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Um estudo exploratório sobre as MPEs inovadoras no município de Osasco e o uso da 

gestão da inovação como uma estratégia competitiva 

 

1. Natureza acadêmica 

O presente projeto de extensão tem como característica principal a interdisciplinariedade, 

dado que complementa a formação dos estudantes de administração da Unifesp por meio de 

uma experiência prática em empresas no tema da gestão da inovação. A experiência do 

estudante ocorrerá por meio do estudo de modelos teóricos, coleta e análise de dados e exame 

de modelos práticos na área de economia industrial e de gestão da inovação. Dada essa 

associação contínua e permanente entre a teoria e a prática, o projeto propicia a interação dos 

estudantes com outras áreas do conhecimento e também entidades da sociedade civil, como a 

prefeitura de Osasco, o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e o Sebrae 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Desta forma, o projeto 

apresenta as características requeridas pelas atividades de extensão porque permite que haja a 

efetivação do aprendizado dos estudantes de graduação por meio da aplicação, da observação 

e da aproximação e interação direta com a realidade da comunidade local, gerando assim 

benefícios perceptíveis nas empresas atendidas pelo projeto. 

Vale lembrar que os processos de inovação e desenvolvimento de produtos inovadores nas 

empresas, especialmente nas Micro e Pequenas Empresas (MPEs) geralmente são complexos 

e difusos, podendo envolver diferentes atores externos (empreendedores, fornecedores, 

Instituições de Ciência e Tecnologia, concorrentes e órgãos governamentais) e atores internos 

com a atuação do departamento/área de Pesquisa e Desenvolvimento, marketing, financeiro, 

novos negócios e vendas. O foco do projeto são as MPEs inovadoras no município de Osasco 

dada a proximidade geográfica com o Campus da Unifesp de Osasco.  

Futuramente pretende-se ampliar o escopo do projeto em termos de região geográfica, porte 

das empresas analisadas e duração da capacitação com os empreendedores, podendo 

concretizar a abertura desta nova linhas de pesquisa na Unifesp. Além disso, dado o caráter 

inédito da pesquisa, é possível que seus resultados sejam consolidados em artigos científicos e 

monografias com os bolsistas envolvidos no projeto. Desta forma, o projeto se fundamenta na 

indissociabilidade das práticas de ensino, pesquisa e extensão na Escola Paulista de Política, 

Economia e Negócios do Campus de Osasco da Unifesp. 
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2. Relação com a sociedade 

O projeto tem como objetivo contribuir para transformação indireta das MPEs inovadoras de 

Osasco, por meio de um estudo exploratório e da realização de capacitação presencial em 

gestão da inovação nas empresas, com ganhos econômicos e sociais resultantes da promoção 

de melhores práticas e processos em gestão da inovação.   

Ressalta-se que o caráter extensionista do projeto se evidencia através da coleta e análise de 

evidências empíricas sobre inovação no município de Osasco, permitindo que os estudantes 

possam “estudar e ver”. Além disso, por meio da capacitação proposta pelo projeto nas MPEs 

inovadoras, os alunos também terão a experiência do “fazer na prática” na gestão da inovação 

das empresas atendidas pelo projeto. Tais iniciativas poderão gerar ganhos perceptíveis em 

termos da estruturação e resultados das atividades de gestão da inovação nas empresas 

atendidas pelo projeto e na sociedade local com atuação no tema da inovação no município. 

O município de Osasco  foi fundado em 1962 e tem se destacado e evoluído positivamente no 

ranking de  participação dos 100 maiores municípios do Brasil do IBGE1 no decorrer dos 

anos 2000: em 2002 ocupava a 30a posição e contribuía com 0,42% do PIB do país, ao passo 

que em 2011 se tornou o 11o. Município com uma contribuição de 0,95% do PIB, ou seja, em 

menos de uma década a participação de Osasco dobrou, o que demonstra o forte dinamismo 

da economia local. Comparativamente vale mencionar que Osasco hoje tem uma participação 

mais expressiva que outros municípios que também possuem Campus da Unifesp, como São 

José dos Campos e Santos, o que demonstra a importância da realização de atividades de 

extensão na localidade pela interação entre a universidade e a sociedade, além dos efeitos de 

difusão e transmissão do conhecimento gerado pela universidade na comunidade local. 

