervo (normas técnicas atualizadas e 

patentes); 

e) Prever o custo da instituição que será apresentado como valor agregado à 

pesquisa; 

f) Ampliar a abrangência dos contratos prevendo  várias modalidades de trabalho 

conjunto. 

g) Estabelecer em contrato métricas para avaliação de eficiência, eficácia e 

efetividade da pesquisa.  

Cabe ressaltar o contínuo apoio da CBC à pesquisa integrada com o IME, através 

da disponibilização de recursos humanos, realização de ensaios e testes, treinamento de 

discentes e de fornecimento de matérias primas, sem repasse de custos à Instituição. 

Por fim este autor, indica como sugestões para otimização do processo de geração 

de inovação uma  seleção de ações apresentada na tabela 2. 

 
Tabela 2: Ações para o desenvolvimento de capacidades de inovação relativo ao fator Doutrina  

 

Fator Doutrina 

 Identificação Ações 

D (1) Incentivar o uso de ferramentas para compreensão do ambiente de inovação 

D (2) Ampliar a abrangência dos contratos prevendo  várias modalidades de trabalho conjunto,  

D (3) 
Manter os contratos atualizados explorando as potencialidades das leis relacionadas a 

inovação  

D (4)  Elaborar guia de boas práticas para promover Inovação 

D (5) 
 Promover  o uso indicadores para avaliação de eficiência, eficácia e efetividade da 

pesquisa. 

D (6) Alinhar os objetivos do contrato com os objetivos do Exército Brasileiro 

 
Fonte: O Autor 

 
 

 

6.2.2 Organização 
 
  A Estrutura Organizacional é analisada sob a ótica do DOAMEPI além da simples 

ordem ou disposição dos elementos de emprego da Força Terrestres, pois considera que 

algumas capacidades são obtidas através de processos internos, principalmente de como 

são executados e sob qual entendimento. Nesta análise a cultura organizacional adquire 

relevada importância.  
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 Segundo Cury (2000), a organização pode ser descrita como um sistema 

estruturado, planejado, hierarquizado, composto por pessoas, métodos e recursos 

materiais, que realiza esforço cooperativo e coordenado, onde  cada participante tem uma 

função a desempenhar, além de deveres e tarefas a executar, objetivando um 

determinado fim, que no contexto deste trabalho será a identificação de sugestões para  a 

geração de inovação.   

 Conforme Franco-Azevedo (2013) é imprescindível a introdução de uma nova 

cultura organizacional para que se promova um ambiente adequado ao processo de 

inovação no setor de Defesa provocando um processo de transformação da Defesa. 

Segundo o mesmo autor esta cultura de inovação só é viável com a ruptura de alguns 

modelos tradicionais. 

          Diante do exposto, este autor verificou, durante a condução das atividades 

envolvendo a CBC e o IME, que este último possui, como as demais instituições de 

ensino, seções internas que orientam e acompanham o desenvolvimento dos trabalhos de 

pesquisa.  E que a valorização e o incentivo ao desenvolvimento de inovações se 

tornaram parte da cultura organizacional do Instituto.  

 Contudo, existe a necessidade de se implantar ações para tornar mais dinâmica a 

transformação cultural e consequentemente atingir, conforme Franco-Azevedo (2013) a 

promoção de um ambiente adequado ao processo de inovação no setor de Defesa 

provocando um processo de transformação da Defesa.   

 Sendo assim , uma sugestão para otimizar o processo de geração de inovação 

consiste em ação que provoque ou promova uma inovação cultural através da busca 

permanente de novos modelos de gestão organizacional de inovação. 

 Considerando que o IME é um Instituto de Engenharia bastante renomado e que 

engenheiros primam pela padronização, qualidade e controle, que são características 

típicas de sistemas estáticos, uma sugestão de busca contínua ou permanente tem 

aparência de contrassenso, pois envolve riscos à garantia da padronização, qualidade   e 

até mesmo controle de processos internos. 

 Mas, como sugere Franco-Azevedo (2013) é a transformação cultural o motor da 

Transformação da Defesa. E por isso, uma ação importante para promover capacidade de 

geração de inovação no contexto de organização é promover uma constante renovação 

na cultura de inovação. 

 Outras sugestões podem ser extraídas da análise da iteração empresa e 

academia, pois é justamente dentro de um contexto de natureza social, que as partes 
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interessadas na inovação devem estar engajadas em conduzir ações que reflitam a troca 

de informações e serviços de significado relevante através de uma  rede de 

relacionamento.  

 Segundo De Rolt (2017), as redes organizacionais são arranjos não  hierárquicos  

formados por agentes de uma ou mais organizações, que se conectam através de 

diferentes formas de vínculo, para consecução de objetivos comuns. Dessa forma, a 

formação da rede, segundo o mesmo autor, permite a identificação de competências 

complementares e acesso a um conjunto maior e diversificado de informações, atividades, 

colaboradores e habilidades. Neste contexto, a formalização do vinculo é primordial, pois 

confere robustez, durabilidade e resiliência a rede. 

