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Resumo 
As empresas inovadoras defrontam-se constantemente com a possibilidade de imitação ou 
substituição de seus produtos no mercado. O aparato jurídico vigente, patentes, certificados 
de proteção, marcas, entre outros tem papel relevante na manutenção da competitividade e da 
sobrevivência dessas empresas no mercado, porém, eles têm graus de eficiência diferente 
para cada setor da economia. Este trabalho objetiva, além de avaliar o grau de eficácia e as 
limitações dos mecanismos jurídicos, identificar outras fontes de apropriação dos retornos 
financeiros gerados pelas inovações. Esses mecanismos, assim como os de cunho jurídico, tem 
diferentes graus de importância para os setores da economia e podem conter elementos que 
são codificados ou tácitos. Para os diversos segmentos econômicos os recursos de 
apropriação não são plenamente eficientes se considerados isoladamente. É possível 
melhorar as condições de apropriabilidade quando se avalia um mix de instrumentos de 
apropriabilidade. 
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1 Introdução 

O ambiente em que se inserem empresas que investem em ciência e tecnologia é 
caracterizado por rápidas mudanças tecnológicas. Mudanças que têm levado à emergência de 
novas estruturas contratuais entre as empresas. Em companhias farmacêuticas e de 
biotecnologia, alianças tecnológicas estratégicas e colaborações em P&D têm se desenvolvido 
como forma de enfrentar os desafios impostos por ambientes de rápida mudança. As 
atividades de P&D são arriscadas, imprevisíveis e de longo prazo, o que torna custosa a 
especificação de contingências em acordos contratuais dessa natureza. 

Como o risco e incerteza são características típicas desses ambientes, os contratos são 
afetados pelo grau de novidade e incerteza da tecnologia desenvolvida e transferida em 
acordos de P&D e por conseqüência são, por sua natureza, incompletos. Entre os riscos e 
incertezas encontram-se a possibilidade de transferência de know-how não autorizada ou não 
planejada e a possibilidade de engano com respeito aos direitos de propriedade intelectual que 
contribuem para a falência nas alianças. Essa incerteza reflete-se não só em acordos de P&D, 
como também em acordos de produção, comercialização e distribuição. 

BELL & PAVITT (1993) afirmam que setores baseados em ciência têm como principais 
canais de imitação e transferência de tecnologia, a engenharia reversa, atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, e a contratação de cientistas e engenheiros com experiência na área. Para 
que os agentes comprometam recursos no processo inovativo – descoberta e desenvolvimento 
da inovação - deverá haver incentivos que são percebidos em termos de retornos econômicos 
gerados.  

Dentre estes incentivos encontram-se os mecanismos de apropriabilidade das inovações 
geradas, como patentes, marcas e certificados de proteção. Outras, com caráter não-jurídico, 
foram tratadas por diferentes autores como BESANKO, DRANOVE & SHANLEY (2000) 
que utilizaram o termo ‘mecanismos de isolamento’ para referirem-se às fontes que 
impedem/limitam que uma vantagem competitiva seja reproduzida, por DOSI (1988) que 
analisa, entre outros, a natureza dos incentivos condutores de agentes privados em 
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comprometer-se com inovação, TEECE (2000) que enfatiza os “ativos de conhecimento” 
como fonte alternativa de proteção, entre outros autores. 

O objetivo desse trabalho é o de apresentar alguns dos mecanismos que visam 
minimizar o problema de apropriabilidade da inovação, avaliando-se o grau de eficiência e 
limitação destes, no processo de criação de obstáculos para o fluxo de informações relevantes 
na obtenção de retornos esperados do processo inovativo e na manutenção da vantagem 
competitiva. O pressuposto deste trabalho é de que nenhum dos instrumentos de 
apropriabilidade isoladamente pode garantir a apropriação do retorno financeiro que uma 
inovação gera. Em economias com diferentes graus de desenvolvimento cada um deles tem 
uma eficácia diferenciada, o que também será observado para segmentos diferentes da 
indústria. 

O primeiro passo para discorrer sobre essas formas de apropriabilidade é abordar 
sucintamente conceitos e características sobre a ciência e tecnologia. 
 