Desta forma, o projeto pretende auxiliar no aprimoramento dos processos de gestão, 

principalmente por meio de um melhor entendimento das peculiaridades do desenho, 

implementação e monitoramento da gestão da inovação nas empresas inovadoras do 

município de Osasco. Dentre os resultados esperados estão contribuir para a capacitação dos 

empreendedores e gerar melhorias do desempenho econômico dessas empresas, permitindo 

assim a manutenção e expansão do PIB (Produto Interno Bruto) e o incremento dos empregos 

gerados pelas MPEs inovadoras do município. 

Além disso, poderá haver um aumento dos esforços de inovação das empresas locais, bem 

como a ampliação da transferência de conhecimento e tecnologias entre a Unifesp e empresas 

do município, com formação e qualificação dos empreendedores através do maior 

                                                
1 O ranking do IBGE com os maiores municípios nos anos de 2002, 2005 e 2011 pode ser consultado na tabela 1 
do Anexo. 
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entendimento do mundo dos negócios e da conscientização da importância da gestão da 

inovação para incremento da competitividade de suas MPEs. 

Por fim, vale mencionar que o projeto contribui ainda com as políticas industriais prioritárias 

do Estado de São Paulo já que a Secretaria de Desenvolvimento possui um programas tanto 

de estímulo às incubadoras, como também de incentivo à criação e consolidação de parques 

tecnológicos: a Rede Paulista de Incubadoras2 e o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos3, 

na medida que mapeia informações e capacita empreendedores atuantes nestas iniciativas. 

 

 

3. Fundamentação teórica 

As MPEs (Micro e Pequenas Empresas) brasileiras correspondem a 99% do total de empresas 

e 60% dos empregos gerados, o que resulta em R$ 700 bilhões de contribuição do PIB4. Por 

outro lado, a mortalidade destas MPEs ainda é muito alta, geralmente associada a dificuldades 

sistêmicas de competitividade e práticas de gestão dos empreendedores. Segundo estudo do 

Sebrae (2013), observa-se que das empresas constituídas em 2007, a taxa de sobrevivência de 

empresas de 1 ano foi de 75%, ou seja, cerca de 25% das empresas encerram suas atividades 

em até 2 anos no país, sendo que essa taxa varia dentre os setores econômicos. Vale 

mencionar que a definição de MPE depende do critério de análise adotado, já que cada 

instituição enfatiza determinado aspecto. Por exemplo, o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) analisa o número de pessoas ocupadas enquanto o Sebrae e o BNDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) consideram a Receita Bruta 

Anual, como apresentado por Neto e Teixeira (2011). 

Para mitigar a mortalidade e incrementar a competitividade dessas MPEs, é necessário 

implementar políticas públicas e iniciativas que estimulem a inovação nessas empresas. O 

papel da inovação como um mecanismo criador de novos espaços e atividades econômicas já 

foi amplamente difundido na literatura, com destaque para a contribuição de Schumpeter que 

defende que a inovação deve ser vista como o motor do desenvolvimento econômico, a partir 

da “destruição criativa”, a qual “produz uma contínua mutação industrial a partir de dentro, 

incessantemente destruindo a velha e criando uma nova” (Schumpeter, 1942: 113). 

No debate contemporâneo, destacam-se os estudos sobre o papel das atividades de inovação 

                                                
2  Mais informações podem ser consultadas em http://www.desenvolvimento.sp.gov.br/rede-paulista-de-
incubadoras (conforme acesso realizado em 06/02/2015). 
3  O detalhamento da iniciativa pode ser consultado em http://www.desenvolvimento.sp.gov.br/parques-
tecnologicos  (conforme acesso realizado em 06/02/2015). 
4 Fonte: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/02/o-mapa-das-micro-e-pequenas-empresas 
(conforme acesso realizado em 28/01/2015). 
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no desenvolvimento econômico e na competitividade. Segundo o Global Competitiveness 

Report (2013) a competitividade deve ser entendida como o conjunto de instituições, políticas 

e fatores que determinam o nível de produtividade, ou seja, a tendência de crescimento ao 

longo do tempo dos países. Para as empresas, a contribuição da inovação reside na capacidade 

de criar novos atributos (produtos e/ou processos) e novos mercados, ou seja, gerar novos 

mecanismos de concorrência, além daquela baseada exclusivamente no fator preço. 