  Conforme Popp et al. (2014), a natureza colaborativa da rede se apresenta como 

uma estratégia, baseada em uma estrutura alternativa, que reúne características de maior 

agilidade e maior capacidade para atingir objetivos, o que não seria possível sem a 

estrutura da rede.  Neste contexto os ganhos competitivos ocorrem por meio da 

associação de atributos entre as diversas partes interessadas. 

 Neste contexto fica evidente para este autor a falta de identificação das partes 

interessadas pela equipe de pesquisa constituída por elementos do IME e da CBC, desde 

o inico dos trabalhos. De modo que a cada avanço, novos setores das instituições 

adquiriam relevancia para a continuidade dos trabalhos e com isso, surgiam novas 

condicionantes, algumas com potencial de parar os trabalhos ou até mesmo retroceder as 

atividades a uma etapa anterior. 

 Sendo assim, uma sugestão para promover o processo de geração de inovação 

dentro do fator de organização é a ação de identificação das partes interessadas, de suas 

expectativas e de suas influencias no trabalho. Outra sugestão consiste em estabelecer 

canais de comunicação e divulgação de resultados com as partes interessadas. Os canais 

de comunicação contribuem, segundo De Rolt (2017), para promover a formação de 

redes organizacionais, e tem sido uma estratégia cada vez mais utilizada pelas 

corporações, devido a sua natureza de geração de vantagens competitivas através da 

integração das partes interessadas.  

          A partir da constituição da rede de relacionamento organizacional é possível 

realizar uma análise que permite identificar sua constituição, sua organização estruturada, 

suas conexões, além de identificar os mecanismos de atuação pretendidos. E, conforme 

De Rolt (2017), a partir do entendimento do funcionamento complexo da rede, é que o 

gestor pode dispor de dados que permitam maior assertividade em suas tomadas de 
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decisão, para que as ações sejam realizadas para potencializar as possibilidades da rede 

e orientar a sua busca por resultados. 

 Por isso, uma sugestão para promover o processo de geração de inovação 

consiste em promover a gestão da rede de relacionamento. O que requer a definição de 

um gestor e a identificação da rede, constituída pelas interessadas, canais comunicação, 

gestão de expectativas e potencialidades, entre outros.  

Aplicando a divisão de responsabilidades dentro da organização para tornar 

eficiente a Gestão da Inovação em empresas proposta por Sherer e Cartomano (2009), 

pode-se identificar no consórcio: 

a) Alta Gestão - o comando do IME e a Diretoria da CBC; 

b) Comitê de Inovação - Subdivisão de Pesquisa e Extensão do IME; 

c) Lideranças potenciais - os mentores intelectuais da pesquisa. 

d)  Times de Inovação - constituído por profissionais da CBC, professores do IME e 

alunos 

 

Uma sugestão para promover o processo da geração de inovação dentro do fator 

organização consiste em adotar o conceito de time de inovação de modo a poder avaliar, 

principalmente : 

a) Se dominam habilidades e técnicas necessárias; 

b) Se estabelecem objetivos precisos; 

c) Se mantém uma boa comunicação entre seus membros; 

d) Se definem metas mesuráveis a serem alcançadas. 

e) Se possuem ação comprometida com resultados; 

Por fim este autor, indica como sugestões para otimização do processo de geração 

de inovação uma  seleção de ações apresentada na tabela 3. 
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Tabela 3: Ações para o desenvolvimento de capacidades de inovação relativo ao fator Organização  
 

  Fator Organização 

O (1) Promover uma constante renovação na cultura de inovação. 

O (2) Identificação das partes interessadas, de suas expectativas e de suas influencias no trabalho 

O (3) Estabelecer canais de comunicação e divulgação de resultados com as partes interessadas 

O (4)  Promover um processo de gestão de rede de relacionamento 

O (5) 
Adotar um conceito de time de inovação composto por elementos das organizações 

envolvidas 

 
Fonte: O Autor 

 
 

 6.2.3. Adestramento 

 

 Compreende às atividades de preparo, obedecendo a programas e ciclos 

específicos, incluindo a utilização de simulação em todas as suas modalidades: virtual, 

construtiva e viva. Esta definição, empregada pela Força Terrestre, a partir do 

entendimento do Manual de Doutrina Militar Terrestre (BRASIL,2014b),  também será 

aplicada neste trabalho, mas com o termo treinamento. 

