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O CLAEQ É UMA ICT 

• CLAEQ é uma entidade sem fins lucrativos, com atuação na AMÉRICA LATINA  OUTROS PAÍSES. 

• Sua finalidade é essencialmente científica e tecnológica. 



Inovação 
A Gestão como Arte 



Entregamos tudo o que uma empresa precisa para se tornar mais 

inovadora: o que fazer, como fazer e recursos para fazer 
 

Pesquisamos e  trabalhamos para o avanço da Gestão por meio de 

três áreas de atuação: Consultoria, Educação e Funding 
 

Acreditamos que fazendo empresas melhores, criaremos um mundo 

melhor. Este é o nosso propósito 

ATUAMOS EM TRÊS ÁREAS   



DESDE 1992,  
700 PROJETOS EM MAIS DE 350 EMPRESAS VENCEDORAS 



(1)Serviços de Consultoria e Educação  
(planejamento estratégico, avaliação da viabilidade econômico-financeira de novo negócio, estudo de viabilidade e 
plano de implantação de CSC, plano de implantação de nova unidade de negócios, redesenho da estrutura 
organizacional, redesenho de processos, logística de medicamentos, programa de parceria com fornecedores, 
capacitação de agentes da inovação, gestão da mudança em fusão/ venda, mudança cultural em alta velocidade, 
implantação de modelo de gestão com base nos critérios de excelência do PNQ, criação de ICT, gestão da inovação) 

• Aventis Pharma  

• Bristol Myers Squibb  

• Hospital Israelita Albert Einstein 

• Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes 

• Hospital Samaritano 

• Hospital Santa Catarina 

• Hospital São Luiz 

• Johnson & Johnson 

• Lincx 

• Medic Medicina Especializada à Indústria e ao Comércio 

• Merck Sharp Dome 

• Ministério da Saúde - INTO Inst. Nacional de Traumato-Ortopedia 

• Novartis 

• Oralmed Assist. Odontológica 

• PAS – Prefeitura de SP 

• Pfizer 

• Pharmacia 

• Philips Medical 

• Sobragen 

• Special Care 

• Unimed 

• Veras Médicos Associados 



(2)Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade e Excelência 
 
 
• Abbott Laboratórios - Divisão ADD 

• Banco de Sangue de São Paulo 

• Hemo Com. Imp. Produtos para Hemoterapia 

• Hemogram 

• Hospital São Luiz 

• Laboratório Bioclínico 

• Laboratório Bioquímico Jardim Paulista 

• Laboratório Elkis Furlanetto 

• Laboratório Bio-Ciência Lavoisier 

• Panel Controle de Qualidade 

• Roche Divisão Diagnóstica 

• Silcon Ambiental 

• Toshiba Medical do Brasil 



Programas FAPESP 

Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas 

Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica 

Auxílio à Pesquisa – Regular 

Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático 

   

Ronald M. Dauscha 

Coordenador 

Fapesp 01/12/2015 

  

Academia Nacional de Farmácia 
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Fapesp – legislação 

 1947: Constituição Paulista, Art. 123  

– "O amparo à pesquisa científica será propiciado pelo Estado, por intermédio 

de uma fundação organizada em moldes a serem estabelecidos por lei". 

Determinava ainda: "Anualmente, o Estado atribuirá a essa fundação, como 

renda especial de sua privativa administração, a quantia não inferior a meio por 

cento de sua receita ordinária".  

 1960: Lei autoriza o Poder Executivo a instituir a FAPESP 

 1962: Decreto 40.132 institui a FAPESP 

 1989: Constituição Estadual  

– Artigo 271 - O Estado destinará o mínimo de um por cento de sua receita 

tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, como 

renda de sua privativa administração, para aplicação em desenvolvimento 

científico e tecnológico.  
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FAPESP: análise e seleção de 

propostas de pesquisa 

 + 26 mil propostas analisadas em 2014 

 Todas são analisadas com uso de 

pareceres de pesquisadores de SP ou de 

fora 

 Decisões apoiadas por análise em 

Coordenações de Área e Coordenação 

Adjunta 

13 
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Orçamento 2010 

Classificação por Função 

APA + FRH: 85% 

PAP inclui: 

– Biota 

– PITE 

– PIPE 

– PAPI 

– Políticas Públicas 

– Ensino Público 

– Mídia Ciência 

– TIDIA 

 

FRH 
34% 

APA 
51% 

PAP 
15% 

Valor (MR$) % 

Formação de Recursos Humanos (FRH) FRH 257,961 34% 

Apoio à Pesquisa Acadêmica (APA) APA 378,064 51% 

Pesquisa com vistas a Aplicações (PAP) PAP 111,851 15% 

Total 747,876 100% 

© C.H. Brito Cruz e Fapesp  



FAPESP – dispêndios por área em 2011 

Total: R$ 938 milhões 

© C.H. Brito Cruz e Fapesp  15 



Alguns dos programas 

principais 
 17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) 