Neste projeto adotamos a definição de que as MPEs inovadoras são empresas industriais, 

nascentes ou empresas de base tecnológica que realizam esforços ou quaisquer atividades 

relativas a inovação, a qual deve ser entendida como: 

 
“Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional 

nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 

2006: 55) 

 

Essa definição conceitual abrangente adotada pelo projeto tem como objetivo facilitar a 

identificação de um número maior de empresas com atividades de inovação no município de 

Osasco, para que, posteriormente essas empresas possam ser examinadas e classificadas 

apropriadamente. Vale observar que essas empresas, por estarem envolvidas em setores de 

atividade com intensa mudança tecnológica, geralmente estão inseridas em indústrias 

emergentes: 

 
“indústrias emergentes são indústrias recentemente formadas, ou reformadas, criadas por inovações 

tecnológicas, alterações nas relações de custos relativos, surgimento de novas necessidades dos 

consumidores, ou outras alterações econômicas e sociais que elevam um novo produto ou serviço em 

nível de uma oportunidade potencialmente viável de negócio” (Porter, 2004: 223). 

 

Para alcançar o sucesso na implementação da inovação, as empresas buscam insumos em 

diferentes fontes de tecnologia, informação e conhecimento, tanto de origem interna quanto 

externa. As principais fontes internas são as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

as melhorias incrementais resultantes do aprendizado, experiência e programas de qualidade e 

cópias obtidas com engenharia reversa. Dentre as fontes externas de tecnologia podemos 

identificar desde a consultas a sites especializados na internet, cursos, eventos e feiras, troca 

informal de informação, compra de bens de capital, contratação de consultores, cooperação 

com universidades e centros de pesquisa e contratos de transferência de tecnologia.  Para 
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acessar as fontes internas é preciso criar “rotinas dinâmicas para desenvolver capacitação 

tecnológica” (Tigre, 2006: 116) bem como estruturar o processo de gestão da inovação para 

criar capacidades e procedimentos para a interação com os públicos externos à empresa. 

Um aspecto central discutido na literatura é de que as MPEs devem ser capazes de 

desenvolver de maneira autônoma ao longo do tempo é a sua “capacidade de absorção”, como 

discutido por Cohen e Levinthal (1989) sobre os processos de inovação e aprendizado 

envolvidos nas atividades de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). Por isso, a gestão da 

inovação assume papel fundamental nesse contexto: 

 
“... pesquisas em administração confirmam que empresas inovadoras – aquelas que são capazes de 

inovar para melhorar seus processos ou para diferenciar seus produtos e serviços – superam seus 

concorrentes em termos de fatia de mercado, rentabilidade, crescimento ou capitalização do mercado. 

Entretanto a gestão da inovação é difícil e arriscada: a maioria das novas tecnologias não chega a 

tornar-se produtos e serviços e a maioria dos produtos e serviços novos não é sucesso comercial. 

Resumindo, a inovação pode aumentar a competitividade, mas exige um conjunto de habilidades e de 

conhecimentos gerenciais diferente daquele comumente utilizado em gestão comercial” (Tidd, 

Bessant e Pavitt, 2008: XIII). 

 

Com a preocupação na gestão da inovação, o Sebrae possui o programa de Agentes Locais de 

Inovação (ALI)5, com o objetivo de “massificar soluções de inovação e tecnologia”. O 

programa ALI funciona por meio de visitas periódicas dos bolsistas do CNPq às empresas 

com o uso de uma metodologia que envolve a sensibilização, o diagnóstico/radar de inovação 

e a construção com implementação de um plano de ação para a empresa. Sabe-se que o  

município de Osasco aderiu ao programa ALI em 20136, mas não há informações sobre a sua 

situação atual, bem como os resultados alcançados com a execução do projeto7. 

