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O QUE É O SACI



O SACI, Sistema de Avaliação do Conteúdo da Inovação, surgiu a
partir da necessidade de aprimoramento da Matriz de Aderência
adotada pela GT para avaliar os projetos submetidos ao
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para fins de
utilização do incentivo fiscal do Lei do Bem. O objetivo foi prover
meios de analisar em detalhes cada projeto apresentado pelos
clientes em relação aos principais eixos que descrevem
iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Com base
em uma interpretação dos pareceres do MCTI (em especial dos
motivos de reprovação), do Guia da Lei do Bem, dos Manuais de
Oslo e Frascatti e dos conceitos adotados na Norma ISO 56.002,
foram desenvolvidas classificações para avaliação do mérito da
inovação, de barreiras e riscos, do grau da inovação, da
natureza das atividades de P&D e do engajamento das empresas.
A partir da análise destas classificações, é possível alimentar um
sistema preditivo que permite inferir as chances de aprovação
de cada projeto em análises de 1° instância pelo MCTI. Logo, o
SACI é uma ferramenta para uma análise dos pontos fortes e das
fragilidades de cada linha de pesquisa em sua aderência aos
conceitos de PD&I adotados oficialmente por meio do Ministério.

Para que a ferramenta possa trazer os melhores resultados em
seu potencial para avaliação de projetos, é imperativo que o
usuário domine os conceitos que são a base de cada um dos
critérios de classificação. Para tal, é sempre importante a
consulta às fontes originais (pareceres, manuais, guias e normas).
Este guia apresenta de forma condensada esses conceitos e
conexões práticas essenciais para a operação do sistema. Em
seguida, é debatida a interpretação e a aplicação dos resultados
em diversas etapas da identificação e avaliação das linhas de
pesquisa. Por fim, são introduzidas potencialidades do sistema
em contextos de apresentação de resultados e
instrumentalização de comitês de gestão da inovação.
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SUPORTE EXPERIMENTAL



A avaliação da funcionalidade do SACI como ferramenta de avaliação do
conteúdo de inovação teve como base o potencial preditivo com relação
aos pareceres do MCTI sobre a
validade de projetos para aplicação do incentivo fiscal da Lei do Bem.
Apesar de estar atrelado ao incentivo, o nível de detalhamento técnico
dos pareceres faz destes uma versão bem embasada sobre os conteúdos
de pesquisa desenvolvimento e inovação adotados oficialmente no
Brasil. Trata-se de uma definição ampla, porém criteriosa, que leva em
conta melhoria, novidade, grau de incerteza e risco para avaliação de
cada projeto, de forma tal que pode servir como referência até mesmo
fora do território nacional.
Neste sentido, o experimento elaborado para testar a validade do SACI
como ferramenta preditiva a ser aplicada em diferentes contextos, levou
em conta como variável explanatória a aprovação ou reprovação de
uma amostra de 57 projetos submetidos à avaliação pelo MCTI nos anos
de 2016 e 2017. Foram cuidadosamente analisados os resultados dos
pleitos de 15 empresas abrangendo os setores ambiental, de seguros,
alimentos, educação, tecnologia da informação, indústria da
transformação, automação, química, engenharia naval e biotecnologia.
O SACI foi comparado às outras metodologias de avaliação aplicadas
pela GT até o momento por meio da aplicação de um Modelo Linear
Generalizado, onde a variável de interesse é o evento de aprovação dos
projetos no parecer divulgado pelo MCTI.
A figura 02 apresenta a Curva Característica de Operação do Receptor,
representação gráfica que ilustra o desempenho (ou performance) de um
sistema classificador de acordo com o seu limiar de discriminação. Como
resultado, a área abaixo da linha descreve o grau de acurácia do modelo
na realização de predições acerca do resultado dos pareceres
divulgados pelo MCTI. O sistema apresentou como resultado um potencial
preditivo, mensurado pela área abaixo da curva (Auc), de 98%. Em
comparação às hipóteses de avaliação empíricas, o sistema apresentou
um desempenho significativamente superior, sendo que a matriz de
aderência com dois eixos de avaliação embasados no histórico de
pareceres do ministério (MA18) apresentou um Auc de 0.77, indicando
77% de acertos para predição da aprovação em projetos em primeira
instância pelo MCTI. O modelo de matriz de aderência adotado com
critérios básicos da legislação de incentivo à PD&I teve um potencial
preditivo de 44%.
A avaliação cruzada realizou 1000 avaliações de iteração com o novo
sistema, dividindo os projetos em subgrupos de 10 projetos com
diferentes composições e avaliando as séries de resultados, revelou um
potencial preditivo de 94%, dentro de um intervalo de confiança de auc
de 0.88 a 0.98

SUPORTE EXPERIMENTAL
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Figura 1. Descrição dos modelos lineares mistos aplicados para avaliar a relação
entre o resultado da avaliação com dois sistemas (SACI e Matriz de Aderência)
e o resultado das avaliações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação em
editais de homologação para incentivo à PD&I. Os pontos descrevem aprovação
ou reprovação de uma determinada linha de pesquisa, enquanto a linha
descreve a avaliação auferida por cada sistema.

Figura 2. Curva Característica de Operação do Receptor para os 3 modelos testados: SACI (a);
Matriz de Aderência objetiva-MA16 (b); Matriz de Aderência com base em pareceres-MA18 (c).

Figura 3. Curva Característica de
Operação do Receptor para validação
cruzada do Sistema de Avaliação do
Conteúdo de Inovação.
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O MANUAL



Para que seja possível a melhor utilização da ferramenta, este
manual traz um breve resumo sobre conceitos centrais para a
avaliação de iniciativas de PD&I. Além disso, é feita uma
apresentação de outras ferramentas importantes e como elas
podem ser utilizadas em conjunto com o SACI para que o
consultor possa ser assertivo em suas indicações aos clientes.

Cada um dos critérios de inovação do SACI tem seu objetivo
apresentado juntamente com perguntas de referência as quais o
consultor pode se fazer ao analisar um determinado projeto. Em
seguida, são detalhados cada uma das categorias disponíveis
para cada nível de classificação. Para cada categoria, são
apresentados exemplos baseados em situações de mapeamento
de projetos de PD&I para fins de obtenção do incentivo fiscal da
Lei do Bem.

Este manual, assim como o SACI, foi construído com base em
horas de debate em equipe para a compreensão dos conceitos
de PD&I e sua aplicação nos diferentes cenários de atuação dos
consultores. Em busca de exemplos alinhados com situações
reais, o texto contou com a atenção e a colaboração de André
Araújo, Augusto Nascimento, Oseias Silva e Gabriela Epitácio. 

André também realizou uma cuidadosa revisão de todo o
conteúdo de maneira a ser possível oferecer a visão mais
completa possível.

O MANUAL
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Este que escreve, Rodrigo Moro, segue aberto para resolver
dúvidas, entender problemas e realizar melhorias na ferramenta
ao longo do tempo.



ELEMENTOS FUNDAMENTAIS
DAS INICIATIVAS INOVADORAS



Invariavelmente, o conceito de inovação está atrelado a
novidades que ocasionam a geração, ou incremento, de uma
dimensão de valor em produtos, processos ou sistemas. Portanto,
ficam claros os dois elementos que definem inicialmente uma
iniciativa inovadora: novidade e melhoria. Contudo, apenas a
novidade e a melhoria não são suficientes para caracterizar uma
iniciativa inovadora. Novidade e melhoria podem ser inseridas em
um determinado contexto produtivo por meio da compra de
tecnologias ou por modificações de engenharia já solidificadas.
Em ambos os casos, estão ausentes outros dois elementos
fundamentais de uma inovação: a incerteza e o risco.

Uma iniciativa de inovação parte da observação de um problema
ou de uma oportunidade de mercado. Por conta de sempre
estarem imbuídas de algum grau de ineditismo, as iniciativas
propõem uma nova forma de contornar barreiras e desafios
tecnológicos associados aos problemas observados ou ao
aproveitamento das oportunidades identificadas. Portanto, existe
sempre um grau de incerteza sobre se uma determinada
novidade irá ou não propiciar o ganho de valor proposto. Logo,
existem incertezas, as quais são resolvidas por meio de pesquisa
básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. Se
desenvolvem ideias, modelos e conceitos de alternativas para
resolução do problema ou aproveitamento da oportunidade, os
quais são testados em diferentes escalas de experimentação
para então serem validados ou rejeitados. Essas etapas, onde
ainda existem incertezas quanto ao sucesso do projeto estão
compreendidas entre a fase conceitual, no início do projeto, onde
se geram ideias e conceitos, e a fase de produção, exclusive,
onde o produto ou processo desenvolvidos já foram validados e
tornam-se meramente operacionais. Uma vez que a busca por
uma novidade significativa não necessariamente atinge os
objetivos de melhoria e ganho de valor propostos, cada iniciativa
inovadora é acompanhada do risco de que sejam investidos
recursos humanos e materiais em projetos que não se provam
viáveis após as etapas de análise e experimentação.

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DAS
INICIATIVAS INOVADORAS
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OS PILARES DA AVALIAÇÃO
DO CONTEÚDO DA INOVAÇÃO



O SACI avalia o conteúdo de cada elemento de inovação de um
projeto através de cinco eixos de classificação, cada qual
descrito por diferentes níveis aos quais são atribuídos valores de
influência sobre a robustez do conteúdo de inovação de cada
iniciativa. 
O primeiro eixo de classificação é o mérito da inovação, o qual
descreve a abrangência e o nível da novidade proposta. O
segundo eixo se refere às barreiras e riscos, e tange tanto à
existência de incertezas quanto ao nível do risco de perdas de
recursos decorrentes da não viabilidade das iniciativas em
alguma das etapas de seu desenvolvimento. O terceiro eixo
descreve o grau da inovação, ou seja, o impacto da novidade e o
nível de melhoria. No quarto eixo, define-se qual a natureza das
tarefas realizadas para contornar a incerteza (barreiras
tecnológicas) e minimizar riscos. Por fim, como parte do
entendimento das partes que arcam com o risco tecnológico,
descreve-se o engajamento da empresa em cada linha de
pesquisa.

OS PILARES DA AVALIAÇÃO DO
CONTEÚDO DA INOVAÇÃO
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Figura 4. Diagrama de causa e efeito com níveis e categorias de avaliação para definição do
conteúdo de PD&I de um determinado projeto.