Podemos considerar que os termos adestramento e treinamento podem ser 

considerados sinônimos, a diferença entre eles consiste na duração da ação. Segundo 

Michaelis (2018) , adestrar significa “tornar(-se) capaz, destro, hábil (em algo); amestrar(-

se), instruir(-se), preparar(-se), treinar(-se)” , a leitura fornece uma ideia de ação que 

possui inicio, meio e fim, enquanto treinar possui significado , segundo Michaelis (2018) 

de “submeter a treino; adestrar, habituar, praticar regularmente qualquer atividade”, ou 

seja, uma ação que tem inicio e continua de forma habitual e regularmente.  

Para efeito deste trabalho, entende-se que a melhor ação para o desenvolvimento 

de habilidade deve ter uma característica de ação continuada, sendo mais adequado para 

isso o termo treinamento, contudo, a fim de preservar o acrônimo DOAMEPI e baseado 

no fato de que adestrar tem como sinônimo treinar, os termos adestramento ( ação de 

adestrar ) e treinamento ( ação de treinar) serão empregados indistintamente, mas 

visando uma ação continuada.   

O processo de inovação depende do grau de habilidade que resulta da integração 

entre teoria e prática, a fim de que seja alcançado o domínio tecnológico necessário para 

obter o êxito desejado.  



66 

 

E com base no que foi exposto nos itens Doutrina e Organização, o adestramento 

é uma importante ferramenta para promover a cultura de inovação, através da 

disseminação de conhecimento e desenvolvimento de habilidades através do treinamento 

em  legislação, técnicas e ferramentas que auxiliem o desenvolvimento de inovação ao 

corpo de profissionais envolvidos no processo de geração de inovação. 

 A academia concentra o saber teórico e a capacidade de avançar as fronteiras do 

conhecimento por meio de pesquisa pura. De outro lado, a Indústria desenvolve seus 

trabalhos explorando a experiência e o conhecimento empírico, muitas vezes desprovido 

de mais aprofundado conhecimento teórico.   

As empresas costumam perceber estas condições e buscam superar esta 

dificuldade através de treinamentos de curta duração, de cursos específicos ministrados 

por professores renomados, bem como através de incentivo em promover educação 

continuada mediante a  matrícula de seu pessoal em cursos de pós graduação em áreas 

de interesse da empresa. Desta forma, não é raro observar o esforço das empresas em 

capacitar o seu pessoal.  

Compreender o ambiente industrial ou empresarial que pretende implantar a 

inovação é fundamental para o sucesso da pesquisa. Isso permite conhecer as restrições 

e condicionantes do ambiente de produção ou aplicação da inovação, além de aprofundar 

as conexões entre diversos profissionais, o que representa uma condição propícia para 

ganho de conhecimento.  

O processo de compreensão do ambiente descrito acima resulta frequentemente 

na identificação de lacunas de conhecimento e habilidade que se apresentam como uma 

excelente oportunidade para promoção de treinamento. 

Durante a condução da pesquisa desenvolvida pela CBC e IME, este autor 

verificou a necessidade de treinamento pelos alunos em técnicas utilizadas na CBC e de 

modo análogo, profissionais da CBC se mostraram interessados em técnicas utilizadas 

pelo IME.Outras necessidades de treinamento surgiram para atender aspectos legais de 

segurança e meio ambiente. Daí a necessidade de um monitoramento constante da 

necessidade de treinamento. 

Ressalta-se que o levantamento de riscos foi a primeira etapa do trabalho e teve 

muito apoio da CBC, inclusive com possibilidade de treinamento e indicações de uso de 

equipamentos de proteção. 

Por fim este autor, indica como sugestões para otimização do processo de geração 

de inovação uma  seleção de ações apresentada na tabela 4. 
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Tabela 4: Ações para o desenvolvimento de capacidades de inovação relativo ao fator Adestramento  
 

  Fator Adestramento 

A (1) 
Prover treinamento em  legislação, técnicas e ferramentas que auxiliem o desenvolvimento de 

inovação ao corpo de profissionais envolvidos no processo de geração de inovação 

A (2) Incentivar o treinamento de discentes e docentes do IMEem técnicas utilizadas pela empresa 

A (3) Incentivar o treinamento de profissionais da empresa em técnicas utilizadas na academia 

A (4) Monitorar se as necessidades de treinamento são constantemente identificadas 

A (5) Promover a participação em seminários e conferencias 

 
Fonte: O Autor 

 
 
 
6.2.4 Material 
 

O item Material, a partir do entendimento do Manual de Doutrina Militar Terrestre 

(BRASIL,2014b) compreende todos os materiais e sistemas para uso na Força Terrestre,  

e neste trabalho compreende todo o suprimento de insumos e matérias primas 

necessários a atividade de pesquisa e desenvolvimento, incluindo itens consumíveis de 

análise. 

Para ser atingido o grau de produtividade desejada, a questão de material e 

equipamento depende do grau de compreensão do processo industrial por parte da 

equipe de pesquisa, que tem por objetivo identificar os reagentes, os equipamentos, as 

condições de processo e os riscos envolvidos. Esta preparação para a pesquisa se 

relaciona com o item DOAMEPI de adestramento, e necessita da celebração de um 

acordo de sigilo, que se relaciona ao item doutrina, no que diz respeito a regulamentação 

contratual. 

