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APRESENTAÇÃO 

A mesa redonda de políticas públicas compôs com outras duas mesas (inovação e 

sustentabilidade) a V Semana de Políticas Públicas juntamente com a I Semana Acadêmica 

de Administração, que tiveram como objetivo o debate sobre o tema “Inovação e 

Sustentabilidade na Gestão Pública e Privada.” Além das mesas, que contaram com 

palestrantes convidados para interagir com os participantes, houve outras atividades 

aleatórias referentes ao assunto proposto, além de uma visita técnica a Volkswagen. 

Dia 25 de outubro de 2012, às 08h30min, na sala C301 – sede central do Câmpus 

Curitiba da UTFPR – a professora Maria Lúcia Mezza fez a gentileza de apresentar os 

palestrantes, falando sobre suas formações e onde atuavam no mercado de trabalho.  

 

MESA REDONDA 

Logo após a apresentação, o Dr. Engenheiro Hélio Gomes de Carvalho foi dar início 

a mesa, mostrando programas de apoio a Inovação e como esta é importante para se 

obter o sucesso em relação aos negócios nos dias de hoje. Em 1981, ele começou a atuar 

no antigo CEFET e possui uma turma de doutorandas; salientou que a inovação não é tão 

arriscada pelos gestores e empreendedores, não há tanto interesse, por isso se obtém a 

sobra de recursos. O BNDES ajudou a investir na inovação, que conta com os indicativos de 

ensino, pesquisa e extensão. Os programas de doutorado e mestrado recebem o apoio do 

PPGPGP e do NGT. 

O SEBRAE convidou o NGT (Núcleo de Gestão e Tecnologia) para participar de 

projetos de inovação ministrados por Hélio Gomes de Carvalho, com a ajuda de outros 

docentes. Dia 19 de outubro é a data em que se comemora o dia da inovação (lei 

12.193/2010) e em três de agosto acrescentou-se a palavra “Inovação” na sigla MCT, 

então passou a chamar-se Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI). 

 

Qual é o desafio e quais as vantagens da Gestão da Inovação? 

 

O desafio é a vantagem competitiva: obter informações precisas; transformar essa 

informação, transformando-a em conhecimento e esse conhecimento em INOVAÇÃO. 

Consequentemente há uma maior e melhor inovação e esses fatores aumentam o lucro da 

empresa. 

 Uma empresa inovadora tende a seguir essas oito etapas: conscientização, 

disseminação, inovação com estratégia, parcerias, estruturação, processo de gestão da 

inovação, capacidade de inovar, acompanhamento. (FONTE: Instituto da Inovação, 2007). 

E o que se precisa para começar a fazer essas etapas? Colocar a Inovação na estratégia; ter 

a capacidade para inovar; obter um ambiente propício; ter pessoas com mentes abertas; 

tornando-se um processo contínuo; processo gerenciado. 
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 As ações para médias e grandes empresas podem ser vistas no manifesto pela CNI, 

onde se pôde ver a mobilização empresarial pela inovação. A frase enfatizada do evento 

foi “O desafio do Brasil é a inovação” proferida por um presidente vinculado ao manifesto. 

Para obtermos um desenvolvimento da inovação, é preciso que haja núcleos de apoios à 

gestão da Inovação, para que se possa ver o progresso das tecnologias e da administração. 

No Brasil, existe um projeto voltado para inovação, o NAGI, que conta com o apoio 

da FINEP para ajuda de recursos e além dela, conta com outras várias empresas 

importantes. O NAGI atua em setores estratégicos, biotecnologia, energia, saúde, TIC, 

produtos de consumo, metal mecânico, entre outros, em várias cidades do Paraná. O 

projeto conta com bolsistas que ajudam a levar a inovação às empresas e precisam 

concluir etapas de metodologia de elaboração de planos de inovação, etapas de políticas 

públicas em 180 a 200 h. 

As etapas para empresas grandes seguirem para se adquirir um avanço na 

inovação são: diagnóstico, análise do ambiente, capacitação da empresa, definição de 

oportunidades, elaboração do plano de oportunidades e inovação, elaboração do plano de 

gestão. Já para médias e pequenas empresas existe um curso presencial, via web, com a 

capacitação de 180 consultores do SEBRAE, palestra gerencial, cartilha via web. O nome do 

projeto é ALI (Agentes Locais de Inovação) e está disponível em vários estados e cidades, 

capacitando jovens recém-formados, que recebem uma bolsa para atender empresas e 

boa parte vira consultor do SEBRAE. 