 
2 Ciência e Tecnologia 

Na obra “Teoria do Desenvolvimento Econômico” SCHUMPETER afirma que “as 
inovações no sistema econômico não aparecem, via de regra, de tal maneira que 
primeiramente as novas necessidades surgem espontaneamente nos consumidores e então o 
aparato produtivo se modifica sob sua pressão”. Segundo o autor a presença desse nexo não 
pode ser negada, entretanto, é o produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os 
consumidores são educados por ele, se necessário; são, por assim dizer, ensinados a querer 
coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que tinham o hábito de 
usar. 

Entenda-se por inovação tecnológica de produto ou processo a introdução de produtos 
ou processos tecnologicamente novos e melhorias significativas em produtos e processos 
existentes. Assim uma inovação tecnológica é implementada quando for introduzida no 
mercado ou utilizada no processo de produção. (OCDE, Manual de Oslo, 2004, p.20). 

Uma atividade científica e tecnológica compreende o esforço sistemático, diretamente 
relacionado com a geração, avanço, disseminação e aplicação do conhecimento científico e 
técnico em todos os campos da Ciência e da Tecnologia. Estão inclusas nesta atividade as 
atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que compreendem o trabalho criativo, 
realizado em bases sistemáticas, com a finalidade de ampliar o estoque de conhecimento, 
inclusive o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, assim como o uso desse 
estoque de conhecimento na busca de novas aplicações. 

A importância da propriedade intelectual é intensificada pela velocidade da mudança 
com que as economias atuais vêm passando. Essa mudança, segundo BUAINAIN & 
CARVALHO (2000) se manifesta na intensidade do desenvolvimento científico e tecnológico, 
na redução do tempo requerido para o desenvolvimento tecnológico e incorporação dos 
resultados ao processo produtivo; a redução do ciclo de vida dos produtos no mercado; a 
elevação dos custos de pesquisa e desenvolvimento e dos riscos implícitos na opção 
tecnológica.  

Mantém-se, no entanto, que as atividades inovativas apresentam – em diferentes graus – 
especificidades da firma, características locais e cumulativas. Assim, os procedimentos, 
competências e heurísticas envolvidas no processo de pesquisa são, para diferentes graus, 
específicos a cada tecnologia. DOSI (1988) sugere que cada paradigma tecnológico - conjunto 
de soluções para problemas de ordem tecno-econômica - que incorpora um padrão de 
investigação envolve uma tecnologia específica de mudança técnica.  

Considerando que a construção do conhecimento sobre determinados problemas envolve 
conhecimento formal e tácito – aquele que não é codificado -, as firmas buscarão aperfeiçoar e 
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diversificar sua tecnologia em zonas que capacitam-nas a usar sua base tecnológica já 
existente em graus diversificados. A atividade que determinada firma pode estar 
desenvolvendo espalha-se rapidamente, mas dado o conhecimento tácito inerente à base do 
conhecimento ali existente, a habilidade de produzir ou replicar resultados inovativos torna-se 
praticamente intransferível. 

As inovações de sucesso tendem a ocorrer em campos próximos aos campos atuais da 
firma. Considerando-se a natureza da tecnologia cumulativa e específica à firma, as atividades 
abarcadas terão custos de aprendizagem que serão recuperados mais tarde. Isto se dá como 
conseqüência de aperfeiçoamentos cumulativos em desempenho do produto e em aplicações 
de mercado mais amplas. Porém, dada esta mesma natureza, suas atividades estarão restritas às 
zonas tecnologicamente e economicamente relacionadas às atividades existentes.  

As oportunidades para avanços tecnológicos podem ser restritas pelas características e 
grau de maturidade de cada paradigma tecnológico. Partindo do pressuposto que um 
paradigma tecnológico tem um grau de maturidade baixo ou que não foi bem explorado, pode-
se pressupor que a solução de problemas e as oportunidades em investimentos inovativos serão 
limitadas. 