A partir das observações sobre reagentes, equipamentos, processo e riscos, foi 

possível estabelecer os primeiros procedimentos de trabalho dentro do laboratório, 

visando reproduzir, ao menos em parte, as condições industriais; assim, a adoção de uma 

série de medidas se fizeram necessárias para adequar as condições do local. 

Para obter uma boa fidelidade nas formulações preparadas em laboratório, buscou-

se o uso de diversos reagentes, especialmente os utilizados pela empresa, que são os de 

compostos disponíveis no mercado em grau industrial, em detrimento aos reagentes de 

alta pureza utilizados nos laboratórios de pesquisa.  
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A maior dificuldade consistiu em reproduzir no laboratório as condições industriais, 

principalmente por que os equipamentos utilizados em laboratório são bastante diferentes 

dos equipamentos utilizados na Indústria. Por tal razão, apesar de toda metodologia e 

controle dos experimentos, que geraram resultados com elevada reprodutibilidade, 

dúvidas surgiram ao longo da pesquisa sobre os reais efeitos do processo industrial que 

não puderam ser replicados no laboratório. 

Ou seja, a escala de bancada foi capaz de fornecer indícios de viabilidade do 

processo, necessitando, porém, para a continuidade da pesquisa, da preparação de lotes 

pilotos. Tendo em vista o comprometimento da linha de produção industrial com a 

necessidade do atendimento para fornecimento de produção aos clientes, esta etapa da 

pesquisa ficou condicionada à disponibilidade de agendamento da área de produção da 

CBC. Esta etapa da pesquisa envolve não só a preparação de lotes pilotos, mas também 

avaliação e correção de formulação. Esta etapa da pesquisa não finalizou até o presente 

momento. 

Deste modo, a análise do item Material, deve considerar os materiais e 

equipamentos necessários a toda pesquisa, considerando todo processo , que tem inicio 

na bancada e finaliza no produto acabado. A necessidade de apoio em testes e produção 

de lote piloto pode ser a mais demorada por diversos fatores e por isso precisa ser muito 

bem planejada. 

Por fim este autor, indica como sugestões para otimização do processo de geração 

de inovação uma  seleção de ações apresentada na tabela 5. 

 

Tabela 5: Ações para o desenvolvimento de capacidades de inovação relativo ao fator Material  

 

  Fator Material 

M (1) 
Promover sinergia e complementaridade entre os equipamentos utilizados pelas empresas e 

pela academia.  

M (2) Valorizar o uso de materiais oriundos da indústria como matéria prima de pesquisa 

M (3) 
Potencializar melhorias nos materiais e equipamentos através da integração da academia com 

a empresa 

M (4) 
Promover a prestação de serviços de análises e testes entre a academia e empresa a fim de 

qualificar pessoal e custear parte dos gastos com pesquisa. 

M (5) 
Ampliar o nível de conhecimento dos alunos sobre o processo da empresa relacionado a 

inovação 

M (6) Identificar oportunidades de atualização tecnológica 

 
Fonte: O Autor 
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6.2.5 Educação 
 

O item Educação, a partir do entendimento do Manual de Doutrina Militar Terrestre 

(BRASIL,2014b) compreende todas as atividades continuadas de capacitação e 

habilitação, formais e informais, destinadas ao desenvolvimento dos integrantes das 

organizações  quanto à sua competência individual requerida.  A fonte principal de 

Educação no SCT&I é o IME em seus programas de graduação e Pós-graduação, mas 

insere-se neste contexto o aprendizado decorrente de cursos, congressos e contatos com 

especialistas externos ao SCT&I. 

 Para o avanço científico-tecnológico em escala industrial, especificamente de 

empresas do segmento de Defesa, existem fundamentos específicos que, em termos 

educacionais, está restrito somente a algumas instituições. 

 Deste modo, o processo de geração de inovação dependerá tanto de uma boa 

formação dos profissionais nos estabelecimentos de ensino civil, como do domínio de 

conhecimento específico do ramo de Defesa. 

Durante o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, este autor verificou a 

necessidade de fornecer conhecimento educacional sobre a área de Defesa, 

principalmente em áreas que são específicas da formação do Engenheiro Militar. Esta 

atividade teria o potencial de  aproximar e integrar os profissionais das duas instituições – 

Indústria e Academia -, permitindo, ainda, identificar oportunidades de melhoria e de 

inovação. 

  Sendo assim, a educação continuada em defesa deve ser encarada como um 

vetor importante para promover a ampliação mútua do conhecimento científico-

tecnológico necessário a sustentar o processo de transformação da Força Terrestre.  