MÉRITO DA INOVAÇÃO



SACI

A empresa é a primeira entre seus
concorrentes regionais a desenvolver ou
modificar de uma forma significativa um
determinado produto, processo ou serviço.
Este nível de inovação também se aplica a
iniciativas que não são inéditas no cenário
nacional, porém são de domínio de poucas
empresas.

Perguntas de referência: A iniciativa relatada é uma
novidade para qual público? A iniciativa relatada é uma
novidade para qual contexto? 

Objetivo: Compreender o grau de novidade associado a
cada iniciativa inovadora com base no contexto geográfico
e de mercado.

MÉRITO DA INOVAÇÃO
15

A ausência de qualquer conteúdo inovador é
dada pela ausência de novas
funcionalidades ou modificações que
ocasionam melhorias incrementais evidentes.

SEM INOVAÇÃO

INOVAÇÃO PARA
A EMPRESA

Produto, processo, serviço ou sistema
presente no mercado, incluindo em
concorrentes da empresa na mesma região.
Porém, se trata de uma novidade para a
empresa.

INOVAÇÃO PARA
GRUPO SELETO

O mérito da inovação é definido por sua abrangência
geográfica e de mercados. Esse parâmetro contextualiza em
qual escala a inovação proposta de fato se apresenta como
novidade. No SACI, a avaliação do mérito da inovação se dá
pela escolha de um dos cinco níveis de inovação: sem
inovação, inovação para a empresa, inovação para grupo
seleto, inovação no segmento, inovação nacional e inovação
continental ou mundial
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INOVAÇÃO
NACIONAL: 

A empresa é a primeira empresa a
desenvolver no Brasil uma determinada
solução para produtos, processos, serviços
ou sistemas.

INOVAÇÃO
CONTINENTAL OU
MUNDIAL: 

A empresa é a primeira empresa a
desenvolver no Brasil uma determinada
solução para produtos, processos, serviços
ou sistemas.

INOVAÇÃO PARA
O SEGMENTO 

A inovação é pioneira para uma
determinada área, porém já é bem
conhecida e estabelecida em outros
setores produtivos.

MÉRITO DA INOVAÇÃO



BARREIRAS E RISCOS



SACI

Perguntas de referência: Qual a possibilidade da iniciativa
ser inviável em alguma etapa de experimentação? Foi
necessária repetição de experimentos devido a falhas e
inconformidades surgidas durante o desenvolvimento do
projeto? Qual a escala das perdas em caso de insucesso do
projeto?

Objetivo: Compreender qual o nível de incerteza por meio
da avaliação do risco de perdas decorrentes do insucesso
da iniciativa relatada.

BARREIRAS E RISCOS
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O conceito de inovação está atrelado de uma forma muito
íntima ao risco de que sejam empreendidos recursos em
projetos que acabam por se provar inviáveis. Os riscos de um
projeto, por sua vez, estão atrelados ao grau de incerteza. A
incerteza é fruto do ineditismo de uma iniciativa inovadora na
resolução de um determinado problema ou no aproveitamento
de alguma oportunidade de mercado por meio da criação ou
melhoria incremental de produtos, processos, serviços ou
sistemas. Quanto maior a barreira tecnológica a ser superada,
maior o nível de incerteza e maiores as chances de não
conformidade em ensaios laboratoriais, testes de protótipos,
testes de conceito, produção piloto e bateladas
experimentais. Portanto, para entender barreiras e riscos no
SACI, deve-se elencar até qual etapa de experimentação
associada ao projeto existiam riscos de não conformidade. Os
riscos são comumente denotados pela repetição de
experimentos, realização de ajustes consideráveis e, em última
instância, pela não viabilidade do projeto em uma determinada
escala de experimentação. Vale destacar que esse é um dos
parâmetros que tem mais peso na análise do MCTI sobre os
pleitos da Lei do Bem e, quanto maior o risco tecnológico
associado ao desenvolvimento de um projeto, maiores as
chances de aprovação do pleito já em primeira instancia.



SACI

EXEMPLOS:
Convencimento da diretoria.
Complexidade de operação.
Convencimento dos
clientes/investidores.
Convencimento da equipe interna.
Falta de conhecimento inicial por parte
da empresa.
Baixa aceitação pelos colaboradores.
Inviabilidade econômica

As barreiras e riscos são descritos em seis níveis no SACI:
Sem barreiras/riscos significativos, riscos de menor expressão,
riscos operacionais, riscos em ensaios de bancada/piloto,
riscos em experimentos industriais e comprometimento da
operação, onde essa última classificação implica na
inviabilidade técnica de desenvolvimento do projeto.

19

SEM BARREIRAS/RISCOS: 
A iniciativa relatada trata de uma solução com pouca ou
nenhuma modificação a ser desenvolvida sobre soluções já bem
conhecidas, de maneira a minimizar qualquer incerteza ou risco.
É comum em projetos nesse nível a ausência de experimentos
em qualquer escala (bancada, piloto, industrial) e comumente as
barreiras relatadas são de natureza administrativa (ex.
aprovação interna) ou contingenciais (ex. cenário político,
pandemia).

BARREIRAS E RISCOS
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EXEMPLOS:
Necessidade de ajustes básicos em software.
Atualizações disponibilizadas por softwares de terceiros,
exigindo adequação em componentes na solução da empresa.
Defasagem em tecnologias básicas ou áreas de formação
profissional amplamente disponíveis e solidificadas no
mercado.
Necessidade de investimento de recursos humanos na
realização de ajustes em processo para permitir o bom
funcionamento de novas tecnologias adquiridas.
Dificuldade em encontrar matérias-primas e insumos para
parte das soluções inovadoras propostas, requerendo uma
busca mais aprofundada no mercado ou qualificação de
fornecedores com tecnologias já estabelecidas.
Risco de não absorção pelo mercado de uma solução
validada.
Incertezas relacionadas ao cenário competitivo nacional e
internacional que pode vir a ocasionar dificuldades no
posicionamento de uma solução validada.
Dificuldades relacionadas a encontrar parceiros que aceitem
realizar testes de aplicação de produtos já desenvolvidos,
visto que muitas empresas se recusam a oferecer seus sites
industriais para testes.
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RISCOS DE MENOR RELEVÂNCIA

A iniciativa apresenta riscos corriqueiros e comuns, mesmo que
os resultados propostos não apresentem nenhum grau de
ineditismo ou modificações expressivas em produtos, processos,
serviços ou sistemas. Pode-se citar dificuldades relatadas
comumente, e que podem ser classificadas como riscos de menor
expressão, a baixa aceitação do mercado pelos
produtos/serviços/sistemas relatados, escassez de
parceiros/fornecedores, seleção incorreta de fornecedores,
necessidade de treinamentos para a equipe.

BARREIRAS E RISCOS
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RISCOS OPERACIONAIS: 
A iniciativa apresenta riscos de descontinuidade, mas os
principais riscos não têm relação com a superação de desafios
tecnológicos e sim com questões operacionais contornáveis por
meio de soluções já disponíveis. Podem ser citados como
exemplos de dificuldades que evidenciam risco operacional nos
projetos, a necessidade de adequações de pequena escala à
barreiras regulatórias (Ex: certificações da Anvisa, ISO, EU, etc.),
ausência de parceiros/fornecedores, escassez de mão-de-obra
com alto nível de especialização, escassez de literatura técnica
sobre o tema, necessidade de modificar processos para viabilizar
novos produtos, definição de ajustes de processo para melhoria
em eficiência e, por fim, margem elevada de custo operacional.
Também se enquadram nessa categoria modificações de pequena
escala em produtos e processos que necessitam de um único
ciclo de validação em bancada. Contudo, não são experimentos
delineados para comprovação de desempenho ou comparação de
alternativas, mas sim testes de confirmação rotineiros e
obrigatórios, como aqueles realizados pela área de Qualidade,
por exemplo.

BARREIRAS E RISCOS

EXEMPLOS:
Validação rotineira de pequenas modificações e ajustes no
produto, processo, serviço ou sistema.
Aplicação de materiais/componente/ingredientes/sistemas já
bem estabelecidos no mercado sob um novo cenário
produtivo.
Avaliação de sensores, atuadores, entre outros
equipamentos e dispositivos, disponíveis no mercado para
fundamentar um futuro desenvolvimento ou substituição de
um componente existente para obter melhoria incremental.
Pequenas modificações atreladas a questões regulatórias e
que podem ser realizadas sem risco de alterar as
características ou o desempenho de produtos, processos ou
serviços.
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EXEMPLOS:
Necessidade de customizações em softwares ou ajustes na
linha de produção.
Dificuldade de operação da solução pelos colaboradores por
conta do maior nível de complexidade.
Necessidade de treinamento em novas tecnologias para
colaboradores com alto nível de qualificação.
Necessidade de aprofundamento em benchmarking e revisão
de literatura para encontrar soluções disponíveis para
resolução de um problema.
Necessidade de desenvolver junto a fornecedores matérias-
primas para atender aos requisitos da novidade proposta,
compartilhando o risco com relação à perda de materiais na
realização de testes.
Necessidade de encontrar alternativas dentro de uma
margem de custo restrita.
Testes comparativos de desempenho de solução adquirida.
Dificuldades relacionadas aos ajustes de configurações de
máquinas adquiridas por conta de necessidades do projeto,
visto que elas são desconhecidas pela equipe da empresa.

BARREIRAS E RISCOS

DESCONTINUIDADE EM PEQUENA ESCALA
Os riscos de descontinuidade são evidentes pelo teste de
numerosas alternativas em escala laboratorial ou piloto. Este
nível de barreira tecnológica está associado à realização de
experimentos delineados para que seja possível contornar as
incertezas que a envolvem. Portanto, as iniciativas classificadas
nesse nível invariavelmente estão associadas à coleta
organizada de dados através da realização de ensaios e testes
comparativos, que geralmente visam validar a funcionalidade de
protótipos criados durante a fase conceitual e inicial do projeto 



SACI

BARREIRAS E RISCOS
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Logo, são indicadores de barreiras que podem ocasionar riscos
de descontinuidade do projeto em pequena escala: testes
comparativos em bancada/laboratório, testes de desempenho de
protótipos, testes de componentes, testes de conceito, ensaios
para avaliação quantitativa do perfil de componentes e testes
de produção piloto. Neste caso, o risco é o de que sejam gastas
horas de trabalho, materiais e outros recursos na realização de
testes de alternativas que não superam as alternativas já
disponíveis ou não atingem o desempenho esperado para a
dimensão de ganho proposta.