 2 Centros de Engenharia (atividades iniciadas):  

Centro de Pesquisa Aplicada em Bem-Estar e Comportamento Humano (Natura-

Fapesp-USP-Unifesp) 

Centro de Pesquisa em Engenharia “Prof. Urbano Ernesto Stumpf” (PCBA-

Fapesp-ITA-Mauá-USP-Unicamp) 

 BIOTA: Instituto virtual sobre biodiversidade 

 Programa Fapesp de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais - PFPMCG 

 BIOEN: Pesquisa em bioenergia 

 CInAPCe: Pesquisa em neurociências 

 TIDIA: TI e internet avançada 

16 
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Pesquisa Inovativa na Pequena 

Empresa – PIPE (1997) 

 Objetivo 

– Apoiar o desenvolvimento de pesquisas 

inovadoras, a serem executadas em pequenas 

empresas sediadas no Estado de São Paulo, 

sobre importantes problemas em ciência e 

tecnologia que tenham alto potencial de 

retorno comercial ou social 
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Pesquisa Inovativa na Pequena 

Empresa: PIPE 

 Pesquisa na pequena empresa 
– Potencial de retorno comercial 

– Aumento da competitividade da empresa 

– Estimular a criação de “cultura de inovação 
permanente” 

 Condições 
– Não se exige contrapartida 

– Até R$ 200.000 + R$ 1.000.000 por projeto 

– Pesquisador principal deve ser vinculado à empresa 
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- Único programa da FAPESP que não leva em conta a 

titulação (e sim a experiência) do proponente; 

 

- Requer dedicação predominante do proponente ao 

projeto (ideal = 40h/semana; mínimo = 24 

horas/semana); 

 

- O projeto deve ser desenvolvido predominantemente na 

empresa (não na Universidade); 

 

- É possível submeter o projeto sem ter a empresa 

constituída; 

 

- Pequena empresa: até 250 funcionários. 
 

Importantes Particularidades do PIPE 
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 Estudo de viabilidade 

 Recursos por projeto =  R$ 200.000 

(inclusive bolsas, mas não BC e IE) 

 Possibilidade de subcontratar até 1/3 do 

esforço, inclusive consultoria 

 Duração de 9 meses 

FASE I 

Pesquisa Inovativa na Pequena 

Empresa: PIPE 
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Pesquisa Inovativa na Pequena 

Empresa: PIPE 

 Realização do projeto 

 Recursos até R$ 1.000.000 (inclusive 

bolsas, mas não BC e IE) 

 Subcontratar até 1/2 do esforço, inclusive 

consultoria 

 Duração de até 2 anos 

                                                                                                                                                                                                               

FASE II 
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 Situação 1 

 

Se houver interesse em submeter a proposta para receber financiamento na FASE 2, um 

Relatório de Progresso deverá ser apresentado ao final do 6º mês da FASE 1, juntamente 

com a proposta para a FASE 2. Este Relatório de Progresso é adicional ao Relatório 

Técnico Final da FASE 1 que deverá ser de qualquer forma apresentado no 9º mês. A 

qualidade dos resultados apresentados neste relatório será determinante para a 

qualificação para a FASE 2 do Programa PIPE. 

 Situação 2 

 

O interessado no apoio de recursos do PIPE poderá entrar diretamente com proposta de 

pesquisa para a FASE 2 do Programa. Neste caso deve ser apresentada justificativa 

circunstanciada para a não necessidade da Fase 1, além de toda a documentação 

obrigatória  

Fase 2 e Fase 2 Direta do  

Programa PIPE 
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Pesquisa Inovativa na Pequena 

Empresa: PIPE 

 Desenvolvimento e comercialização 

pioneira do produto 

 Não financiada pela FAPESP 

 Parcerias FINEP (PAPPE), BNDES e 

Empresas de Capital de Risco 

 

 

 

FASE III 
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Valores das Bolsas do  

Programa PIPE 

http://www.fapesp.br/58 



Chamadas em 2015 

CHAMADAS DIÁLOGO P/  

 

INOVAÇÃO 

FECHAMENTO  

 

DA  CHAMADA 

COMITÊ 

 

(previsão) 

DIVULGAÇÃO 

DOS  

RESULTADOS 

 

1ª  Chamada 

16 de 

dezembro 

 

(de 2014) 

 

02 de fevereiro 

 

22 de abril 

 

08 de maio 

 

2ª  Chamada 

 

 

01 de abril 

 