Estudos mais recentes como os de Rosenberg (1982) e Kline e Rosenberg (1986) passam a 

demonstrar que o processo de inovação na realidade é complexo, difuso e consiste em um 

modelo interativo, no qual há formas múltiplas de interrelacionamento entre ciência e 

tecnologia em várias direções, se tornando uma crítica àquela sequência unidirecional de 

eventos proposta no modelo linear de inovação, desde a década de 1950 até os anos 1980 

                                                
5  Um detalhamento sobre as ações realizadas pelo Sebrae no projeto ALI podem ser consultadas em 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/Agentes-Locais-de-Inova%C3%A7%C3%A3o:-receba-
o-Sebrae-na-sua-empresa (conforme acesso realizado em 06/02/2015). 
6 http://www.osasco.sp.gov.br/InternaNot.aspx?id=6241 (conforme acesso realizado em 10/02/2015). 
7 Encontra-se aberto até março/2015 o edital de seleção de orientadores e bolsistas do Programa ALI do Sebrae 
SP, entretanto o município de Osasco não está contemplado neste edital, conforme informações coletadas em 
http://www.egaion.com.br/selecao.php?status=1 (conforme acesso realizado em 18/02/2015). 
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(Marques e Abrunhosa, 2005). No modelo linear, a inovação seria resultante necessariamente 

dos esforços originários da pesquisa aplicada, depois da pesquisa aplicada e do 

desenvolvimento tecnológico, os quais consolidariam a inovação que posteriormente seria 

difundida no mercado. 

Dado que a inovação é um processo interativo, complexo e não-linear, estruturar o processo 

de gestão da inovação, especialmente em MPEs, torna-se um desafio crítico visto que “um 

dos maiores problemas da gestão da inovação é que precisamos buscar entender um conjunto 

de fenômenos complexo, incerto e altamente arriscado” (Tidd et al, 2008: 96). Os autores 

defendem em sua obra que uma “gestão eficaz da inovação é basicamente resultante da 

concepção e incremento de rotinas efetivas” (Tidd et al, 2008: 104). Para contribuir com a 

consolidação da gestão da inovação, os autores desenvolveram uma ferramenta de auto-

avaliação das empresas no tema, a qual permite identificar o padrão de comportamento da 

organização em inovação, além de classificar a distribuição da sua capacidade de inovação e 

criar um maior comprometimento com a melhoria.  

Por isso, o uso de uma metodologia “generalista” pode implicar em perdas de oportunidades 

no processo de inovação. Com o intuito de cumprir essa lacuna, está inserido este projeto já 

que é importante realizar também uma capacitação individual sobre gestão da inovação nos 

empreendedores dessas MPEs inovadoras, a fim de que eles consigam desenvolver iniciativas 

próprias e complementares a essa metodologia utilizada pelo Sebrae. Por isso, o presente 

projeto mostra-se como uma iniciativa inédita para incrementar a competitividade das MPEs 

inovadoras de Osasco. Além disso, auxiliar os empreendedores na identificação de 

habilidades fundamentais e na criação de rotinas facilitadoras para a gestão da inovação, além 

de aplicar essa ferramenta para a conscientização da questão da inovação, se tornam também 

contribuições importantes do projeto. 

Por fim, vale destacar que o incentivo ao empreendedorismo se consolida como iniciativas 

positivas para promoção do desenvolvimento econômico. As MPEs inovadoras desempenham 

um papel importante na renovação da estrutura industrial e mecanismo de desenvolvimento 

econômico, como discutido por Pellegrino et al (2014) ao discutir o gap tecnológico entre 

EUA e a Europa que poderia ser explicado, dentre outros fatores, pela “entrepreneurial 

society” mais consolidada e estimulada nos EUA. 
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4. Objetivos 

Este projeto tem como objetivo promover um incremento da competitividade das MPEs 

inovadoras no município de Osasco por meio de um estudo exploratório e de uma capacitação 

em gestão da inovação. 

Primeiramente o projeto irá realizar um estudo exploratório sobre as empresas inovadoras e 

de base tecnológica 8  do município de Osasco a fim de identificar suas principais 

características e fragilidades. Dentre as questões a serem respondidas nesta frente de trabalho 

estão: quem são essas empresas? Qual a participação relativa das MPEs inovadoras na 

geração de emprego e de renda no município? Quais são os setores econômicos que 

concentram essas MPEs inovadoras? Qual o grau de maturidade e entendimento dos 

processos de gestão da inovação nessas empresas? 