EXEMPLOS:
Testes comparativos de propriedades físico-químicas e de
desempenho de formulações novas ou modificadas de
alimentos, tintas, cosméticos, materiais e fármacos.
Avaliação experimental de novas matérias-primas cuja
variação pode afetar de forma significativa o produto final.
Necessidade de testes em laboratório e produção piloto
para comparação de alternativas novas ou modificadas em
experimentos de tratamento x controle.
Desenvolvimento de protótipos ou MVP’s para avaliação de
desempenho.
Avaliação de desempenho de componentes/módulos novos
ou modificados.
Modificações atreladas a questões regulatórias realizadas
sob algum nível de incerteza com relação à alteração de
características ou o desempenho de produtos, processos ou
serviços.
Necessidade de produção de lotes piloto para comprovação
da viabilidade da solução proposta e realização de ajustes
no processo produtivo.
Testes em campo para avaliação de protótipos ou
comparação de formulações.



SACI

BARREIRAS E RISCOS
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Desenvolvimento de sistemas embarcados, placas de circuito
impresso e firmware para viabilizar controle, automação ou
digitalização de processos em nível de testes de bancada e
simulações em softwares de projeto. 
Testes e experimentos associados a protótipos conceituais,
criados nas fases iniciais do ciclo de desenvolvimento de um
produto, para a validação da funcionalidade de componentes
e hipóteses e ideias relacionadas a essas fases.

DESCONTINUIDADE EM ESCALA INDUSTRIAL:
Riscos de descontinuidade em escala industrial são evidentes
quando, mesmo após a obtenção de resultados positivos nos
experimentos em pequena escala, há grandes chances de
resultados negativos e perda de materiais em grande escala nos
testes de produção. Riscos em escala industrial também estão
associados a iniciativas onde não é possível, ou foi inconclusiva,
a experimentação em escalas menores (bancada, piloto, etc.).
Esses riscos estão associados à validação dos processos
desenvolvidos através de try-outs de produção, onde se busca
obter produtos e/ou processos isentos de variação. Envolvem,
muitas vezes, a realização de inúmeros ajustes em ferramentais
e máquinas de processo até se obter esse objetivo. 

EXEMPLOS:
Perda de bateladas industriais por não conformidade do
novo produto após processamento em larga escala (química,
alimentos, materiais).
O alto grau de ineditismo ocasiona o quase completo
desconhecimento dos parâmetros associados aos
respectivos processos industriais, sendo as primeiras
produções baseadas em alterações de linhas de produção
aplicadas em outros propósitos ou até mesmo uma linha
especificamente desenhada para o novo produto.
Grandes níveis de diferença nos parâmetros associados às
condições de teste em escala piloto e em escala industrial.

EXEMPLOS:
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A realização de testes e obtenção de resultados só é
possível em análises de grande escala, pois experimentos
laboratoriais não permitem simular com precisão aceitável as
condições reais do processo.
Alterações significativas nas linhas de produção
(desenvolvimento de novas etapas ou sequência de etapas
do processo).
Excessiva quantidade de try-outs de produção para a
implementação de novas máquinas e equipamentos
associados ao desenvolvimento de projetos de automação
Falhas mecânicas/quebras que ensejaram reajustes e
correções em ferramentais de produção
Alterações significativas em protótipos de dispositivos de
processo após a realização de novos estudos dos
parâmetros críticos de produção
Danos ao maquinário de produção causados por falhas ou
efeitos inesperados de testes industriais. Necessidade de
reformulações a nível laboratorial ocasionadas por conta de
um scale up sem sucesso. Ou seja, impossibilidade de
reproduzir a nível industrial as propriedades físico-químicas,
microbiológicas ou visuais alcançadas em bancada.

EXEMPLOS:

COMPROMETIMENTO DA OPERAÇÃO: 
Trata-se do maior nível de risco ao qual uma empresa pode estar
sujeita por se propor a inovar. Entretanto, a realização de
experimentos em pequena e grande escala normalmente
previnem que o insucesso de uma iniciativa em particular possa
comprometer de alguma forma a integridade da operação da
empresa. O comprometimento da operação pode ocorrer quando
existe uma concentração descomunal de recursos em torno da
iniciativa proposta ou quando os efeitos da experimentação em
larga escala ocasionam danos significativos à estrutura ou ao
funcionamento da linha de produção principal.
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O comprometimento da operação também é observado quando é
imperativa a alteração em componentes fundamentais de
produtos, processos, serviços, ou sistemas que são o centro da
operação. Nesse caso, pesa-se se existe um grau de incerteza
considerável com relação à viabilidade das alternativas possíveis
para a referida alteração.

BARREIRAS E RISCOS

EXEMPLOS:
Necessidade de substituição de elementos chave na
formulação de produtos centrais para os negócios da
empresa sem que sejam conhecidas alternativas viáveis para
a modificação.
Falha na entrega de um projeto chave da empresa em
termos de investimento de recursos dado ao elevado nível
dos desafios tecnológicos.
Investimentos em pesquisa e desenvolvimento de dimensões
tais que a descontinuidade do projeto pode levar à
inviabilização financeira das atividades da empresa.
Atividades de substituição ou desenvolvimento de
maquinários ou peças diretamente ligados a planta industrial,
que são essenciais para a operação da empresa. Por
exemplo, novos métodos de validação para compra de juntas
de vedação para as tubulações industriais e
desenvolvimento interno de materiais de revestimento de
reatores em sites de produção de químicos corrosivos.
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Perguntas de referência: Qual é a dimensão do ganho de
valor associado às novidades propostas na inovação? Qual
é o potencial impacto da inovação proposta sobre o
mercado? Quais são as diferenças entre as características
propostas para a inovação com relação às alternativas já
disponíveis no mercado e/ou desenvolvidas anteriormente
pela empresa? Qual nível de alteração foi necessário nos
processos para acompanhar novos produtos ou aumento de
eficiência e produtividade?

Objetivo: Definir o grau de novidade associado à inovação
proposta em comparação às alternativas disponíveis até o
momento.

GRAU DE INOVAÇÃO
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Existe um considerável debate acerca da classificação das
iniciativas inovadoras de acordo com seu grau de inovação.
Uma inovação radical fica evidente em características,
funcionalidades e tecnologias radicalmente novas, que
provocam um impacto significativo no mercado. Pode ser
evidenciada também por uma nova associação de tecnologias
existentes ou por novas aplicações para tecnologias pré-
existentes. Todavia, muitas iniciativas inovadoras são parte de
melhorias progressivas (e muitas vezes contínuas) de produtos,
processos, serviços e sistemas. Nesse caso, o objetivo da
inovação é o aumento ou aperfeiçoamento do desempenho e
eficiência ou redução de custos por meio da utilização de
novos componentes, de novos materiais, de novos
ingredientes, de modificações significativas nos parâmetros
dos processos ou de alterações nas linhas de produção. 
Inovações em processo podem não estar tão evidentes.
Felizmente, o Guia da Lei do Bem, publicado pelo MCTI,
apresenta uma síntese clara sobre o tema. No referido guia,
define-se inovação tecnológica de processo como “...a adoção
de métodos de produção novos ou significativamente
melhorados, incluindo métodos de entrega dos produtos”. 
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Tais métodos podem envolver mudanças no equipamento ou na
organização da produção, ou uma combinação dessas
mudanças, e podem derivar do uso de novo conhecimento. Os
métodos podem ter por objetivo produzir ou entregar produtos
tecnologicamente novos ou aprimorados, que não possam ser
produzidos ou entregues com os métodos convencionais de
produção, ou pretender aumentar a produção ou eficiência na
entrega de produtos existentes”.
Uma inovação radical de alto impacto pode ter potencial
disruptivo, ou seja, capacidade de modificar os rumos de
mercado, suplantando por completo as alternativas existentes
até o momento para um determinado fim. Por outro lado,
melhorias em produtos e processos também podem ser parte
de ações de engenharia pura, portanto isentas de conteúdo
inovador.

O Manual de Oslo apresenta três níveis de complexidade para
a inovação. Segundo o manual, inovações de baixa
complexidade tratam de modificações pontuais; inovações de
complexidade média consistem na alteração de um pequeno
número de peças e componentes; e inovações de alta
complexidade consistem no desenvolvimento de sistemas
compostos por múltiplas partes e componentes. No SACI, o
grau da inovação é classificado em quatro níveis em ordem
crescente, relacionados à complexidade, ao grau de novidade e
ao impacto.
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ENGENHARIA PURA
Certos projetos podem conter algum grau de novidade e trazer
algum nível de melhoria a produtos e processos sem apresentar
sequer um grau mínimo de inovação. A estes projetos, aplicamos
a classificação de engenharia pura, pois, apesar de
representarem a aplicação de novas tecnologias e estarem
atrelados a algum ganho de valor, não apresentam qualquer
incerteza ou risco tecnológico associado ao seu
desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento de engenharia
pura, aplicado pelo MCTI no Guia da Lei do Bem, é definido como
“alterações corriqueiras ou rotineiras que não envolvem risco em
virtude dos processos e metodologias utilizados no
desenvolvimento serem conhecidos ou dominados são
considerados como desenvolvimento de engenharia (engenharia
pura). Estes desenvolvimentos podem resultar em novos
produtos. Também podem ser resultado de pesquisas de mercado
ou pesquisas que visam conhecer e detectar melhorias nos
produtos e processos.” 