Novos paradigmas remodelam os padrões de oportunidades de progresso técnico tanto 
em termos do escopo das inovações quanto à facilidade com que eles serão realizados. Além 
disso, eles espalham seus efeitos sobre os setores de origem e fornecem novas fontes de 
oportunidades, via fluxos de insumo-produto e complementaridades tecnológicas para outras 
atividades. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que as oportunidades tecnológicas variam de acordo com 
os setores e os graus de desenvolvimento dos vários paradigmas sob os quais se trabalha, o que 
também justifica o grau de compromisso com investimento inovativo entre setores. Outra 
razão para essa diferença fundamenta-se no fato de que o investimento em P&D relaciona-se a 
modelos diferentes de busca por inovação que cada paradigma acarreta. 

Nesse sentido, BELL & PAVITT (1993) realizaram um trabalho de diferenciação dos 
caminhos e padrões de mudança tecnológica entre diversos setores: 

“dominados por fornecedores” (supplier-dominated firms): as inovações se refletem 
especialmente em processos. A mudança técnica vem quase na totalidade dos fornecedores de 
insumos e de bens de capital; assim, as oportunidades para acumulação tecnológica estão 
focadas principalmente nos aperfeiçoamentos e modificações em métodos de produção. As 
principais formas de apropriação das inovações se dão por meio de know-how em desing, 
patentes, e conhecimento das necessidades dos usuários; 

• “intensivos em escala” (scale-intensive firms): estes setores possuem como 
representantes típicos os bens de consumo duráveis e a engenharia civil. A 
acumulação tecnológica é gerada na construção e operação de sistemas e 
produtos complexos. As tecnologias de processos e produtos se desenvolvem e se 
acumulam na base da experiência inicialmente operante, e em aperfeiçoamentos 
em componentes, maquinarias e sub-sistemas; 

• “intensivos em informação” (information-intensive firms): neste, os 
aperfeiçoamentos na capacidade de armazenar, processar, e transferir informação 
refletem-se como fontes de acumulação tecnológica, onde a principal fonte desta 
direção incorpora-se em softwares relacionados a tecnologias e processos; 

• “intensivos em ciência” (science-based firms): a acumulação tecnológica emerge 
principalmente de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e é altamente 
dependente do conhecimento, habilidades e técnicas provindas do conhecimento 
acadêmico. Este possui como exemplos a indústria química, de base 
biotecnológica e eletrônica. As firmas tendem a ser de grande porte tendo como 
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principais meios de apropriabilidade o know-how em P&D, desenho e operação, e 
patentes; e 

• “fornecedores especializados” (specialized supplier firms): as inovações, 
geralmente incorporadas em insumos (maquinaria, componentes, instrumentos ou 
softwares) envolvem contato direto com as firmas. Os fornecedores inovam de 
acordo com as exigências dos usuários.  

As oportunidades tecnológicas e científicas dependem, então, da natureza das atividades 
de produção, da sua distância tecnológica do núcleo revolucionário, onde novos paradigmas 
são originados, e da base do conhecimento que circunda a inovação em qualquer setor.  

Para DOSI (1988) a questão fundamental é a de que os padrões setoriais observados de 
mudança técnica são o resultado da interação entre os vários conjuntos de incentivos de 
mercado, de um lado, e combinações de oportunidade e apropriabilidade, de outro. Torna-se 
relevante ampliar a discussão sobre a questão dos incentivos do mercado, especialmente no 
que se refere a apropriabilidade das inovações e a conseqüente apropriação dos retornos 
financeiros, de forma a avaliar o grau de eficiência dessas em diversas situações. 

 
 

3 A apropriabilidade como incentivo de mercado 

Neste tópico do trabalho serão apresentados alguns dos mecanismos que visam 
minimizar o problema de apropriabilidade das inovações obtidas, avaliando-se o grau de 
eficiência e limitação desses, no processo de criação de obstáculos para o fluxo de 
informações relevantes na obtenção de retornos esperados do processo inovativo e na 
manutenção da vantagem competitiva. Entender-se-á que a apropriação do retorno financeiro 
de uma inovação pode ser afetado não só pela imitação ilícita, mas também pela inserção de 
produtos substitutos ou mesmo concorrentes diretos. 

Os direitos legais são definidos como os que o governo delineia e executa como uma 
propriedade pessoal. BARZEL (1997) afirma que “os direitos econômicos são os fins, ou seja, 
o que as pessoas realmente buscam”, enquanto que “os direitos legais são os meios para se 
realizar os fins”. Direitos legais, como regra, reforçam os direitos econômicos e são direitos 
reconhecidos e executados, em parte, pelo governo. 