Em seguida, para contribuir com a superação destes desafios das MPEs inovadoras, o projeto 

pretende identificar, dentre as empresas analisadas, aquelas com potencial e interesse em 

melhorar suas práticas de gestão da inovação, promovendo uma breve capacitação no tema. 

Esta atividade será uma capacitação presencial de 8h/aula construída em tópicos centrais 

abordados em livros de gestão da inovação, a qual será conduzida pelos bolsistas e 

coordenada pela professora proponente do projeto. 

 

5. Metodologia 

O projeto se baseia pesquisa exploratória, a qual permite um conhecimento com maior 

profundidade e conhecimento da realidade para, posteriormente, permitir a construção de 

hipóteses9. A metodologia de pesquisa se fundamenta na coleta de dados primários e de dados 

secundários sobre empresas inovadoras no município de Osasco, realização de um survey e a 

capacitação presencial em gestão da inovação em empresas selecionadas. O detalhamento das 

atividades da metodologia é apresentado a seguir. 

 

5.1. Levantamento de dados sobre empresas inovadoras em Osasco 

Primeiramente serão levantados e sistematizados dados da PINTEC (Pesquisa de Inovação) 

por meio da solicitação de tabulações especiais ao IBGE. Tais dados serão complementados 

por um levantamento de dados secundários sobre empresas inovadoras em órgãos do 

                                                
8 O conceito de empresa de base tecnológica refere-se às empresas que realizam atividades de P&D com 
aplicação sistemática de conhecimentos técnicos-científicos, sendo amplamente discutido na literatura, como 
apontado pelo trabalho de Ribeiro Serra et al (2008). 
9  Piovesan e Temporini (1995) realizam uma discussão sobre os estudos e procedimentos em pesquisa 
exploratória. 
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município, como o escritório local do Sebrae e a Prefeitura Municipal. O Sebrae desenvolve 

desde 2012 em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) o projeto ALI, como discutido anteriormente. É necessário mapear o status de 

execução do projeto e os resultados alcançados, para complementar apropriadamente esta 

iniciativa. É importante lembrar ainda que Osasco tinha uma incubadora de empresas10, a qual 

teve suas atividades encerradas. Então, examinar o histórico, o contexto atual e rastrear as 

empresas que eram instaladas na incubadora também é uma atividade a ser realizada pelo 

projeto. 

 

5.2. Mapeamento e caracterização das empresas inovadoras 

Sistematização e análise dos dados primários e secundários coletados sobre as empresas 

inovadoras no município de Osasco. 

 

5.3. Survey online com as empresas inovadoras  

Dentre as empresas inovadoras mapeadas no município, será realizado um survey online para 

identificação de suas atividades de inovação, pontos fortes e fracos, bem como a identificação 

de empresas aptas/maduras para realizar uma capacitação em gestão da inovação. 

 

5.4. Capacitação sobre gestão da inovação em empresas selecionadas 

a) definição de metodologia para seleção de empresas aptas a capacitação 

b) identificação de empresas “maduras” 

c) convite das empresas  

d) planejamento do curso 

e) 8h/aula presenciais sobre gestão da inovação para as empresas selecionadas 

 

6. Inclusão Social 

A contribuição do projeto para a inclusão social refere-se à capacitação dos empreendedores 

das MPEs inovadoras de Osasco a fim de maior aprimoramento e melhorias dos seus 

processos e práticas em gestão da inovação, resultando em ganhos econômicos e geração de 

empregos, diretos e indiretos.  

 

                                                
10 As informações sobre as empresas que eram instaladas na incubadora tecnológica de Osasco cujas podem ser 
consultadas em http://www.onsystems.com.br/incubadora/apresentacao.html (conforme acesso realizado em 
28/01/2015). 