GRAU DE INOVAÇÃO

EXEMPLOS:
Compra e ajustes de maquinário produtivo, típicos de
atividades de manutenção.
Pequenos ajustes nos parâmetros de produção.
Mudanças em layout de produto sem definição de uma nova
funcionalidade específica para tal.
Instalações de tubulações, ventilação e sistemas de geração
de energia.
Construção civil.
Modificações que não exigem realização de testes e
experimentos.
“Tropicalização” de tecnologias desenvolvidas em outros
países.
Utilização de novas máquinas para realização de exames
para Salmonella.
Compra de software.
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MELHORIA INCREMENTAL
Melhorias incrementais são alterações significativas, porém
pontuais, que acarretam uma melhoria significativa nos
indicadores de desempenho ou em índices de interesse
associados a uma determinada característica de um produto ou
processo. Em outras palavras, uma melhoria incremental
comumente está relacionada à modificação significativa ou
substituição de algum componente, ingrediente ou subsistema
de um produto, processo, serviço ou sistema pré-existente. A
distinção entre melhoria incremental e engenharia pura requer
atenção especial e deve ser realizada de maneira cuidadosa,
sempre atentando para o grau de incerteza associado à cada
iniciativa avaliada. Então, modificações pontuais de
componentes, ingredientes, matérias-primas ou subsistemas,
devem ser avaliadas quanto à evidência de melhoria relevante
em alguma dimensão de valor associado a produtos, processos,
sistemas e serviços. Por último e mais importante, as melhorias
incrementais devem estar atreladas à possibilidade de algum
possível impacto negativo/inesperado, ou não conformidade,
sobre o resultado final da produção, o que enseja a
necessidade de pesquisa e desenvolvimento experimental.
Ressalta-se que grande parte dos projetos se enquadram como
melhoria incremental. São múltiplas as características onde é
possível notar melhorias incrementais, comumente associadas a
projetos para redução de custos, melhoria de desempenho,
melhoria em eficiência, melhoria em produtividade ou melhoria
em características pontuais de produtos ou sistemas (ex. cor,
sabor, durabilidade, consumo de energia elétrica, segurança,
resistência, textura, odor).

GRAU DE INOVAÇÃO
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EXEMPLOS:
Modificação ou substituição de ingredientes e/ou matérias-
primas importantes de formulações.
Substituição de componentes ou subsistemas.
Alterações de dosagens e protocolos de aplicação
desenvolvidas por meio de experimentos comparativos.
Redução ou alteração do fluxo de processos em uma linha
de produção.
Alterações na linha de produção que almejam um ganho, mas
cujas incertezas colocam em risco a integridade dos
produtos. Pode se citar como exemplo a alteração
experimental de protocolos de fabricação.
Pesquisa aplicada para a melhoria de características de
produtos ou sistemas já existentes.
Lançamento de produto ou processo pré-existente no
mercado, porém com melhoria incremental evidente em
alguma característica de desempenho.
Coleta de dados aplicada à experimentação de alternativas
para melhoria.
Desenvolvimento de exames e ensaios de maior precisão,
porém utilizando um conjunto de técnicas já conhecido.
Desenvolvimento de novos queimadores ultra-chama para um
modelo de fogões já existente.
Aplicação de metodologias rápidas de controles
microbiológicos utilizadas em um grupo de fármacos, em
outro grupo de medicamentos, que naturalmente, ensejam
desenvolvimento de novas técnicas e testes de validação.

GRAU DE INOVAÇÃO
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INOVAÇÃO RADICAL
Entende-se por inovação radical, a criação de tecnologias
radicalmente novas ou a associação de tecnologias existentes
para novas utilizações. Por exemplo, os primeiros smartphones
com sistema Android foram inovações de produto de tipo
radical. Por outro lado, as primeiras “smart tvs” associaram as
tecnologias dos telefones celulares a novas possibilidades em
televisões e serviços de streaming, constituindo uma inovação
de produto do segundo tipo. Nos dois casos, o produto não
existia anteriormente. Uma inovação radical pode também ser
percebida pela soma de substituições em uma série de
componentes de um sistema, de maneira a resultar em
características radicalmente diferentes no
produto/processo/sistema/serviço final, além de clara melhoria
incremental. 

GRAU DE INOVAÇÃO

EXEMPLOS:
Suplementos alimentares proteicos nunca foram ofertados
na forma de géis, sendo que tal forma de consumo era
restrita a suplementos à base de carboidratos. A criação de
um suplemento proteico em gel é radicalmente distinta em
suas propriedades e forma de consumo com relação às
alternativas disponíveis no mercado. Também difere
radicalmente dos suplementos a base de carboidratos em
sua formulação e conteúdo nutricional.
Desenvolvimento experimental de novos fertilizantes a base
de rejeitos da pecuária.
Desenvolvimento de técnicas para realização de exames
diagnósticos coletivos para Salmonella em animais de criação
em substituição a exames individuais por meio de aplicação
de ferramentas distintas e da adaptação destas para novas
utilizações, acompanhada da criação de novas ferramentas.
Como resultado, exames de sangue individuais foram
substituídos pelos novos exames de fezes coletivos.
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GRAU DE INOVAÇÃO

EXEMPLOS:
Desenvolvimento de doce a base de soro de leite em uma
indústria especializada em doce de leite. A substituição de
elementos chave na formulação dos produtos levou a
necessidade de desenvolvimento experimental resultando em
características de formulação, conservação, produção e
custos radicalmente distintas dos produtos ofertados pela
empresa. Ressalta-se ser possível que uma iniciativa tenha
características de inovação radical, porém dentro de um
contexto restrito com relação ao nível de inovação.
Aplicação de uma nova tecnologia, pouco disseminada, em
um produto, processo ou serviço existente no mercado, que
possibilite aumento elevado na qualidade e produtividade,
resultando em vantagem competitiva relevante frente a
concorrentes.
Integração de sistemas embarcados com sistemas de
computação em nuvem, resultando em sistemas de
computação distribuída, viabilizando um sistema de
transmissão e processamento de grande volume de dados
para compor sistema dirigido por dados. 
Desenvolvimento de forno elétrico com comando por
aplicativo de celular via bluetooth
Desenvolvimento da assadeira Air-fryer
Desenvolvimento da fita cassete, do CD e do aparelho MP3.
Desenvolvimento de automações em processos industriais
associadas à transformação digital da Indústria 4.0
Desenvolvimento de formulações à luz dos conceitos de
química verde, utilizando materiais de origem vegetal e
orgânica nunca aplicados a matriz da formulação, o que
torna o produto final mais limpo e reciclável. Exemplo:
Formulação de PVC utilizando amido na matriz polimérica.
Pesquisa básica para conhecimento de fenômenos nos limites
do conhecimento disponível, de maneira a abrir novas portas
para realização de pesquisas aplicadas e desenvolvimento
experimental.
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INOVAÇÃO DISRUPTIVA 
De uma forma resumida, pode-se dizer que a diferença entre
uma inovação disruptiva e uma inovação radical, está no
potencial efeito da iniciativa sobre as condições de mercado.
Uma inovação tem características e funcionalidades
radicalmente diferentes das alternativas disponíveis até o
momento, a ponto de abrir novos mercados e/ou suplantar
completamente as alternativas disponíveis até o momento para
o mesmo fim.
Inovações disruptivas são raras, mas por vezes podemos
identificar algum potencial disruptivo em inovações radicais de
alto impacto de forma tal que podemos classificá-las no SACI
como disruptiva. Essas inovações muitas vezes estão
associadas à obsolescência do que existia anteriormente e à
criação de novos mercados.

GRAU DE INOVAÇÃO

EXEMPLOS:
Os serviços de streaming são o exemplo clássico de
inovação disruptiva.
O exame coletivo para Salmonella exposto nos exemplos
anteriores para inovação radical tem potencial disruptivo,
pois pode a um menor custo, maior precisão e eficiência,
suplantar os exames de sangue individuais por exames de
fezes animais.
Desenvolvimento de sistema de controle para viabilizar o
reaproveitamento de módulos de lançamento de foguetes
para redução de custos de envio de cargas e satélites.
Desenvolvimento de sistemas que combinam técnicas de
inteligência artificial e coleta de dados automatizado para
promover o conceito de cidades inteligentes.
Desenvolvimento de balsa produtora de polpa de açaí
(indústria autossustentável flutuante).
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Perguntas de referência: Quais foram as ações da empresa
para contornar incertezas e mitigar os riscos associados à
iniciativa? Quais os tipos de experimentos foram
realizados? Qual o objetivo da coleta de dados realizada?
Qual foi a escala de experimentação adotada? Quais foram
as etapas da cadeia de inovação contempladas no projeto
dentro do período de referência?

Objetivo: Definir o grau de P&D associado à superação de
incertezas e desafios tecnológicos, bem como mitigação
das incertezas inerentes às iniciativas de inovação
relatadas.

NATUREZA DAS ATIVIDADES
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Para avaliar a natureza das atividades realizadas, deve-se
analisar criticamente quais as etapas da cadeia de inovação
estiveram associadas à iniciativa relatada. Portanto, é
necessário entender onde a maioria das atividades no ano de
referência se concentraram, qual o nível de organização dos
experimentos e sua escala. No SACI, são definidos cinco níveis
para avaliação da natureza das atividades realizadas em uma
determinada iniciativa.

VALIDAÇÃO DE SOLUÇÃO ADQUIRIDA
A empresa compra uma tecnologia associada a algum produto,
processo ou sistema e realiza uma coleta sistematizada de
dados de forma a comparar com soluções anteriores e orientar
a utilização da nova ferramenta em um contexto
significativamente distinto do original.
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EXEMPLOS:
Utilização de novos fertilizantes para melhoria dos sistemas
de manejo agrícola, os quais são avaliados em campo quanto
ao seu desempenho em um ambiente produtivo tropical no
Brasil Central.
Compra de novo sistema para controle de produção que
requer conhecimento apurado de diferentes índices de um
processo para que possa ser implementado com sucesso.
Utilização de novo reagente ou matéria-prima com a mesma
composição ou características dos originais.

ADEQUAÇÃO DE SOLUÇÃO ADQUIRIDA
A compra de uma nova solução tecnológica é seguida de
adaptações e modificações substanciais, necessárias para sua
viabilidade e possível mediante a um processo de coleta
sistematizada de dados quantitativos, experimentos
comparativos e realização de ajustes e customizações.