Por fim este autor, indica como sugestões para otimização do processo de geração 

de inovação uma  seleção de ações apresentada na tabela 6. 
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Tabela 6: Ações para o desenvolvimento de capacidades de inovação relativo ao fator Educação  

 

  Fator Educação 

E (1) Valorizar o ganho de conhecimento que pode ser incorporado ao ensino 

E (2) 
Aprimorar a integração com a comunidade científica na busca de novos 

conhecimento para aplicação na pesquisa. 

E (3) Premiar soluções inovadoras 

E (4) 
Promover a educação continuada em áreas específicas de Defesa através de 

cursos , contribuindo para  capacitação do corpo técnico das empresas da BID. 

E (5) Incentivar o uso de ferramentas de gestão de projetos e processos 

E (6) Incentivar a geração de conhecimento aplicado 

     
Fonte: O Autor 

 
 

 6.2.6 Pessoal 
 
 O item Pessoal, a partir do entendimento do Manual de Doutrina Militar Terrestre 

(BRASIL,2014b) A pesquisa realizada com finalidade de atendimento às necessidades 

militares não é um nicho amplamente divulgado como possibilidade aos estudantes. Isto 

se reflete pelos aspectos sociais, econômicos e culturais do País. 

 Nesse contexto, destaca-se o fato da pesquisa relacionada a defesa ser realizada 

em poucas universidades, restringindo o campo de possibilidade de ampliação do quadro 

de docentes. Outro aspecto é a baixa disponibilidade de emprego da Indústria de Defesa, 

agravada pela crise financeira, resultando na baixa disponibilidade de mão de obra 

especializada em defesa, reforçada pela ideia da falta de inimigo externo aos interesses 

brasileiros. 

 Deste modo, poucos são os alunos interessados no desenvolvimento de 

tecnologias de defesa em comparativo com outras áreas tecnológicas, o que resultou na 

morosidade para a realização da pesquisa pretendida entre o IME e a CBC, por 

dificuldade de candidatos interessados no desenvolvimento de tal pesquisa. 

 Assim, é necessário ampliar as possibilidades para fomentar o interesse dos 

estudantes no desenvolvimento de pesquisas na área de defesa, sendo sugerida 

valorização institucional do aluno que se dedica a pesquisa aplicada a Defesa. 

  Verificação de possibilidade de estímulo através de complementação de bolsa com 

valor pecuniário significativo ao aluno interessado. 
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 Por fim este autor, indica como sugestões para otimização do processo de geração 

de inovação uma  seleção de ações apresentada na tabela 7. 

 
Tabela 7: Ações para o desenvolvimento de capacidades de inovação relativo ao fator Pessoal  

 

  Fator Pessoal 

P (1) Valorizar institucionalmente o aluno envolvido em projetos de interesse do Exercito 

P (2) Incentivar a disponibilização de bolsas para os alunos 

P (3) 
Valorizar institucionalmente o docente envolvido em projetos de interesse do 

Exercito 

               
Fonte: O Autor 

 
 

 6.2.7 Infraestrutura 
 

O item Infraestrutura, a partir do entendimento do Manual de Doutrina Militar 

Terrestre (BRASIL,2014b) A infraestrutura necessária para o desenvolvimento da 

pesquisa envolve  laboratórios de preparação e de análise, disponibilidade de processo 

para produção de lotes pilotos, além de laboratórios para ensaios e avaliação destes 

lotes; enfim, a infraestrutura necessita englobar os elementos estruturais e equipamentos 

necessários ao suporte da pesquisa. 

O desenvolvimento de pesquisa IME e CBC permitiu promover a integração entre 

laboratórios de pesquisa buscando adquirir sinergia e desenvolvimento de novos 

conhecimentos e Identificar oportunidades de atualização tecnológica. 

Para que se obtenha tecnologia de ponta existe a necessidade de investimentos 

contínuos em infraestrutura, demandando, em consequência, contratação e treinamento 

de pessoal, além de contratação de manutenção especializada, exigindo investimentos 

elevados e concentração de pessoal técnico, o que se torna viável apenas quando os 

objetivos a serem alcançados justificam os custos a serem empreendidos. Por isso, o 

processo de inovação necessita de metas claras e definidas, amparadas no compromisso 

das instituições envolvidas. 

Por fim este autor, indica como sugestões para otimização do processo de geração 

de inovação uma  seleção de ações apresentada na tabela 8. 
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Tabela 8: Ações para o desenvolvimento de capacidades de inovação relativo ao fator Infraestrutura  

 

  Fator Infraestrutura 

I (1) 
Promover a integração entre laboratórios de pesquisa buscando adquirir sinergia e 

desenvolvimento de novos conhecimentos 

I (2) Identificar oportunidades de atualização tecnológica 

 
Fonte: O Autor 

 
 

 

 

 

6.3  DISCUSSÃO DA ANÁLISE DOAMEPI 
 

Para comparar os resultados obtidos com a análise dos fatores DOAMEPI, com 

outros identificados na literatura, apresentamos a tabela a seguir, contendo ações para 

capacitação em inovação propostas por Figueiredo (2015), como métricas para avaliar 

processos de aprendizagem interorganizacionais (empresas e demais organizações do 

sistema de inovação), sendo: 
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Tabela 9: Ações para Geração de Capacidade  em Inovação, conforme Figueiredo (2015) .  