04 de maio 

 

21 de julho 

 

07 de agosto 

 

3ª  Chamada 

 

01 de julho 

 

03 de agosto 

 

20 de outubro 

 

06 de 

novembro 

 

4ª  Chamada 

 

29 de setembro 

 

03 de 

novembro 

02 de fevereiro 

 

(de 2016) 

19 de fevereiro 

 

(de 2016) 



Opto: São Carlos 

368 funcionários 

fapesp10-20110405.pptx; © C.H. Brito Cruz e Fapesp  30 
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Omnisys: São Caetano 

Radares, 250 funcionários 

fapesp10-20110405.pptx; © C.H. Brito Cruz e Fapesp  31 
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Parceiros: 
Unicamp 
IPT; USP 
ITA; FEI 

CTA; IPqM 
CLA, INPE 
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Pesquisa em Parceria:  

PIPE Estruturado 

 FAPESP e Empresa se associam para 
convidar propostas com desafios para a 
cadeia de fornecedores (pequenas e médias 
empresas) 

 
– Temas propostos pela empresa 

– Comitê Gestor paritário 

– Análise do mérito pela FAPESP (com assessores 
indicados pela empresa e pela FAPESP) 
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Parceria para Inovação Tecnológica: 

PITE 

 Lançado em 1995 

 Objetivo 

– Financiar projetos de pesquisa em instituições 

acadêmicas ou institutos de pesquisa, 

desenvolvidos em cooperação com 

pesquisadores de centros de pesquisa de 

empresas localizadas no Brasil ou no exterior 

e co-financiados por estas 



Parceria para Inovação Tecnológica: 

PITE 

 Parceria universidades/institutos - empresas 

– pesquisa desenvolvida em parceria 

– Fapesp financia a pesquisa na universidade/instituto a 

fundo perdido - 20 a 70% 

– empresa aporta contrapartida 

 Apresentação de propostas 

– PITE Demanda espontânea (desde 1995) 

– PITE Convênio (desde 2006) 

36 

® chbritocruz 
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PITE Convênio:  

chamadas públicas conjuntas 

 FAPESP e empresa estabelecem acordo de 
cooperação para lançar chamadas conjuntas 
– Temas propostos pela empresa 

– Pesquisa exploratória (adequada à Academia) 

– Comitê gestor paritário 

– Mérito avaliado pela FAPESP (incluindo assessores 
indicados pela empresa) 

 Embraer, Natura, Ouro Fino, Oxiteno, Microsoft 
Research, Telefonica, Dedini, PadTec, Ci&T, 
Braskem, Whirlpool, Sabesp, Vale, ETH, Agilent, 
Biolab 



Embraer-FAPESP:  

R&D to build an innovative jet 

®chbritocruz 38 

Computational Fluid Dynamics 

(CFD) simulation and tests 

Research co-funded by FAPESP, 

using several universities 



Pesquisa em Parceria:  

Centros FAPESP-Empresas 

 FAPESP e Empresa se associam para convidar propostas de longo prazo 
– Temas propostos pela empresa 

– Pesquisa exploratória (adequada à academia) 

– Comitê Gestor e Gestão do Centro paritários 

– Análise do mérito pela FAPESP (com assessores indicados pela empresa e pela 
FAPESP) 

 

 Com GSK 

 Engineering Research Center on Sustainable Chemistry; 10 anos, R$ 32 milhões + 
aporte in-kind pela universidade sede 

 

 Com Peugeot- Citröen 

 Engineering Research Center; 10 anos, R$ 16 milhões + aporte in-kind pela 
universidade sede (est. R$ 16 milhões) 

 

 Com Natura 

 Centro de Pesquisa Aplicada em Bem-Estar e Comportamento Humano; 10 anos; 
R$ 20 milhões + aporte in-kind pela universidade sede 

 

 

 39 
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Política de PI da FAPESP 

 Fundamentos: publicação, compartilhamento e 
exploração (difusão à sociedade) 
– PI não elide a responsabilidade pela divulgação dos 

resultados, dados, coleções de pesquisa financiada 
pela FAPESP 

 Titularidade: Instituição Sede com NIT qualificado 
poderá ser detentora da PI. Caso contrário, a 
FAPESP será co-titular 

 PIPE: se há bolsa PE, a titularidade é da 
FAPESP; se não, será da empresa 

 PITE: definição no convênio 
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Auxílio à Pesquisa - Regular 

http://www.fapesp.br/137 

 O Auxílio à Pesquisa – Regular oferece financiamento para 

projetos de pesquisa individuais a serem desenvolvidos sob a 

responsabilidade de um Pesquisador Responsável com título 

de doutor ou qualificação equivalente avaliada por sua súmula 

curricular, vinculado a entidades de ensino superior e 

pesquisa, públicas ou privadas, no Estado de São Paulo. 