Para que os direitos sejam perfeitamente delineados, seus proprietários e indivíduos 
interessados no ativo devem conhecer totalmente os atributos da mercadoria ou ativo 
comercializado. No mundo real a impossibilidade do perfeito delineamento desses direitos 
gera custos, pois alguns dos atributos dos ativos envolvidos são custosos ou mesmo 
impossíveis de se medir. Esses custos seriam custos de transação ligados à proteção da 
propriedade intelectual.  

Pode-se afirmar, então, que algumas transações que seriam atrativas poderiam, de 
alguma maneira, serem abandonadas por causa desses custos, dado que a delineação perfeita e 
a proteção são proibitivamente custosas de se produzir não se esperando, então, que sejam 
realizadas com perfeição. 

Vale observar que os direitos delineados pelo Estado constituem apenas uma pequena 
fração de todos os direitos legais. Os demais são delineados contratualmente pelos agentes na 
transação dos mesmos e outros surgem intrinsecamente do processo produtivo, das estratégias 
comerciais e de vendas formulada pelos agentes econômicos. 
 
 
3.1 Fontes jurídicas de apropriação 

Um direito de propriedade utilizado por aqueles que desejam proteger juridicamente a 
inovação é a patente. A patente, conforme definição oferecida pelo Instituto Nacional de 
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Propriedade Industrial (INPI), é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou 
modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores detentores dos direitos 
sobre a criação. Durante o prazo de vigência da patente, são conferidos, unicamente ao titular 
a fabricação, comercialização, importação, uso, venda etc. Utilizar-se da patente como 
mecanismo de proteção significa prevenir-se de que competidores reproduzam e 
comercializem o material a um preço mais baixo. Segundo DOSI (1988), as patentes, 
freqüentemente, aparecem como mecanismos complementares aos demais instrumentos, com 
exceção de produtos farmacêuticos e químicos. 

A patente tende a criar algumas distorções. Um delas é a de que a contrapartida da 
proteção é a difusão do conhecimento protegido, o que capacita a geração de variantes da 
tecnologia básica. Além disso, a flexibilidade da legislação permite que sejam registrados 
fragmentos de produtos e/ou processos o que não garante a plenitude da sua aplicação e 
impede que outras empresas repliquem aquele fragmento para outras aplicações (BUAINAIN 
et al., 2005). 

Ao mesmo tempo em que auxilia os inovadores a superarem o problema da não 
exclusividade, a patente motiva a difusão máxima do conhecimento tornando-o público. 
Assim, pode-se considerar que há algumas limitações na eficiência do sistema de patentes em 
proteger o novo conhecimento.  

A propriedade intelectual é dividida em dois grupos, a propriedade industrial e os 
direitos de cópia do autor. Essa divisão não contempla as formas sui generis de proteção que 
são resultado do progresso científico e tecnológico. Para essas, a forma jurídica disponível são 
os certificados de proteção. Tome-se como exemplo a proteção de cultivares que amapara as 
criações vegetais. 

Esse mercado vem sofrendo uma transformação significativa. Investimentos em 
cultivares com diferentes atributos, adaptadas a diferentes climas e solos vêm sendo 
realizados. Além dos investimentos em variedades obtidas por melhoramento convencional, de 
acordo com SANTINI (2002), há, na década de 90, um intenso e crescente intercâmbio 
tecnológico e científico entre países, onde as empresas atuantes nesse segmento passam a 
investir intensivamente em espécies geneticamente modificadas (transgênicos), exigindo 
ferramentas mais eficazes no processo de apropriação da tecnologia investida. 

Ocorreram alguns avanços em meados da década de 90 quanto ao sistema de 
propriedade intelectual vigente no Brasil. Em 1996, foi instituída a nova lei de propriedade 
industrial brasileira, que substituiu o antigo código de 1971, ampliando a proteção para 
produtos e processos biotecnológicos, incluindo o patenteamento de genes utilizados na 
indústria de sementes. Porém, essa nova lei determina que as plantas obtidas por meio de 
melhoramento genético não são passíveis de proteção através do sistema de patentes. A 
proteção de melhoramentos vegetais deve vir pelo sistema sui generis de proteção de 
propriedade intelectual. 