EXEMPLOS:
Customização de softwares para controle de produção de
maneira a contemplar especificidades do negócio.
Ajustes de dosagens em formulações adquiridas, adaptadas
e ofertadas para fins específicos.
Modificação em componentes pontuais de maquinários
adquiridos para que estes possam atingir os níveis de
performance desejados em um contexto produtivo distinto
por conta de regionalidades.
Modificações em sistemas de operação e controle de
equipamentos adquiridos, visando uma adaptação à
cobertura 5G.
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ELABORAÇÃO DE CONCEITO, BENCHMARKING E
REVISÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA

Etapa inicial de projetos com desafios tecnológicos
significativos, os quais precisam ser abordados mediante a
revisão de literatura científica e benchmarking junto a
fornecedores e concorrentes. Como resultado dos trabalhos de
revisão, justamente para que a empresa não corra o risco de
desenvolver algo já existente, são desenvolvidos conceitos a
serem colocados à prova experimentalmente nas próximas
etapas da cadeia de inovação, as quais podem ter realização
prevista pela própria empresa em um próximo período, ou foram
desenvolvidas por outros atores (ex. terceiros, ICT’s)

EXEMPLOS:
Pesquisa em artigos e teses em busca de soluções para
redução dos níveis energéticos na alimentação de suínos.
Pesquisa em artigos e teses sobre as propriedades dos
receptores da parede celular em salmonella com vistas a
desenvolver novos ensaios de imunofluorescência.
Pesquisa em artigos e teses e benchmarking junto a
fornecedores para desenvolvimento de materiais mais leves
e resistentes.
Pesquisa em artigos e teses sobre as propriedades de
aminoácidos com vistas ao desenvolvimento de novas
formulações de alimentos.
Benchmarking para entendimento de possibilidades de novas
matérias primas para atingir níveis específicos de
viscosidade e resistência térmica em tintas de impressão.
Execução de sessões de Inception, contendo atividades para
identificar dores e necessidades de potenciais usuários, para
fundamentar o desenvolvimento de solução contendo
diferenciais quando comparado a soluções similares no
mercado.
Pesquisas de patentes sobre determinados componentes
para estabelecimento de um baseline de desenvolvimento
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TESTES DE BANCADA/PILOTO/PROVA DE CONCEITO
:Neste nível se enquadram atividades com experimentação em
pequena escala. Logo, são foco do experimento porções
específicas de um sistema ou réplicas do sistema completo em
escala bastante reduzida. Comumente os experimentos
comparam diferentes alternativas ou comparam o desempenho
de uma solução proposta à indicadores de desempenho pré-
estabelecidos. Logo, é neste nível que comumente se encontram
as atividades de prototipagem, validação de MVP, teste
funcionais de componentes e testes laboratoriais de formulação
e análises em campos experimentais.

EXEMPLOS:
Análises de shelf-life para definir a durabilidade de alimentos
produzidos com a aplicação de novas técnicas de
conservação.
Análises laboratoriais exploratórias para comparação de
protótipos iniciais de formulações de reagentes químicos.
Desenvolvimento de protótipos para testes em ambientes de
produção simulados.
Testes em campo para análise quantitativa do desempenho
de novas formulações de rações ou fertilizantes.
Testes elétricos em bancada para avaliar as características
e o desempenho de cada um dos componentes de um novo
maquinário.
Análise de bugs e versões beta.
Desenvolvimento aplicando dispositivos e recursos para
prototipagem (Impressão 3D, Arduíno, Raspberry Pi, entre
outros).
Testes experimentais funcionais nas fases iniciais de
protótipos de componentes e sistemas
Testes de desempenho de rotores de bombas hidráulicas
fabricados com diferentes materiais
Testes experimentais para entender o comportamento e o
fenômeno de geração de fiapos durante a lavagem de
roupas 
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TESTES INDUSTRIAIS/DESENVOLVIMENTO
Quando uma solução não pode ser avaliada de maneira precisa
em pequena escala, quando a escala de processos afeta as
características finais dos produtos ou quando o grau de
ineditismo de uma determinada solução envolve incerteza em
todas as etapas da cadeia de inovação e/ou são produzidas
bateladas piloto e bateladas industriais para realização de
experimentos. Os testes industrias visam garantir que os
processos industriais vão entregar produtos com a qualidade
esperada pelo mercado e com o mínimo de variação possível.

EXEMPLOS:
Produção de de novos alimentos para avaliação das
características físico-químicas e sensoriais do produto frente
ao processamento.
Os testes com uma alternativa inédita a base de amido de
milho a serem utilizados para o clareamento do papel só
podem ter seus efeitos observados em grande escala devido
a magnitude dos parâmetros envolvidos nos processos para
que os efeitos possam ser observados.
Situações onde não é possível replicar fielmente as
condições de produção em testes piloto.
Situações em que a incerteza se mantém até a escala
industrial e resulta na perda de material em múltiplas
bateladas experimentais. É o caso de um novo meio de
produção de aminoácidos por fermentação industrial
substituindo completamente a fonte de nitrogênio, trocando
sais por amônia. Nesse caso, uma etapa importante do
processo (de-ionização) é inativada. Não é possível replicar
confiavelmente tal etapa em pequenas escalas e além disso,
o processo difere tão radicalmente do original que houve
grande investimento de materiais despendidos na fabricação
de bateladas experimentais.
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EXEMPLOS:
Desenvolvimento e implementação de solução idealizada
através de atividades de planejamento para levantamento
de requisitos ou backlog composto por lacunas identificadas.
Testes de validação de máquinas e equipamentos de
processo para garantir a produção dos novos produtos
desenvolvidos
Testes experimentais em máquinas e equipamentos de
grande porte, onde a escala laboratorial e de bancada é
inviável.
Testes de produção em máquinas de embalamento à vácuo
Try-out em máquina de municiamento automático de pistolas

TODA A CADEIA DE INOVAÇÃO
Quando o projeto atinge tal nível de maturidade, as incertezas
de desenvolvimento já estão quase que completamente sanadas
e os produtos estão sendo produzidos sem nenhuma ou Neste
nível se enquadram projetos de alto nível de maturidade, onde
diversas etapas da cadeia de inovação foram concluídas por
meio da validação de diversos componentes em diferentes
escalas de experimentação. Recomenda-se utilizar os níveis TRL
como guia para avaliação da maturidade dos projetos, sendo
que projetos que se encontram em TRL 7 e acima, e que
contaram com a conclusão das etapas anteriores pelos
executores, podem ser classificados neste nível de
avaliaçãocom pouca variação. Todo o ciclo de desenvolvimento
foi realizado e o produto/processo encontra-se prestes a ser
homologado e tornar-se meramente operacional pela área de
produção.
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EXEMPLOS:
Empresa desenvolveu um novo maquinário iniciando a partir
da observação do problema, coleta de dados quantitativos
sobre componentes e materiais, desenvolvimento de
protótipos de subsistemas, testes de bancada e validação
de subsistemas, protótipos de produto e validação do
protótipo em escala piloto e industrial.
Uma empresa desenvolveu novos fertilizantes que atuam
também na taxa de absorção de água pelas plantas. Foi
realizada uma análise de literatura para compreensão de
quais elementos poderiam contribuir para o objetivo
proposto, a qual foi seguida de uma bateria de experimentos
em laboratório para avaliação das características físico-
químicas de algumas matérias-primas selecionadas através
da pesquisa. Em seguida, são desenvolvidas formulações em
laboratório e testadas em estufa para estudo de
desempenho e definição de dosagens, a partir das quais se
desenvolvem protótipos os quais são testados e validados
em condições de campo experimental.
Uma empresa desenvolveu um novo processo para produção
de aminoácidos com base na realização de simulações em
pequena escala, criação de um protótipo em escala piloto e
validação em condições de produção industrial.
Empresa com o objetivo de expandir o portfólio de serviços
oferecidos, executou sessões de pesquisa por novas
oportunidades de mercado. Para isso, foram visitadas feiras
tecnológicas, leu-se artigos publicados na área e conduziu-
se pesquisa de mercado a fim de identificar problemas e
necessidades não atendidas de modo satisfatório. A partir
destes estudos iniciais, foram elaborados protótipos
conceituais tendo como finalidade consolidar um produto
viável mínimo que conseguisse despertar o interesse ou o
compromisso de clientes potenciais. 
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EXEMPLOS:
Com base em feedbacks desde clientes compromissados,
seguiu-se ciclos iterativos de desenvolvimento, alinhando as
novas funcionalidades com as expectativas e necessidades
dos usuários. Uma vez validado, o produto viável mínimo é
disponibilizado para utilização, de modo a intensificar os
feedbacks de uso, extrapolando as situações dos casos de
usos definidos na fase de planejamento. Estes feedbacks são
utilizados para promover melhorias no produto, expandido as
funcionalidades existentes incrementalmente. 
Após o desenvolvimento e a construção de um novo
transportador de correias, o mesmo foi montado em campo,
foram realizados testes funcionais e de comissionamento
para a validação e o produto se encontra pronto para
entrar em produção, sem incertezas relacionadas ao seu
funcionamento.



NÍVEL DE ENGAJAMENTO
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Perguntas de referência: Em quais etapas da pesquisa e
desenvolvimento houve o engajamento dos colaboradores
da empresa? Qual foi o nível de contribuição dos
colaboradores da empresa nas etapas da cadeia de
inovação? Quais foram os atores externos que atuaram na
pesquisa e desenvolvimento do projeto? Qual foi a
participação de outros atores (externos à empresa) na
pesquisa e desenvolvimento? 

Objetivo: Avaliar qual foi a contribuição dos colaboradores
da empresa nas atividades de pesquisa e desenvolvimento
relativas à iniciativa/projeto.

NÍVEL DE ENGAJAMENTO
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COMPRA DE SOLUÇÃO PRONTA
Apesar do projeto relatado conter uma melhoria evidente e se
tratar de uma novidade tecnológica, trata-se de um
produto/processo já validado experimentalmente e fornecido
comercialmente por um terceiro. A compra de equipamentos e
softwares sobre os quais se realizam ajustes corriqueiros ou de
pequena proporção se enquadram nessa categoria.

EXEMPLOS:
Compra de maquinário para produção 4.0.
Compra de softwares de controle de produção.
Compra de ERP.
Licenças de softwares.
Utilização de um novo nano-fertilizante disponível apenas no
mercado externo.
Compra e implementação de sistemas para agricultura de
precisão.
Compra de maquinário para automação.
Compra de sistemas de tratamento de resíduos.
Compra de novos exames ou testes.
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MOBILIZAÇÃO DE EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE
PORTE
A iniciativa descreve o desenvolvimento de uma novidade,
contudo empresas de grande porte tiveram participação ativa
em várias etapas do desenvolvimento e foram os únicos
responsáveis pela realização de experimentos e testes.

EXEMPLOS:
A empresa encomenda um software customizado a ser
desenvolvido por uma fornecedora de tecnologia.
A empresa necessita de sistemas de produção
automatizados com características próprias e conta com
uma grande empresa para seu desenvolvimento.
Uma empresa de alimentos contrata uma multinacional para
desenvolver as formulações de seus novos produtos, sendo
que a prestadora do serviço é responsável por todas as
escalas de experimentação. 

MOBILIZAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A iniciativa descreve o desenvolvimento de uma novidade,
contudo empresas de pequeno porte, consultorias,
pesquisadores autônomos ou ICT’s tiveram participação ativa em
várias etapas do desenvolvimento e foram os únicos
responsáveis pela realização de experimentos e testes.