 10 

O projeto tem um caráter articulador do ensino que reside na multidisciplinariedade com 

geração de ganhos para a sociedade porque irá realizar um exame detalhado sobre as MPEs 

inovadoras de Osasco e ainda desenvolver uma capacitação com atendimento especializado 

(na forma de uma breve capacitação em gestão da inovação). Adicionalmente o projeto irá 

oferecer resultados que podem subsidiar no planejamento municipal de estratégias e políticas 

industriais e de inovação, os quais poderão colaborar em diversas iniciativas e políticas para 

promoção de maior inclusão social no município. 

O público que será atendido pelo projeto são as MPEs com atividades de inovação em Osasco 

e embora não se tenha uma estimativa precisa deste total, há dados da RAIS (Relação Anual 

de Informações do Ministério do Trabalho e do Emprego) sobre a a participação das MPEs 

nos estabelecimentos e vínculos empregatícios do município. Em 2007, do total de 22.040 

estabelecimentos, 645 não possuíam empregados, 3.946 tinham de 1 a 4, 1.337 de 5 a 9 e 794 

de 10 a 19. Já em 2012, do total de 25.083 estabelecimentos, 857 não registravam vínculo 

empregatício, 4.773 tinham de 1 a 4, 1.762 possuíam de 5 a 9 e 1.011 de 10 a 19. Isso 

significa que em 2007 as MPEs representavam 30% dos estabelecimentos e em 2012 essa 

participação se eleva para 33% do total dos estabelecimentos de Osasco. Segundo o número 

de vínculos tem-se que em 2007 as MPEs correspondiam a 42,9% dos vínculos e em 2012 

essa participação se reduziu para 40,2% do total de vínculos (Dieese, 2014).  

Essa redução de participação relativa das MPEs pode ser um indício dos problemas de 

competitividade que as mesmas tem enfrentado no município, o que reforça a importância do 

projeto ao conscientizar os empresários da importância das atividades de inovação para 

incremento da competitividade. 

Portanto, o público alvo são os empreendedores e as empresas inovadoras deste universo 

discutido anteriormente das MPEs de Osasco (com foco no setor industrial), sendo que o 

número exato de empresas e cidadãos beneficiados dependerá do total de empresas mapeadas 

no levantamento inicial que será realizado nas atividades do projeto. 
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7. Cronograma de execução 

 
 

8. Acompanhamento e Avaliação 

A metodologia de execução do projeto consiste em reuniões quinzenais da equipe 

(coordenador e bolsistas) e atualização permanente com avaliação mensal do status de 

cumprimento das metas de cada um dos indicadores do projeto. 

 

• Indicador 1: mapeamento de empresas inovadoras  

Meta: mapear e caracterizar pelo menos 30 empresas inovadoras em Osasco 

 

• Indicador 2: survey online sobre empresas inovadoras 

Meta: identificar, contatar e mobilizar este grupo das empresas inovadoras em Osasco 

para participação no survey online 

 

• Indicador 3: capacitação presencial 

Meta: estruturar, planejar e executar a capacitação presencial de 8h/aula para 50% do 

grupo das empresas inovadoras de Osasco sobre gestão da inovação 

 

9. Equipe executora 

Coordenação e execução: prof. Dra. Pollyana de Carvalho Varrichio 

Docente em economia, mestre e doutora em Política Científica e Tecnológica (UNICAMP), com 

experiência em gestão da inovação em NITs (Núcleo de Transferência de Tecnologia, como a 

agência de Inovação da Unicamp) e no setor privado (Natura Inovação) 

 

10. Infra-Estrutura 

A infra-estrutura exigida para execução do projeto consiste em equipamentos de informática, 

telefone e material de impressão, itens disponível na Escola Paulista de Política, Economia 

e Negócios do Campus da Unifesp de Osasco. A execução do projeto não requer aquisição 

Atividades e cronograma mar abril maio junho julho ago set out nov dez

1 Alinhamento e detalhamento das atividades com os bolsistas 
2 Contato e reuniões de alinhamento com parceiros locais (Sebrae, prefeitura, Ciesb)
3 Levantamento de dados sobre empresas inovadoras em Osasco
4 Mapeamento e caracterização das empresas inovadoras
5 Preparação do survey online 
6 Survey online com as empresas inovadoras 
7 Elaboração de trabalho com resultados parciais para Congresso 
8 Planejamento e estruturação da capacitação em gestão da inovação
9 Capacitação sobre gestão da inovação em empresas selecionadas

10 Elaboração e revisão do relatório final
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de equipamentos, softwares ou materiais específicos. 