Assim, foi aprovada, no Brasil, em 1997, a Lei de Proteção de Cultivares (LPC). Esse 
mecanismo de proteção consiste na concessão de um certificado – forma de proteção legal de 
cultivares − que confere ao agente responsável pelo melhoramento genético os direitos 
relativos à propriedade intelectual. A LPC assegura ao titular da cultivar o direito à reprodução 
comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção 
(quinze anos, a partir da data de concessão do Certificado Provisório de Proteção), a produção, 
(com fins comerciais), venda ou comercialização do material de propagação da cultivar, sem a 
autorização prévia do obtentor da cultivar.  

A fiscalização de que trata a lei é exercida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, por intermédio de órgãos específicos. Esse pode descentralizar a competência 
da fiscalização ou realizar convênios para a execução dos serviços de que trata a lei. 
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Pelas sanções previstas na LPC aquele que utilizar a cultivar protegida com fins 
comerciais ou ceder o material de propagação sem autorização do titular, fica obrigado a 
indenizá-lo em valores a serem determinados em regulamento, além de ter material 
apreendido, assim como, pagar multa equivalente a vinte por cento (20%) do valor comercial 
do material apreendido, incorrendo, ainda, em violação dos direitos do melhorista. Ressalva-se 
a reserva e plantio de sementes para uso próprio, o uso ou venda como alimento ou matéria-
prima do produto obtido de seu plantio, exceto para fins reprodutivos, a utilização da cultivar 
como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica. 

Apesar da evolução no aparato institucional brasileiro, ainda permanece a problemática 
da comercialização indevida de sementes, ocasionada por agentes, que se utilizam de forma 
ilegal do material de propagação das mesmas (SEED NEWS – JAN/2003). 

É comum o reaproveitamento, por parte dos produtores, de parte da safra como insumos 
para a safra seguinte, pois a própria LPC viabiliza ao produtor a reserva de material produzido 
para utilização no ano seguinte. Esse fato apresenta-se como um dos limitantes de 
apropriabilidade do investimento em P&D no setor, por exemplo, de sementes. 

Essa notificação incide sobre o setor agrícola, onde pode se dar a comercialização de 
sementes sem a retribuição legal pela utilização. Alguns produtores acabam produzindo 
grandes quantidades de sementes e as comercializam ilegalmente. Essas sementes, 
consideradas ‘piratas’, são armazenadas sob o rótulo de sementes de uso próprio, o que 
impossibilita a coibição por parte de agentes fiscalizadores. Esse comportamento pode ser 
conseqüência da entrada de empresas privadas no setor, que, após a aprovação da LPC, 
passaram a produzir novas cultivares com atributos diferenciados e, conseqüentemente com 
maior valor agregado. 

Em relação ao sistema de patentes, o certificado de proteção de cultivares apresenta 
algumas flexibilidades, pois permite o acesso de pesquisadores e agricultores ao material 
genético mediante pagamento de royalties que podem se configurar de diferentes formas: 1) 
valor da semente básica fornecida pelo licenciador ao licenciado; 2) um percentual sobre a 
produção presumível; e/ou 3) sobre o valor resultante da comercialização efetivamente 
realizada. 

Além dos certificados e dos direitos de propriedade industrial/intelecutal outro recurso 
de cunho jurídico que reforça a apropriação dos investimentos em inovações são as estratégias 
desenvolvidas a partir do estabelecimento da reputação sobre uma marca. Para alguns 
mercados, a marca constitui-se como um forte fator de diferenciação. Ela indica não somente a 
qualidade do produto, como também serviços de venda e assistência técnica prestados pelos 
seus detentores. Segundo SANTINI (2002), mesmo após a aquisição ou fusão com algumas 
empresas brasileiras, as empresas estrangeiras mantiveram a marca das empresas nacionais 
adquiridas, dada a confiabilidade e reputação que foram construídas no mercado. Tome-se 
como exemplo a empresa Monsanto, que, após adquirir a Agroceres manteve a marca da 
empresa adquirida, pois esta já havia estabelecido reputação e confiabilidade no mercado de 
sementes. 