Os exemplos da categoria anterior também são válidos aqui,
levando em conta a participação de micro e pequenas
empresas ou ICT’s no lugar das grandes empresas. 
A empresa desenvolve o conceito de um novo produto,
realiza pequenos testes iniciais em seus laboratórios de
qualidade, mas contrata uma micro-empresa para
desenvolvimento, experimentação e validação de protótipos.

EXEMPLOS:
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RH PRÓPRIO REALIZOU RESOLVEU LACUNAS
COM AUXÍLIO DE TERCEIROS DE PEQUENO PORTE
Os colaboradores da empresa estiveram engajados na maioria
das etapas de desenvolvimento do projeto, incluindo a
realização de experimentos e testes. Todavia, contou com a
participação de terceiros de pequeno porte, laboratórios,
pesquisadores autônomos ou ICT’s, para realização de parte dos
experimentos ou de ensaios específicos para validação da
solução proposta.

EXEMPLOS:
Empresa desenvolve o conceito de um novo omelete vegano,
realiza ensaios de bancada para definição dos ingredientes,
define formulações, realiza produção piloto e contrata uma
pequena empresa e um ICT para realização de testes
sensoriais e caracterização nutricional.
Empresa desenvolve em laboratório uma cepa bacteriana
para o controle biológico de pragas em lavouras e contrata
um ICT e pesquisador autônomo para realização de
experimentos em campo.
Empresa desenvolve o conceito e realiza testes de
componentes de um equipamento para espectrofotometria
em infravermelho para realizar medições precisas de
nitrogênio em processos de fermentação industrial. A partir
dos resultados destes testes, a empresa contrata um
laboratório ou ICT para o desenvolvimento de um protótipo,
o qual retorna à empresa para realização de testes
industriais.
A empresa desenvolveu um novo produto a base da
desidratação da carne suína, para o qual contou com um
parceiro de pequeno porte para o desenvolvimento de
conservantes próprios ao novo produto.Estudos das
propriedades reológicas de diferentes materiais poliméricos,
feitos por universidades, para que a empresa consiga chegar
na melhor composição polímero/pó de metal para a produção
de componentes pelo processo MIM (Metal Injection Molding)
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RH PRÓPRIO COMO PRINCIPAL EXECUTOR DO P&D
A empresa conta com terceiros apenas para serviços de apoio à
P&D, como calibração de equipamentos, manutenção de campos
experimentais e ensaios laboratoriais para segurança dos
alimentos. Bolsistas de P&D, como por exemplo aqueles do
programa Inova Talentos, podem ser considerados como mão de
obra da própria empresa para fins de avaliação do conteúdo de
inovação.



ELEMENTOS ADICIONAIS
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Há histórico de aprovação na empresa?: O objetivo é
entender se a linha avaliada já teve outras etapas do
projeto, projetos similares, ou projetos relacionados
anteriores que já foram aprovados em pleitos junto ao MCTI.
Há departamento exclusivo P&D?: Apontar se empresa tem
em sua estrutura a formalização de algum departamento
voltado exclusivamente às atividades de PD&I, como por
exemplo a vinculação de conta contábil exclusiva.
Provoca impacto social/ambiental? Avalia-se se a iniciativa
em questão pode ser relacionada de maneira clara, direta e
relevante a algum impacto social ou ambiental positivo. Não
se devem levar em conta impactos de menor expressão ou
indiretos, como por exemplo a geração de emprego ou a
instalação de sistema de tratamento de efluentes apenas
para fins de enquadramento na legislação ambiental vigente.
Timesheet possui número significativo de colaboradores
administrativos? Neste ponto, deve-se avaliar dentre os
colaboradores engajados na iniciativa, qual a preponderância
de pessoas com formações coerentes à área do
desenvolvimento relatado em relação à funcionários
administrativos ou operacionais de nível fundamental e médio.

Para que o contexto de cada projeto seja explorado em maiores
detalhes em sua relação com o nível de organização e grau
maturidade do PD&I de uma empresa, ao final da avaliação dos
cinco principais eixos para definição do conteúdo da inovação, o
SACI apresenta alguns questionamentos adicionais com resposta
presença/ausência (sim/não).
Estes elementos aprofundam a compreensão sobre as
características do corpo de pesquisadores envolvidos em cada
projeto, as características da empresa para organização das
atividades de PD&I, a integração da iniciativa relatada a outros
atores do ambiente de inovação nacional e por fim o
alinhamento das linhas de pesquisa ao Plano Estratégico para
PD&I divulgado pela portaria 1.122 do MCTI. Segue abaixo um
detalhamento acerca de cada pergunta para caracterização de
elementos adicionais para avaliação do conteúdo PD&I.

1.

2.

3.

4.
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Mestres/Doutores: Deve-se apontar caso dentre os
colaboradores indicados na realização da linha de pesquisa
em questão constam mestres e doutores com formação
coerente à área de desenvolvimento. Neste caso não se
devem levar em conta cursos de pós-graduação Lato sensu
ou MBA.
Parecerias com ICT’s e Universidades: Deve-se indicar se a
linha de pesquisa em questão contou com a colaboração de
pesquisadores em Institutos de Ciência e Tecnologia ou
Universidades em alguma etapa do desenvolvimento
experimental.
Certificação ISO 56002: Trata-se da norma ISO para Sistemas
de Gestão da Inovação, publicada no Brasil pela ABNT no
segundo semestre de 2020. Embora aponte para um elevado
nível organizacional, ainda há pouquíssimas empresas a
possuir esta certificação dado ao pouco tempo desde sua
publicação no Brasil.
Patente/prêmio: A ideia é identificar se a linha de pesquisa
em questão está associada a algum pedido de patente ou se
foi premiada por conta de seu conteúdo de inovação em
algum momento.
Alinhamento com o Plano Estratégico do MCTI: Deve se levar
em conta se a linha de pesquisa relatada apresenta algum
desenvolvimento ou contribuição relevante para as
tecnologias relatadas na portaria 1.122 do MCTI como
estratégicas, habilitadoras, de produção, para
desenvolvimento sustentável ou para qualidade de vida. A
seguir será apresentado um pequeno resumo da referida
portaria, a qual relata o Plano Estratégico e de Ações do
MCTI para o triênio 2020-2023.

5.

6.

7.

8..

9.
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A Portaria n°1.122, publicada pelo MCTI no Diário Oficial da União
no dia 19 de março de 2020, define as prioridades do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), no
que se refere a projetos de pesquisa, de desenvolvimento de
tecnologias e inovações, para o período de 2020 a 2023. Abaixo,
são apresentadas as áreas e tecnologias prioritárias segundo o
documento.
São prioritários os projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovações voltados para as áreas de Tecnologias:

I - Estratégicas;
 

II - Habilitadoras;
 

III - de Produção;
 

IV - para Desenvolvimento Sustentável; e
 

V - para Qualidade de Vida..
 

A área de Tecnologias Estratégicas envolve aspectos de
soberania nacional e tem como objetivos a redução de
dependência tecnológica externa e a ampliação crescente e
contínua da capacidade de defesa do território nacional e
participação da indústria nacional relacionada à cadeia produtiva
dos setores contemplados contempla os seguintes setores:

I - Espacial;
 

II - Nuclear;
 

III - Cibernética; e
 

IV - Segurança Pública e de Fronteira.
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A área de Tecnologias Habilitadoras tem como foco o
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E CONHECIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO nos seguintes setores:

A área de Tecnologias de Produção tem relação direta à
projetos que tenham como proposta contribuir de maneira
significativa para o aumento da competitividade e produtividade
nos setores voltados diretamente à produção de riquezas para o
país, sendo eles:

I - Inteligência Artificial;
 

II - Internet das Coisas;
 

III - Materiais Avançados;
 

IV - Biotecnologia; e
 

V - Nanotecnologia.

I - Indústria;
 

II - Agronegócio;
 

III - Comunicações;
 

IV - Infraestrutura; e
 

V - Serviços.
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A área de Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável é
relacionada aos projetos que são relevantes no desenvolvimento
de alternativas para que se atinja o equilíbrio entre
desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental. Esta
área contempla os seguintes setores:

Art. 7º A área de Tecnologias para Qualidade de Vida está
atrelada à contribuição para a MELHORIA DA OFERTA DE
PRODUTOS E SERVIÇOS ESSENCIAIS para uma parcela significativa
da população brasileira. Contempla os seguintes setores:

I - Cidades Inteligentes;
 

II - Energias Renováveis;
 

III - Bioeconomia;
 

IV - Tratamento e Reciclagem de Resíduos Sólidos;
 

V - Tratamento de Poluição;
 

VI - Monitoramento, prevenção e recuperação de desastres
naturais e ambientais; e

 
VII - Preservação Ambiental.

 

I - Saúde;
 

II - Saneamento Básico;
 

III - Segurança Hídrica; e
 

IV - Tecnologias Assistivas.
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Embora seja uma ferramenta de ampla utilização para avaliação
do conteúdo de PD&I associado a diferentes projetos, o SACI
surgiu e foi moldado de acordo com os pareceres do MCTI em
pleitos da Lei do Bem, a qual incentiva a pesquisa e o
desenvolvimento associados à criação ou melhoria de produtos,
processos, serviços e sistemas. Nos últimos anos, o Ministério
tem divulgado pareceres detalhados e de bom conteúdo técnico,
de forma tal que podem ser utilizados como referência para a
avaliação de projetos utilizando o SACI. Abaixo, segue alguns
trechos de pareceres divulgados pelo MCTI nos pleitos da Lei do
Bem para os anos de 2016 e 2017. Repare ser possível perceber
os mesmos elementos que descrevem os níveis e categorias de
avaliação do SACI expostos anteriormente.

NÍVEL DE INOVAÇÃO, NOVIDADE E RISCO

No trecho abaixo, repare que o avaliador reconhece serem
válidas inovações para o contexto da empresa, desde que
representem um progresso tecnológico para a mesma e tenham
sido acompanhadas de um risco tecnológico. O trecho descreve
também o que pode/deve ser considerado progresso científico
ou tecnológico.