 

11. Número de Bolsas para estudantes de graduação 

São solicitadas 2 bolsas de extensão para execução do projeto. 

 

12. Atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas 

 

 

A. Plano de Trabalho do bolsista 1 

O bolsista 1 terá como foco as atividades voltadas para articulação da rede de 

relacionamentos com os atores envolvidos no projeto no município, além da experiência 

como docente na capacitação dos empreendedores 

  

a.1. objetivos 

ü desenvolver habilidades pessoais e de comunicação para construção de rede de 

relacionamento e colaboração com os principais atores e órgãos governamentais 

envolvidos no tema de inovação no município de Osasco, como Sebrae, Ciesb e 

Prefeitura; 

ü desenvolver habilidades para documentação e acompanhamento da gestão destes 

relacionamentos: reuniões presenciais e atas; 

ü desenvolver a capacidade de identificação de problemas e proposta de soluções 

criativas; 

ü planejar e colaborar para o cumprimento do cronograma do projeto; 

ü Desenvolver capacidade de levantamento de material bibliográfico; 

ü Desenvolver capacidade de pesquisa, elaboração e análise de surveys e pesquisas 

qualitativas; 

ü Planejar e executar atividades como pesquisador e docente no tema. 

 

a.2. carga horária 

Tempo de atividade semanal do monitor - 12h sendo 4h presenciais. 

 

a.3. metodologia 

Reuniões presenciais e remotas com a equipe do projeto e atores externos; telefonemas e 

e-mails para gestão do projeto, levantamento de dados primários e secundários; análise 
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crítica dos dados, redação de artigos, preparação e execução das aulas da capacitação e 

elaboração do relatório final. 

 

a.4. cronograma 

 
 

B. Plano de Trabalho do bolsista 2  

b.1. objetivos 

O bolsista 2 terá como foco as atividades voltadas para as linhas de pesquisa do projeto, 

além da experiência como docente na capacitação dos empreendedores, sendo os 

objetivos: 

ü desenvolver a capacidade de identificação de problemas e proposta de soluções 

criativas; 

ü Desenvolver capacidade de mapeamento de fontes de dados; 

ü Desenvolver análise crítica para análise de dados; 

ü Desenvolver capacidade de levantamento de material bibliográfico; 

ü Desenvolver capacidade de pesquisa, elaboração e análise de surveys e pesquisas 

qualitativas; 

ü Planejar e executar atividades como pesquisador e docente no tema; 

ü Planejar e colaborar com o cumprimento do cronograma do projeto; 

ü Desenvolver habilidades pessoais e de comunicação como docente e pesquisador. 

 

b.2. carga horária 

Tempo de atividade semanal do monitor - 12h sendo 4h presenciais 

 

b.3. metodologia 

Reuniões presenciais e remotas com a equipe do projeto e atores externos; telefonemas e 

e-mails para gestão do projeto, levantamento de dados primários e secundários; análise 

crítica dos dados, redação de artigos, preparação e execução das aulas da capacitação e 

Atividades e cronograma mar abril maio junho julho ago set out nov dez
bolsista 1
Alinhamento e detalhamento das atividades com o coordenador 
Contato e reuniões de alinhamento com parceiros locais (Sebrae, prefeitura, etc)
Levantamento de dados sobre empresas inovadoras em Osasco
Mapeamento e caracterização das empresas inovadoras
Survey online com as empresas inovadoras 
Elaboração de trabalho com resultados parciais para Congresso 
Planejamento e estruturação da capacitação em gestão da inovação
Capacitação sobre gestão da inovação em empresas selecionadas
Elaboração e revisão do relatório final
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elaboração do relatório final. 