 

Ações para Capacitação em 
Inovação (*) 

Obs 
Identificado 

neste 
Trabalho 

D O A M E P I 

Contatos informais com 
pesquisadores 

L.I. SIM 
    

X 
  

Acesso à literatura especializada L.I. SIM 
    

X 
  

Acesso à pesquisa de 
departamentos específicos 

L.I. NÃO 
    

X 
  

participação em seminários e 
conferencias 

L.I. SIM 
    

X 
  

Acesso aos equipamentos da 
universidade e/ou dos institutos de 
pesquisa 

L.I. SIM 
   

x 
  

X 

participação em programas 
específicos  ( educacionais e de 
treinamento) 

L.I. SIM 
  

X 
    

Envolvimento de estudantes em 
projetos industriais 

R.H. SIM x x X 
 

x 
  

Recrutamento de recem graduados R.H. NÃO x x 
   

X 
 

Recrutamento de cientistas e 
engenheiros mais experientes 

R.H. NÃO x x x 
  

X 
 

programas de treinamento 
formalmente organizados para 
atender ás necessidades dos 
recursos humanos. 

R.H. SIM x x X 
    

consultoria desenvolvida por 
pesquisadores ou consultores 

L.F. NÃO x x X 
    

Análises e testes ( ensaios técnicos) L.F. SIM x 
     

X 

Estabelecimento de contratos de 
pesquisa 

L.F. SIM x X x x x x x 

estabelecimento de pesquisa 
conjunta 

L.F. SIM x X x x x x x 

Obs : L.I. = Ligações Informais,  R.H. = Recursos Humanos e L.F.= Ligações Formais 

 
Fonte: Autor com base em Figueiredo (2015) 

 

Podemos verificar na tabela 9, que o emprego da metodologia DOAMEPI neste 

trabalho permitiu a identificação da maioria dos itens propostos por Figueiredo (2015), 

assim como a verificação de que muitas ações estão vinculadas a mais de um item 

DOAMEPI. Nestes casos, o item que mais se aproxima da ação aparece identificado por 
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um caractere de destaque  ( X ). Os itens que não foram destacados podem ser opções 

para continuidade de trabalhos futuros. 

 Como as capacidades se encontram dispersas dentro de uma complexa rede 

constituída por conexões entre diversas partes interessadas, a compreensão do ambiente 

de inovação pode ser facilitada pela construção de um diagrama de relacionamento. 

Nesta seção, apresentamos, na figura 10, um diagrama simplificado, constituído 

por alguns fatores geradores de capacidade DOAMEPI, com objetivo de ilustrar a 

aplicação da técnica de montagem de redes de relacionamento. Sendo assim, no modelo 

simplificado da figura 10, representamos em doutrina a normatização do processo de 

cooperação fundamentada na Legislação {D(1)} e a relação contratual que rege a 

governança {D(2)}. Em relação à organização, o diagrama apresenta a relação entre os 

objetivos estratégicos para a empresa {O(1)} e para o IME {O(2)}, que no caso, é o 

atendimento de item do Planejamento Estratégico do Exercito (PEEx), Brasil (2014). 

 

Figura 10: Diagrama de Relacionamento entre Partes Interessadas, com destaque para ilustrar 
alguns Fatores Determinantes da Geração de Capacidade DOAMEPI .  

 

 

Fonte: Autor. 
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A figura 10 identifica, ainda, a necessidade de adestramento de docentes e 

discentes na empresa {A(1)}; o fornecimento de material pela empresa {M(1)} e aquisição 

no mercado {M(2)};  a possibilidade de promoção da educação através de curso de curta 

duração técnico especializado {E(1)}; a sugestão de um curso de capacitação em 

inovação {E(2)}, o qual poderia ser ministrado por profissionais do IME. Já o 

conhecimento adquirido através da leitura especializada em ciência e tecnologia é 

representado por {E(3)}; o incentivo para pessoal {P(1)}; a infraestrutura é compartilhada 

pelas instituições {I(1)} ou por apoio externo {I(2)}. 

Como pode ser verificado na figura 10, não apresentamos todas as relações e 

potencialidades sugeridas, contudo, o diagrama sugere possibilidades para iniciar uma 

abordagem sistêmica do ambiente de trabalho, fornecendo uma visão  genérica com as 

relações envolvidas na pesquisa, tendo por finalidade ilustrar a complexidade de 

relacionamento entre os diversos atores, bem como visualizar as várias interações entre 

fatores geradores de capacitação.  