Existe uma coleção de livros que ajudam o empreendedor a inovar que se chama 

UTFINOVA e contou com recursos do CNPQ; o material está disponível em download no 

site www.pessoal.utfp.edu.br/hélio/utfinova e conta com 10 livros que podem ser lidos 

pelo computador. A NGT mais a agência de inovação da UTFPR mostram que para se 

conseguir a inovação na gestão é preciso ter-se pontos fundamentais da gestão da 

informação; sendo um processo contínuo e sistemático; precisam-se estabelecer parcerias 

e apoios e buscar informações. 

Entre todas as informações de como inovar feitas anteriormente, fica a pergunta: 

O que o aluno tem a ver com a inovação? A primeira resposta é de que o professor e o 

aluno precisam ser inovadores. Não basta o professor deixar a “mente fechada” para as 

tecnologias de hoje; ele tem que se adaptar ao aluno, às tecnologias, à inovação. Algumas 

questões para se repensar de aluno para aluno são: O que fazer para transformar 

informação em conhecimento? Você está se preparando para gerar inovação? Qual é o 

seu diferencial entre os outros alunos? 

Ao final da apresentação, Dr. Hélio termina com a frase de Érico Veríssimo: 

“Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras 

constroem moinhos de vento. A escolha é sua!”. 

 

Logo após o término da palestra, Mariléa Rodrigues de Britto foi à frente para falar 

sobre os instrumentos de políticas públicas. O desenvolvimento de políticas públicas surge 

com a criação de emprego e renda, escrita na Lei geral da MPE, criada em 2006. 

 Alguns dos fatores que mostram a ausência de políticas públicas nas empresas são: 

o ambiente desfavorável aos negócios, alta carga tributária, burocracia ineficaz, elevada 

http://www.pessoal.utfp.edu.br/hélio/utfinova


6 
 

informalidade, concorrência predatória, baixa competitividade. Existe um fórum 

permanente que tem o objetivo de mostrar o que uma micro e pequena empresa tem 

direito ou não; o que essa empresa deve fazer para tornar-se formal. 

Em torno das 99% empresas no Brasil são micro empresas, por isso a criação de 

políticas públicas voltadas para essas micro empresas são de extrema importância para o 

contínuo desenvolvimento destas. A Lei, promulgada em 2008, voltada para a inovação é 

um exemplo de políticas públicas, contribuindo em tecnologias voltadas para as empresas, 

mostrando o quão primordial é ter-se a inovação nas relações de empreendedorismo. 

Existe hoje, no Brasil, cerca de 10,3 milhões de pessoas trabalhando na informalidade. O 

SEBRAE disponibiliza micro crédito para empresas, juros mais baixos, contribuindo para 

poder haver uma sustentabilidade num todo. 

A precariedade de municípios pequenos em relação à formalidade de empresas é 

muito grande, portanto a implantação do SEBRAE é primordial, pois ele possibilita o 

tratamento tributário diferenciado, crédito preferencial, programa de treinamento 

pessoal, desburocratização do registro, programa de cooperativismo, acesso a compras 

governamentais, programa para facilitar exportações. Podemos observar uma frase 

proferida por Hans Joachim Homeier que mostra o fortalecimento da base empresarial: 

“Empresas competitivas precisam de ambientes favoráveis.”. 

Vemos desde o final do século passado, a evasão de pessoas de municípios 

pequenos para grandes centros e os desejos de todas elas era: o emprego, uma renda, um 

trabalho, educação, saúde, infraestrutura, segurança, qualidade de vida. Mas para que 

tudo isso se concretize, precisa-se praticar o desenvolvimento sustentável. O SEBRAE 

disponibiliza o Guia do Prefeito, pautado na lei geral dos municípios, sendo uma grande 

oportunidade para o prefeito incentivar pequenos negócios, incentivar as políticas 

públicas. A Lei que visa a formalidade do empreendedor está implantada em 2450 

municípios do Brasil, porém lei precisa entrar em rigor e para contribuir com o empresário 

ou o micro empreendedor, o SEBRAE disponibiliza a educação empreendedora. No site 

www.portaldoempreendedor.gov.br qualquer micro e pequena empresa pode se 

formalizar, contribuindo somente com R$ 1,00 ICMS, com R$ 5,00 ISS e com 5% do salário 

mínimo para a previdência social. 

Nas escolas, a inovação deve ser incentivada pelos professores, não podada, 

deixando o aluno desenvolver sua imaginação, sua criatividade. 

A china tem investido na educação constantemente, e o Brasil precisa melhorar esse 

investimento; isso se mostra em dados e gráficos que indicam o Brasil com um índice baixo 

em relação a outros países América Latina. 

Terminada a palestra, foi dado espaço à plateia para fazer perguntas aos 

palestrantes. Eles responderam e depois houve o sorteio dos 10 livros (UTFINOVA) a dois 

participantes. 

 

 

 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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