“O elemento tecnologicamente novo deve representar um
progresso científico ou tecnológico e deve trazer um risco
tecnológico associado. Ainda que constitua uma novidade
para a empresa, é necessário que a empresa tenha se
defrontado com barreiras técnicas que ela teve que superar
com o desenvolvimento de pesquisa." realizada internamente
na empresa. Progresso científico ou tecnológico entende-se
à aquisição de conhecimentos quanto à compreensão de
novos fenômenos (Pesquisa Básica Dirigida); a aquisição de
novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou
aprimoramento de produtos, processos e sistemas (Pesquisa
Aplicada); assim como a comprovação ou demonstração da
viabilidade
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No projeto a empresa caracterizou uma inovação sem ter
sido resultado de uma atividade de Pesquisa Básica
Dirigida, Pesquisa Aplicada ou Desenvolvimento
experimental. O termo “inovação” não pode ser utilizado
de maneira absoluta, sem menção a um benchmarking ou
outra forma de comparação que justifique a qualificação
de inovação tecnológica. É importante ressaltar que o uso
isolado da expressão inovação tecnológica como sendo
passível de benefício fiscal tem causado muita confusão
no entendimento dos objetivos do Capítulo III da Lei do
Bem. Não é a inovação em si que é objeto dos benefícios
fiscais previstos na citada Lei e sim a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico (pesquisa básica dirigida,
pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), ou
seja, atividades que buscam adquirir novos conhecimentos
e onde ocorrem riscos tecnológicos, portanto, não se trata
simplesmente de compra ou encomenda de tecnologia.”

ENGENHARIA PURA OU DESENVOLVIMENTO
EXPERIMENTAL?
Um dos pontos nevrálgicos para a atuação de um consultor em
PD&I é compreender a distinção entre melhorias obtidas por
desenvolvimentos de engenharia ou engenharia pura, e melhorias
alcançadas por meio de um desenvolvimento experimental. 
O desenvolvimento experimental é caracterizado pela realização
de trabalhos sistemáticos (coleta de dados e experimentos
comparativos) delineados a partir de conhecimentos pré-
existentes (benchmarking e revisão de literatura), visando a
comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou
funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços ou,
ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou
estabelecidos. 
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Já o desenvolvimento de engenharia ou engenharia pura está
associado a atividades onde não há risco tecnológico evidente a
ser sanado por meio da realização de experimentos e testes.
Neste caso, fica clara a relação com a avaliação dos “riscos e
barreiras” e com a “natureza das atividades”.

“No projeto a empresa descreveu projeto de engenharia
enquadrando como projeto de pesquisa. A alteração ou
criação de um produto pode ser classificada como pesquisa
e desenvolvimento experimental ou um desenvolvimento de
engenharia. A Lei do Bem só prevê incentivos fiscais para o
primeiro caso. A diferença entre as duas classificações está
no risco envolvido nas novidades. O conceito de
desenvolvimento experimental da Lei do Bem está
relacionado com trabalhos sistemáticos delineados a partir
de conhecimentos pré-existentes, visando a comprovação ou
demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos
produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um
evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou
estabelecidos. Esta atividade envolve risco tecnológico haja
vista que não necessariamente esses desenvolvimentos
apresentarão sucesso. Um evidente aperfeiçoamento dos já
produzidos também pode ser considerado nessa
classificação, desde que seja demonstrado que não foi
simplesmente uma alteração de layout ou de design e sim um
aperfeiçoamento. Alterações corriqueiras ou rotineiras que
não envolvem risco em virtude dos processos e
metodologias utilizados no desenvolvimento serem
conhecidos ou dominados são considerados como
desenvolvimento de engenharia. Estes desenvolvimentos
podem resultar em novos produtos. Também podem ser
resultado de pesquisas de mercado ou pesquisas que visam
conhecer e detectar melhorias nos produtos e processos.
Estas atividades não são elegíveis como utilizadoras dos
incentivos fiscais da Lei do Bem.”
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Já nos trechos abaixo, é interessante notar que tecnologias de
domínio público já não apresentam mais um risco associado, de
maneira que não ensejam atividades de pesquisa e
desenvolvimento. Além disso, fica claro que a implementação de
softwares por si só não constitui PD&I.

A empresa descreveu o Desenvolvimento de
Produtos/Processos com tecnologias bem conhecidas, de
domínio público. Ainda que constituam uma novidade para a
empresa é necessário evidenciar que a empresa se
defrontou com barreiras técnicas que ela teve que superar
com o desenvolvimento de pesquisa realizada internamente
na empresa. O conceito de desenvolvimento experimental da
Lei do Bem está relacionado com trabalhos sistemáticos
delineados a partir de conhecimentos pré-existentes,
visando a comprovação ou demonstração da viabilidade
técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas
e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já
produzidos ou estabelecidos. Esta atividade envolve risco
tecnológico haja vista que não necessariamente esses
desenvolvimentos apresentarão sucesso. Um evidente
aperfeiçoamento dos já produzidos também pode ser
considerado nessa classificação, desde que seja
demonstrado que não foi simplesmente uma alteração de
layout ou de design e sim um aperfeiçoamento. Alterações
corriqueiras ou rotineiras que não envolvem risco em virtude
dos processos e metodologias utilizados no desenvolvimento
serem conhecidos ou dominados são considerados como
desenvolvimento de engenharia. Estes desenvolvimentos
podem resultar em novos produtos. Também podem ser
resultado de pesquisas de mercado ou pesquisas que visam
conhecer e detectar melhorias nos produtos e processos.
Estas atividades não são elegíveis como utilizadoras dos
incentivos fiscais da Lei do Bem.”
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“Novidades de software que foram descritas como sendo de
P,D&I: A empresa não evidenciou com clareza qual o
elemento tecnologicamente novo ou inovador. O Elemento
tecnologicamente novo deve representar um progresso
científico ou tecnológico. O projeto também não descreveu
com clareza qual a barreira ou desafio tecnológico
superados.”

TROPICALIZAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE SOLUÇÃO
ADQUIRIDA

“No projeto descrito, a empresa apresentou trabalho de
adaptação de tecnologia tipicamente denominado como
localização/tropicalização. Embora esta atividade possa se
caracterizar como uma inovação, no caso do mercado local
ou caso a empresa ainda não domine ou não utilize as
tecnologias tropicalizadas ou nacionalizadas, a Lei do Bem
não enquadra essa atividade como P&D. Nestes casos, a
atividade desenvolvida não costuma apresentar a superação
de barreiras tecnológicas, salvo eventualmente, em
atividades marginais quando aparecem problemas não
conhecidos anteriormente. Estas atividades podem resultar
em atividades de P&D, mas o projeto como um todo não
deve ser enquadrado como tal.”

SOBRE A NATUREZA DAS ATIVIDADES
Os trechos a seguir demonstram o quanto é importante que as
atividades relatadas tragam resultados claros e apresentem
metodologias bem definidas, associadas à mitigação de um risco
por meio da superação de uma barreira tecnológica, possível por
conta dos estudos e experimentos descritos.
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“Os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento buscam
apresentar resultados para um
determinado problema ou a dificuldade encontrada para
realizar um evidente aperfeiçoamento. As atividades
realizadas para superar o problema são a P,D&I, que como
resultado apresentará uma solução, ou não, para o problema
dado. Ele sempre apresentará um resultado, mesmo que seja
um apontamento que a premissa adotada e testada para
superação da barreira não deve ser mais seguida pois não
funciona;”

“A empresa não descreveu com clareza a
metodologia/métodos utilizados no projeto. Para descrever
com clareza a empresa deve, resumidamente, descrever as
atividades executadas, o processo utilizado, bem como
demonstrar as competências que foram exigidas para
implementação do projeto.”
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Uma vez que o funcionamento do SACI é focado no potencial
preditivo em relação ao comportamento das bancas do MCTI em
pleitos para avaliação de projetos com fins de obtenção de
incentivo fiscal via Lei do Bem, as mínimas informações
necessárias para avaliação pelo sistema são as mesmas
necessárias para elaboração de uma defesa técnica. Portanto,
compreender a fundo todos os níveis e categorias de avaliação
utilizados pelo SACI pode facilitar o direcionamento de perguntas
para a coleta de informações no mapeamento de projetos. Se o
consultor tem informações suficientes para caracterizar um
projeto utilizando o SACI, este consultor tem informações
completas para caracterizar novidade, melhoria, incerteza e
desenvolvimento, bem como relacionar os atores envolvidos.
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A aglutinação de projetos em linhas de pesquisa é uma
importante etapa do processo para obtenção de subsídios e
incentivos à PD&I, pois através desta ação é possível levar em
conta todas as atividades ligadas por objetivos de melhoria
comuns e metodologias similares. Além disso, a aglutinação de
projetos economiza recursos de ambas as partes e fortalece a
apresentação do pleito. O SACI pode ser utilizado para avaliar
separadamente cada atividade relatada, identificar possíveis
pontos de complementaridade, onde as fragilidades de uma
atividade são os pontos fortes da outra, e, por fim, realizar uma
comparação inicial de diferentes hipóteses de aglutinação.
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O FORM P&D, documento de avaliação do MCTI para fins de
concessão do incentivo da Lei do Bem, tem seus campos
estruturados de forma a refletir os principais elementos que
caracterizam iniciativas de PD&I. Portanto, existe uma
congruência entre os campos do formulário e os níveis de
avaliação do SACI. Assim, ao utilizar o sistema para uma
avaliação prévia do conteúdo de inovação de uma determinada
linha de pesquisa, é realizado um esforço mental para
caracterizá-la dentro de padrões definidos, os quais
correspondem aos argumentos que devem constar na redação do
formulário.
Ao utilizar o SACI para avaliação prévia das linhas de pesquisa e
estruturação do formulário, apresentar o nível de novidade
associado ao projeto, bem como o grau de incerteza tecnológica,
sob o suporte de uma revisão de literatura e benchmarking é
essencial na abertura do pleito, no campo “Descrição do Projeto”.
Nesse caso, a avaliação do “Nível de inovação" e “Barreiras e
Riscos” pode orientar a escolha dos argumentos na
apresentação inicial do projeto. Ainda neste campo do
formulário, a avaliação do “Grau de Inovação” pode orientar a
apresentação resumida dos impactos do desfecho do projeto, e
a “Natureza das Atividades PD&I” pode ser explorada de maneira
sintética para denotar a organização das atividades de P&D. No
campo “Elemento Inovador”, retoma-se a avaliação do “Nível da
Inovação”, porém se explora com maiores detalhes as diferenças
da alternativa proposta em relação às alternativas pré-
existentes, o que é o foco da avaliação de “Grau de Inovação”. 
Em “Barreiras e Desafios Tecnológicos" pode-se utilizar da
avaliação do SACI para “Barreiras e Riscos” de maneira a
orientar os argumentos sobre qual o tipo de incertezas
associadas ao projeto. Nesse caso, o conteúdo apresentado
corresponde ao nível de experimentação necessário para
mitigação das incertezas e riscos associados ao projeto. 
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Ainda neste campo, é possível explorar a avaliação “Natureza
das Atividades PD&I” como forma de associar a resolução de
barreiras e desafios tecnológicos às iniciativas de pesquisa e
desenvolvimento experimental descritos no próximo campo do
formulário.
Por fim, “Natureza das Atividades PD&I” e “Nível de Envolvimento
em PD&I” são importantes para a descrição da metodologia, pois
apontam alguns detalhes que não podem deixar de ser
apresentados dentro do melhor detalhamento possível.
Evidentemente, se trata de uma ferramenta para orientação,
lembrando que a visão do consultor é imperativa sobre a
validade dos argumentos utilizados, sendo o SACI um guia para
os argumentos disponíveis. Além disso, é indicada a utilização do
SACI durante a elaboração das linhas de pesquisa para um
exercício crítico e melhor utilização do próprio sistema.
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Uma das atribuições mais importantes do SACI é sua utilização
como ferramenta para apresentação clara e precisa do
diagnóstico sobre cada linha de pesquisa, e até mesmo um
panorama do conteúdo de PD&I do conjunto de iniciativas de
uma determinada empresa. Os dados podem ser apresentados em
tabelas, explorando engajamento de equipe e valores, ou em
gráficos, gerados automaticamente após o preenchimento do
SACI. 
Os gráficos têm como objetivo apontar como o valor de cada
elemento constituinte de uma determinada iniciativa de PD&I,
apontando pontos fortes e fragilidades, o que permite um debate
sobre possibilidades de melhoria. A apresentação em forma de
radar com escalas de 0 a 1 representa o valor de cada atributo
relacionado à inovação. No caso do “Mérito da Inovação”, 0 a 1
pode ser lido como 0 a 10, sendo que 10 significa uma inovação
de nível nacional e zero um projeto sem qualquer inovação.
Valores acima de 10 representam inovações internacionais. Os
outros eixos representam a proporção com que cada um dos
outros níveis de avaliação influencia a nota inicial conferida com
base no mérito de inovação. Nesse caso, valores abaixo de 1 tem
uma influência negativa sobre a nota final e valores acima de 1
uma influência positiva, enquanto o zero reduz 100% da nota. A
linha principal (azul) representa a pontuação do projeto em cada
eixo de avaliação, sendo que um projeto com todos os
componentes na linha de 1 é um projeto de alta aderência. 
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Figura 5. Este esquema ilustrativo, por conta das diferentes escalas para cada eixo de
avaliação, serve para dar uma ideia do conteúdo de PD&I, e por conseguinte aderência à Lei do
Bem. No caso, deve-se prestar atenção em quais cores estão sob a área delineada pela linha
azul, referente à avaliação de uma iniciativa. Quanto maior a área verde de verde escuro
compreendida sob a linha, e quanto maior a área além da região verde, mais alto o conteúdo
PD&I associado a iniciativa em questão. Áreas sob a linha e além da área verde representam
elementos com impacto positivo sobre o valor do conteúdo PD&I.