Além disso, a figura 10 apresenta uma estrutura que permite identificar os 

principais atores do modelo da Tripla Hélice. O mesmo diagrama pode ser apresentado 

em conformidade com o modelo da Tripla Hélice, conforme se constata na figura 11.  

Figura 11: Ilustração da Interação da Tripla Hélice com Diagrama de Relacionamento indicando 
os Fatores Determinantes da Geração de Capacidade -  DOAMEPI.  

 

Fonte: Autor  
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Verifica-se assim que, por meio da análise dos fatores determinantes de 

capacidades DOAMEPI e da construção do Diagrama de Relacionamento, foi possível 

identificar que o trabalho desenvolvido na pesquisa histórica do acordo IME & CBC possui 

características do modelo da Tripla Hélice, o que vem a corroborar com a aplicação deste 

modelo como orientador da gestão de inovação dentro do Exército Brasileiro.  

 
Considerando uma empresa hipotética, com estrutura similar a da CBC, podemos 

sugerir um desenho mas complexo que represente o  relacionamento entre as partes 

envolvidas das duas organizações , conforme figura 12. Esta mesma figura pode ser 

apresentada dentro de um contexto de relacionamento da Tripla Hélice, conforme figura 

13.  Estas duas figuras tem o propósito de  ilustram a complexidade da  rede de 

relacionamentos que representa um desafio para gestão do processo de geração de 

inovação.  

As ações sugeridas, obtidas através da análise dos fatores de geração de 

capacidade DOAMEPI, tem o objetivo de propor maneiras de atuação do Gestor do   

processo de geração da Inovação, tornando-o  mais ágil e efetivo. 

Figura 12:  Rede de Relacionamentos IME-EMPRESA. 
 

 
               Fonte : Autor 
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Figura 13: Tripla Hélice contendo a Rede de Relacionamentos IME-EMPRESA. 
 

         

 
Fonte: O Autor 
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7. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi elaborado com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento do 

processo de gestão da Inovação utilizado pelo Exército Brasileiro a partir do seguinte  

questionamento: 

De que maneiras se pode atuar para tornar o processo de gestão da Inovação 

utilizado pelo Exército Brasileiro mais ágil e efetivo? 

Este trabalho de pesquisa teve como justificativa a oportunidade da identificação 

de um elenco de ações , que servem como sugestões para o processo de geração de 

Inovação no Instituto Militar de Engenharia, para tornar mais eficiente a integração desta 

instituição com empresas da Base Industrial de Defesa para tornar mais eficiente o 

processo de geração de Inovação a partir da análise de uma atividade de pesquisa 

vivenciada por este autor , sob a cobertura de um Acordo de Cooperação envolvendo o 

IME e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), aplicando a  metodologia de 

planejamento baseado em capacidades, que consiste na análise da conjuntura por meio 

dos fatores geradores de capacidade, fundamentados em doutrina, organização, 

adestramento, material, pessoal, educação e infraestrutura, apresentados no acrônimo 

DOAMEPI  .  

O objetivo deste trabalho foi propor através de sugestões uma  melhor maneira de 

atuar para a agilização do processo de gestão da Inovação utilizado pelo Exército 

Brasileiro seja por meio da indicação de ações a serem implementadas no processo, que 

ajudem a ampliar a capacidade de gerar inovações do interesse da Força.  

O segundo objetivo específico elencado foi a identificação de conceitos e modelos 

teóricos do processo de Gestão da Inovação tecnológica e para atingir este objetivo foram 

apresentados de forma organizada conforme a ênfase em três aspectos, que foram: 

busca de ideias, geração de conhecimento acadêmico e acúmulo de capacidades 

tecnológicas.  

Os modelos relacionados ao conceito de Funil de Inovação apresentaram maior 

aprofundamento nos aspectos relacionados à busca e seleção de ideias ou de 

oportunidades, sendo limitado pela capacidade interna da empresa de processar as 

informações e identificar oportunidades chaves, bem como de, a partir disso,  

desenvolver a ideia até que se chegue à inovação.   

O modelo da Tripla Hélice ressaltou a capacidade da geração de conhecimento 

através de atividades relacionadas à pesquisa básica e/ou aplicada na academia, 
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apresentando a Universidade Empreendedora como o principal agente de inovação, 

superando o papel industrial, dentro de um contexto de uma economia da era do 

conhecimento.  

O processo de acumulação de tecnologia foi um modelo que teve origem com 

empresas brasileiras, tendo como pressuposto de que a inovação é um resultado de um 

processo contínuo de acumulação de capacidades, que, por sua vez, tem sua origem na 

dimensão organizacional da empresa, envolvendo a partir disso o desenvolvimento de 

capital humano, de sistemas técnicos, bem como do domínio das tecnologias associadas 

aos produtos e serviços.  