Consumidores que tiverem uma experiência positiva com a marca da firma serão 
relutantes em mudar para outras marcas competitivas se houver a possibilidade de que esses 
produtos não atinjam ou superem o desempenho do produto adquirido. A incerteza que 
circunda uma transação unida aos efeitos da reputação podem transformar a marca de uma 
firma como uma fonte de apropriabilidade. 

Outro motivo para consolidação de uma marca faz referência ao fato de que, para alguns 
bens, há necessidade de desenvolver know how específico para seu uso, e a mudança para uma 
outra marca poderia acarretar em custos de aprendizado do novo produto a ser adquirido. 
Tome-se como exemplo os agricultores que se utilizam de sementes, especialmente aquelas de 
média à alta tecnologia. Para o melhor desempenho das sementes no campo eles necessitam da 
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assistência técnica da empresa que forneceu material, pois parte da produtividade da plantação 
dependerá do manejo das mesmas. 

Já aquele que penetrar em um mercado que possui uma marca estabelecida, será forçado 
a vender a preços inferiores em relação aos pioneiros. Se houver falhas com o produto vendido 
ou serviço prestado, a reputação dos pioneiros será ainda mais fortalecida. 

A construção, estabelecimento e manutenção desta envolvem grandes esforços por parte 
dos agentes em termos de marketing e monitoramento da qualidade. Assim, para que sejam 
capazes de captar o excedente gerado pelo seu estabelecimento, as firmas devem ter seus 
direitos protegidos. 

A proteção deve se dar no sentido de impedir ou pelo menos restringir três categorias de 
fraudes e enganos: a cópia, que parece verdadeira quando analisada objetivamente, como, por 
exemplo, a falsificação; a imitação ilícita, que conduz a confusão quando apreciada 
subjetivamente pelo consumidor; e a competição desfavorável, que leva vantagem de uma 
semelhança que não é apreciada objetivamente, mas economicamente. 

No mercado de fármacos a introdução dos medicamentos genéricos gerou uma perda da 
parcela de mercado das marcas já estabelecidas, porém muitos usuários ainda preferem as 
marcas tradicionais, apesar dos preços mais elevados. Isto ocorre por que os medicamentos 
com marcas tradicionalmente utilizadas tiveram eficácia comprovada em tratamentos, 
estabelecendo reputação e confiança o que permitiu sua consolidação no mercado.  

Cabe lembrar que esse mesmo mercado, não raro, é abalado pela falsificação de 
produtos como, por exemplo, os anticoncepcionais, medicamentos para o trato de diabetes, 
câncer, pressão alta, entre outros. Nesse caso são necessárias medidas preventivas e de 
combate à falsificação, pois além do resultado óbvio do atentado contra a saúde, os fabricantes 
daquele produto terão a imagem deteriorada e o investimento na construção de uma marca 
fortalecida é minado. 
 
 
3.2 Elementos tácitos e não jurídicos 

Algumas barreiras podem ser não tão facilmente visualizáveis, especialmente quando a 
base das vantagens da firma é uma capacidade organizacional distinta. O conhecimento tácito 
que circunda a organização de um sistema é difícil de ser articulado. Considerando-se que, o 
conhecimento tácito é aquele que tem a propriedade de ser mal definido, diferir de pessoa para 
pessoa e não ser publicado, as habilidades e formas do conhecimento tácito não são móveis, 
não podendo assim ser meramente copiadas.  

Essas barreiras transcendem o aparato jurídico das leis de propriedade intelectual, dos 
certificados de proteção e das marcas. Assim, cabe ao agente inovador identificar formas 
alternativas que complementem esse aparato para que se proceda a apropriação do retorno 
financeiro. 

Um desses recursos é o lag temporal que é entendido como a antecedência com que um 
novo produto é lançado no mercado. Quando um produto se torna ultrapassado, obsoleto seus 
usuários buscarão outros que o substituam, dependendo da exigência do mercado ou de suas 
próprias necessidades. No mercado de insumos agrícolas, para atenuar o problema com a 
reutilização de grãos na safra seguinte como sementes, as empresas do setor buscam 
continuamente lançar novos produtos de forma a gerar obsolescência nos materiais antigos.  