Figura 06. Exemplos de interpretação dos eixos “Mérito (Nível) de Inovação” e “Nível de
Engajamento em PD&I”, respectivamente. Note que a linha azul liga vértices correspondentes ao
valor de cada um dos eixos de avaliação, refletindo o efeito de cada um deles sobre o conteúdo
de inovação de um determinado projeto.
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Figura 07. Exemplos de interpretação dos eixos “Natureza das Atividades PD&I” e
“Barreiras/Desafios Tecnológicos", respectivamente.

Figura 08. Exemplos de interpretação do eixo “Grau de inovação”.

Figura 09. Na análise de duas iniciativas com perfis bastante distintos, as setas apontam para
pontos fortes e fragilidades com relação ao conteúdo de inovação. Quais sugestões poderiam
ser feitas a esse cliente para: 1) Justificar que estas iniciativas estão aptas a receber o
incentivo da Lei do Bem? 2)Sugerir possibilidades para fortalecimento do pleito no próximo
período com base no perfil observado.
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Figura 10. Na segunda aba, é gerada automaticamente uma figura com a representação do
conteúdo de PD&I de cada iniciativa de pesquisa (linha azul) e da média do conteúdo de PD&I de
todas as iniciativas apresentadas no período (linha marrom). Este gráfico pode ser utilizado para
debater se existe uma homogeneidade 
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A origem do próprio conceito do SACI remonta a uma avaliação
de risco na apropriação de créditos fiscais relativos aos
incentivos ao PD&I, anteriormente realizada por meio da matriz
de aderência. Logo, a ferramenta mantém o gerenciamento de
risco relativo à apropriação de créditos fiscais como sua
principal funcionalidade, sendo que projetos apontados como de
conteúdo de inovação de médio-alto a alto tem grandes chances
de aprovação em pleitos do MCTI para fins de utilização da Lei
do Bem. De uma maneira simplista, pode-se dizer que um projeto
de nota 5 tem cerca 50% de chances de aprovação em primeira
instância de avaliação pelo MCTI. Portanto, recomenda-se
cautela na apropriação de benefícios fiscais para projetos
avaliados com escores abaixo de 5.
A utilização do SACI abre porta para uma análise do risco
tecnológico também, o que permite o debate acerca de como a
empresa tem alocado recursos em relação ao impacto e às
incertezas associadas a seus projetos. Nesse ponto, o SACI pode
ser uma ferramenta aplicada a sistemas de gestão da inovação.
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A elaboração do SACI levou em conta o benchmarking e
comparação a dois sistemas de avaliação de iniciativas de PD&I,
o TRL e o Innovation Scoring. O Technology Readiness Levels
(TRL), ou Níveis de Prontidão Tecnológica, surgiu após o incidente
com o ônibus espacial Challanger, no início da década de 80, e
tem como proposta a compreensão sistematizada da maturidade
de um processo de desenvolvimento tecnológico, de maneira a
viabilizar comparações consistentes e o monitoramento do
avanço de um dado projeto. Então, são definidos 9 níveis de
maturidade tecnológica (TRL 1 ao 9), que vão desde a
observação de princípios e problemas tecnológicos (TRL 1) até a
operação estável da tecnologia proposta (TRL 9). Portanto, TRL é
uma métrica relacionada ao ciclo de vida de um determinado
projeto, como pode ser observado na figura 11.

Já o Innovation Scoring, é uma ferramenta europeia para
avaliação da estrutura organizacional de uma empresa no que
tange ao seu comprometimento com a inovação. O
Innovation Scoring é constituído por 5 dimensões de análise
(estratégia, organização, processos de IDI, potenciadores e
impacto). Estas dimensões demonstram o nível de gestão da
inovação da organização inteira, englobando todo o conjunto de
iniciativas e atividades de desenvolvimento. Contudo, o
Innovation Scoring não avalia em detalhes cada iniciativa.

Uma iniciativa de PD&I, ou linha de pesquisa, é o conjunto de
atividades, ou projetos, que compõem a busca por um
determinado objeto de desenvolvimento. Pode-se dizer então,
que o TRL pode ser utilizado para acessar o grau de maturidade
no desenvolvimento de projetos ou iniciativas de PD&I, bem como
monitorar o avanço de cada iniciativa. O SACI é aplicado para
compreensão do conteúdo de inovação de projetos ou
iniciativas. 
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Por fim, o Innovation Scoring é uma métrica para o
acompanhamento do nível de organização do conjunto das
iniciativas PD&I de uma empresa, bem como do nível de estrutura
organizacional destas no que tange ao PD&I. Assim, as três
ferramentas podem ser aplicadas em conjunto para a
compreensão dos diferentes níveis que compõem o contexto de
inovação de uma empresa em um determinado período,
permitindo ao consultor contribuir com pontos para o
estabelecimento ou melhoria dos sistemas de gestão da
inovação. 
 Ressalta-se que parte importante de um sistema de gestão da
inovação é a viabilização financeira das iniciativas inovadoras
que o compõem. Nesse ponto, uma avaliação crítica do consultor
acerca do cenário de cada cliente, utilizando as ferramentas
supracitadas, pode abrir caminhos importantes para o fomento
dos projetos que trarão a continuidade e o avanço da iniciativa
de PD&I da empresa.
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Figura 11. Representação dos níveis de TRL, sua relação com o volume de dispêndios e com as
etapas de desenvolvimento de um projeto. Fonte: Fundação Certi (certi.org.br)
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Anos de experiência em incentivos fiscais à pesquisa,
desenvolvimento e inovação, uma equipe de natureza
multidisciplinar e um ambiente de debate aberto permitiram à GT
desenvolver sua própria ferramenta para avaliar de maneira
confiável o conteúdo de inovação nos projetos de seus clientes.
O SACI, validado experimentalmente, já apresenta resultados
extremamente positivos para apresentação de resultados aos
clientes, permitindo transparência e clareza no entendimento de
cada iniciativa mapeada. Por meio da ferramenta, é possível
demonstrar domínio técnico e conduzir ao aprofundamento em
questões de fomento e gestão da inovação.
Entretanto, trata-se de uma ferramenta complexa, a qual exige
preparo e conhecimento dos consultores, bem como cuidado na
coleta das informações pertinentes ao longo da troca de
informações com os clientes. Os resultados do SACI somente
fazem sentido se as informações utilizadas para alimentá-lo são
coerentes, precisas e confiáveis. Além disso, o usuário da
ferramenta deve ter uma ótima compreensão dos níveis e
categorias de avaliação, bem como de seus objetivos.  Para tal,
pode-se sempre consultar os tópicos elencados neste manual.
 O SACI não é o propósito em si, mas apenas uma ferramenta
para a construção de argumentos sólidos a serem apresentados
aos órgãos de fomento à PD&I. Sendo assim, o sistema é
confiável à medida que o consultor compreende o contexto do
cliente e consegue extrair informações diretamente relacionadas
ao entendimento do grau de novidade, melhoria, incerteza e
risco, bem como à natureza das atividades realizadas pela
própria empresa.
Utilizar o sistema corretamente é um desafio e um aprendizado,
e explorar de maneira adequada seus resultados consiste em
uma oportunidade única de galgar níveis mais altos de influência
na gestão e no fomento à PD&I de nossos clientes.
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