Para atingir o objetivo específico de descrever a evolução da estrutura de fomento 

de CT&I no Brasil, na Força Terrestre e na Indústria, a contar de 1980, foi  realizado um 

estudo que constatou que a política brasileira segue as tendências mundiais através de 

medidas de incentivo a inovação através da promulgação de dispositivos legais, que 

estreitam a relação entre as instituições de pesquisas e empresas e promovem o 

desenvolvimento científico-tecnológico e de inovação. 

Diante disso, a busca do constante aperfeiçoamento do arcabouço jurídico e o 

estabelecimento de políticas para o desenvolvimento de outros setores da economia 

através do estímulo à inovação evidenciam a importância para o governo neste tema. 

Neste contexto, se destaca tanto a relevância do desenvolvimento científico-tecnológico e 

de inovação como a organização da base industrial de defesa como apoio para a Política 

Nacional de Defesa (PND) e para a Estratégia Nacional de Defesa (END). 

E na medida em que o desenvolvimento tecnológico se torna, cada vez mais, o 

fator determinante na comparação da capacidade militar de defesa das nações, a 

transformação do Exército Brasileiro em seu vetor de Ciência, Tecnologia e Inovação 

demonstra claramente a preocupação da Força Terrestre em se inserir apropriadamente 

ao mundo moderno, dinâmico e tecnológico, valorizando o processo de produção 

científica em função do desenvolvimento de capacidades específicas que contribuam para 

a ampliação, de forma inquestionável, da eficiência, da eficácia e, consequentemente, da 

operacionalidade da Força. 

Para atingir o objetivo específico de identificação dos pontos fracos do processo de 

gestão da inovação do Exército verificou-se que a geração de inovação depende de como 

se desenvolve a integração com empresas e grupos externos ao EB, a capacidade de 

inovar seguindo sugestões obtidas pela aplicação da metodologia DOAMEPI precisa 

considerar os efeitos da integração entre as instituições, principalmente no 
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compartilhamento de recursos e troca de conhecimento, que resulta em acúmulo de 

novas capacidades técnicas, sendo este fundamental para que o processo de inovação 

prospere.  

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) realiza pesquisas e 

desenvolve trabalhos na área de conhecimento de Ciências Militares, onde a aplicação da 

análise DOAMEPI tem se apresentado como uma ferramenta eficiente para geração de 

novos conhecimentos e inovação.  

Considerando que o sistema formado existe dentro do ambiente produzido pela  

integração academia, empresa e governo (admitindo a perspectiva da Tripla Hélice), 

então os fatores geradores de capacidade DOAMEPI foram abordados como um todo e 

ao mesmo tempo como resultados de inter-relações de partes constituintes da academia, 

empresa e governo, resultando em um sistema com alinhamento multi organizacional . 

   Este trabalho propôs que a gestão e governança deste sistema multi 

organizacional depende de aspectos sociais de colaboração e cooperação (amparada 

contratualmente), que é um dos fundamentos da doutrina da Tripla Hélice.  

Sendo assim, a análise DOAMEPI, realizada neste trabalho permitiu promover uma 

visão sistêmica do processo de geração de inovação envolvendo o acorde de Cooperação 

IME e CBC, vivenciado por este autor, como também analisar a rede de relacionamento 

(multi)organizacional,  identificando as partes interessadas, seus relacionamentos, suas 

contribuições, potencialidades e oportunidades de melhoria.  

Com base no exposto acima foi possível atingir o quarto objetivo específico que foi 

o de relacionar ações que permitam incrementar a capacidade, da Força, de gerar 

inovações de seu interesse. 

Por fim, por meio da análise dos fatores determinantes de capacidades DOAMEPI 

e da construção do Diagrama de Relacionamento, foi possível identificar que o trabalho 

desenvolvido dentro do estudo de caso da pesquisa IME & CBC possuiu características 

do modelo da Tripla Hélice, o que vem a corroborar com a aplicação deste que representa 

um desafio para gestão do processo de geração de inovação.  

Sendo assim, a atividade de pesquisa iniciada em 2015 e ainda não concluída, foi  

estudada através da metodologia de planejamento baseado em capacidades, que 

consiste na análise da conjuntura por meio dos fatores geradores de capacidade, 

fundamentados em doutrina, organização, adestramento, material, pessoal, educação e 

infraestrutura, apresentados no acrônimo DOAMEPI, que se integram sob a forma de um 

sistema interligado por uma complexa rede de relacionamentos, cuja Gestão permite 
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maior assertividade nas tomadas de decisões, resultando que ações sejam realizadas 

para potencializar as possibilidades da rede no emprego de seus recurso, a fim de atingir 

o sucesso de suas ações na concretização de seus objetivos  .  
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