 

b.4. cronograma 

 
 

13. Área temática (Áreas e Linhas de Extensão) 

(7) Tecnologia e Produção 

 

14. Linha Programática 

Inovação tecnológica 
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ANEXO 

 

Tabela 1. Evolução da participação relativa de Osasco no ranking dos 100 maiores 

municípios em relação ao Produto Interno Bruto no Brasil nos anos de 2002, 2005 e 2011 

 

1º São Paulo/SP   477 005 597 11,51 1º São Paulo/SP   263 177 148 12,26 1º São Paulo/SP   140 066 059 10,41
2º Rio de Janeiro/RJ   209 366 429 5,05 2º Rio de Janeiro/RJ   118 979 752 5,54 2º Rio de Janeiro/RJ   62 862 104 4,67
 3º Brasília/DF   164 482 129 3,97 3º Brasília/DF   80 516 682 3,75 3º Brasília/DF   35 672 414 2,65
4º Curitiba/PR   58 082 416 1,40 4º Curitiba/PR   29 821 203 1,39 4º Manaus/AM   20 355 938 1,51
5º Belo Horizonte/MG   54 996 326 1,33 5º Belo Horizonte/MG   28 386 694 1,32 5º Belo Horizonte/MG   18 622 989 1,38
6º Manaus/AM   51 025 146 1,23 6º Porto Alegre/RS   27 977 351 1,30 6º Duque de Caxias/RJ   14 066 468 1,05
7º Porto Alegre/RS   45 506 017 1,10 7º Manaus/AM   27 214 213 1,27 7º Curitiba/PR   14 002 817 1,04
8º Guarulhos/SP   43 476 753 1,05 8º Barueri/SP   22 430 475 1,04 8º Guarulhos/SP   13 927 099 1,03
9º Fortaleza/CE   42 010 111 1,01 9º Salvador/BA   22 145 303 1,03 9º São José dos Campos/SP   13 600 684 1,01

10º Campinas/SP   40 525 214 0,98 10º Guarulhos/SP   21 615 314 1,01 10º Porto Alegre/RS   13 079 160 0,97
11º Osasco/SP   39 283 027 0,95 11º Campinas/SP   20 620 766 0,96 11º Recife/PE   11 410 058 0,85
12º Salvador/BA   38 819 520 0,94 12º Fortaleza/CE   19 734 557 0,92 12º São Bernardo do Campo/SP   11 362 097 0,84
13º Campos dos Goytacazes/RJ  37 205 791 0,90 13º São Bernardo do Campo/SP  19 448 018 0,91 13º Campos dos Goytacazes/RJ   11 086 350 0,82
14º São Bernardo do Campo/SP  36 337 338 0,88 14º Osasco/SP   18 310 452 0,85 14º Betim/MG   11 052 646 0,82
15º Recife/PE   33 149 385 0,80 15º Duque de Caxias/RJ   18 309 545 0,85 15º Salvador/BA   10 982 528 0,82
16º Barueri/SP   31 935 455 0,77 16º São José dos Campos/SP  17 090 191 0,80 16º Campinas/SP   10 820 585 0,80
17º Santos/SP   31 544 843 0,76 17º Recife/PE   16 664 468 0,78 17º Fortaleza/CE   9 927 916 0,74
18º Vitória/ES   28 357 258 0,68 18º Campos dos Goytacazes/RJ  16 116 180 0,75 18º Macaé/RJ   9 280 540 0,69
19º Betim/MG   28 085 221 0,68 19º Vitória/ES   14 993 650 0,70 19º Camaçari/BA   8 362 602 0,62
20º Goiânia/GO   27 668 222 0,67 20º Betim/MG   14 447 525 0,67 20º Santo André/SP   7 710 778 0,57

21º Goiânia/GO   13 354 065 0,62 21º São Francisco do Conde/BA   7 652 302 0,57
22º Santo André/SP   11 426 975 0,53 22º Barueri/SP   7 543 126 0,56
23º Belém/PA   11 277 415 0,53 23º Goiânia/GO   7 093 088 0,53

24º Vitória/ES   6 723 463 0,50
25º Belém/PA   6 537 668 0,49
26º Canoas/RS   6 290 028 0,47
27º Contagem/MG   6 236 226 0,46
28º Uberlândia/MG   6 226 439 0,46
29º Jundiaí/SP   6 000 133 0,45
30º Osasco/SP   5 653 397 0,42

Participação 
percentual 

(%)

Posição
ocupada

2005

Participação 
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20022011

Municípios e respectivas
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