 

 Fluxo Contínuo 
 

 Apenas em condições excepcionais e muito bem justificadas 

pelo proponente poderão ser aprovadas propostas com 

orçamento total superior a R$ 200 mil. 
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Auxílio à Pesquisa  

Projeto Temático 

http://www.fapesp.br/176 

A modalidade Projeto Temático destina-se a apoiar propostas de pesquisa com 

objetivos suficientemente ousados, que justifiquem a duração de até cinco 

anos e as condições especialmente favorecidas de apoio e financiamento, 

incluindo a possibilidade de concessão de solicitações complementares 

vinculadas ao projeto. 

 

Projetos Temáticos se distinguem de Auxílios à Pesquisa – Regulares pela 

natureza, ousadia e abrangência das atividades da pesquisa propostas, e pela 

experiência do pesquisador responsável na área em que se insere o projeto.  

 

Em um Projeto Temático, em geral, envolve-se uma equipe de vários 

pesquisadores, muitas vezes de vários departamentos ou instituições, visando 

à obtenção de resultados científicos ou tecnológicos de elevado impacto para o 

avanço da fronteira do conhecimento 



45 

"A ciência está destinada a desempenhar um papel cada 

vez mais preponderante na produção industrial.  

 

E as nações que deixarem de entender essa lição hão 

inevitavelmente de ser relegadas à posição de nações 

escravas: cortadoras de lenha e carregadoras de água 

para os povos mais esclarecidos"  

  

(Lord Rutherford (1871-1937), citado no documento 

“Ciência e Pesquisa – Contribuição de Homens do 

Laboratório e da Cátedra à Magna Assembléia 

Constituinte de São Paulo”, que propôs a criação da 

Fapesp em 1947). 

Ciência e Aplicação 



Inovação Anticíclica... 

As pessoas continuam tendo 

necessidades mesmo nos 

momentos mais críticos de recessão 



 

 

Em P,D&I, processos e resultados não acontecem simultaneamente  

Tempo 

∆T1 

Investimento  Lançamentos 

∆T2 𝑁𝑜𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 … 

Receitas 

$ 



• “Há uma crise se aproximando, não podemos investir em atividades não-core.” 

• “Vamos investir apenas em projetos que tragam retorno mensurável no curto 

prazo.” 

• “Já temos muitos programas acontecendo, não podemos iniciar mais um.” 

• “Estamos passando por mudanças estruturais, não podemos distrair as pessoas 

de seus objetivos” 

• “Temos sérios problemas para resolver primeiro.” 

REAÇÃO NATURAL versus REAÇÃO CERTA... 



IMPLICAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS 

HOJE 

• Foco no core business 

• Corte de custos  

• Priorização de esforços de curto prazo e 

retorno imediato 

• Equilíbrio do P&L de curto prazo 

AMANHÃ 

• Baixo potencial de crescimento ou de 

sobrevivência no longo prazo 

• Difusão da aversão ao risco, medo do 

fracasso e visão de curto prazo na cultura 

da empresa  

• Perda de oportunidades de crescimento e 

expansão de mercado 



Jugaad 

 

Palavra indiana que significa uma “correção” inovadora 

(innovative fix); uma solução improvisada nascida da 

ingenuidade e, ao mesmo tempo, da esperteza; 

engenhoso.  

É também conhecida como zizhu chuangxin na China, 

engenhoca no Brasil, DIY nos Estados Unidos, jua kali 

na África e système d na França. 
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Recessão = Oportunidade  

Tempos difíceis expõem necessidades não 

atendidas. Use esse momento para analisar o 

mercado com cuidado 

Viva seus clientes e mude o seu olhar: o que pode 

tornar seu produto mais acessível? 

Use a tecnologia para aumentar eficiência e reduzir 

preço, ou seja... PENSE FRUGAL! 



• É possível reduzir, eliminar, melhorar ou  adicionar para oferecer uma 

melhor relação preço x performance sem alterar a proposta de valor? 

• O que podemos modificar na proposta de valor para reduzir custos 

totais sem alterar a sua relevância para o consumidor? 

• Que nova proposta de valor ou modelo de negócio podemos criar 

para atender ao consumidor com escassez de recursos? 

 

O que pode ser frugável? 



Podemos desenvolver produtos e serviços 

relevantes, acessíveis e com qualidade e preço 

adequados para um mercado com escassez de 

recursos. 

 

Pensemos nisto! 





Obrigado 

Obrigado !!! 

 

R. Dauscha 

 

011 9 9983 8058 

 

rdauscha@claeq.org.br 
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