Para DOSI (1988), as curvas de aprendizado, segredos e lead-times são os principais 
mecanismos de apropriação para o processo de inovação. Quanto às curvas de aprendizado, de 
acordo com BESANKO, DRANOVE & SHANLEY (2000), as firmas com maior experiência 
cumulativa podem, de forma lucrativa, oferecer ao mercado um preço menor do que seus 
competidores, aumentando seu volume cumulativo e fortalecendo suas vantagens de custo. 
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No mercado de sementes de milho o segredo tem importâncias diferentes dependendo 
do nível de tecnologia empregada para o desenvolvimento do insumo, que é concentrada na 
utilização de linhagens elites. O cruzamento de duas linhagens resulta no milho híbrido 
simples; o cruzamento de dois híbridos no híbrido duplo; e o cruzamento de um híbrido 
simples com uma outra linhagem resulta no híbrido triplo. Em ordem decrescente de 
produtividade e de custo, têm-se os híbridos simples, triplos e duplos. 

Essa proteção – o segredo das linhagens - pode apresentar variações de acordo com o 
tipo de híbrido. Para híbridos duplos (cruzamento de dois híbridos simples), o produtor recebe 
dois híbridos para realizar a multiplicação de sementes, não havendo fornecimento de 
linhagens para a multiplicação. No caso de híbridos triplos, a multiplicação é feita a partir de 
uma linhagem e um híbrido e, para a produção de híbridos simples, são utilizadas duas 
linhagens. Nesse caso, a possibilidade de exposição do material é maior, já que o segredo 
concentra-se na utilização de linhagens elites. Para esses, os contratos envolvem cláusulas que 
objetivam evitar desvios do material genético, que pode escoar-se para outras empresas do 
setor. 

Uma outra forma tácita de proteção é o conhecimento organizacional ou a competência 
organizacional que estão enraizados processos organizacionais, procedimentos, rotinas e 
estruturas empresariais. Esse tipo de conhecimento não pode se mover dentro de uma 
organização sem que se transfira grupos de indivíduos com padrões estabelecidos para o 
trabalho em conjunto. Isto é freqüentemente obtido por meio de alianças, joint ventures, fusões 
e aquisições de unidades. 

A Cientistas Associados Ltda. é uma empresa de base tecnológica situada no interior do 
Estado de São Paulo, localizada dentro da incubadora de empresas de base tecnológica 
ParqTec (Parque de Tecnologia - São Carlos). É uma empresa que desenvolve software e 
hardware para licenciamento ou comercialização da tecnologia desenvolvida. O capital social 
da empresa muitas vezes foi insuficiente para o desenvolvimento de projetos de alto conteúdo 
tecnológico e a empresa defrontou-se, freqüentemente, com a necessidade de obtenção de 
financiamento para a realização de seus projetos. 

Uma das exigências para a obtenção do capital das principais agências financiadoras é a 
explicitação do método que será utilizado para desenvolver a tecnologia. Aqui a empresa 
deparou-se com uma dificuldade que é a exposição de informações relevantes que se 
constituem como o “segredo” do que vem sendo criado. Os projetos desenvolvidos contam 
com um corpo de colaboradores de áreas diversificadas – ciências e engenharias – o que faz 
com que a tecnologia desenvolvida tenha uma proteção natural, porém não suficiente. A 
incorporação de conhecimentos diversificados dificulta a compreensão de todos os 
mecanismos embutidos em um determinado produto. Um pesquisador em particular dessa 
empresa pode obter as informações relevantes do projeto, mas isoladamente estaria limitado 
em desenvolvê-lo (CIENTISTAS ASSOCIADOS DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO LTDA, 2006). 

BESANKO, DRANOVE & SHANLEY (2000) oferecem outros mecanismos de 
isolamento que sustentam a vantagem competitiva. Entre eles, citam o acesso favorável a 
insumos ou clientes, onde a firma que obtiver insumos de alta qualidade ou produtividade em 
condições mais favoráveis que seus competidores será capaz de sustentar vantagens de custos 
e qualidade. As potenciais entrantes defrontam-se com uma barreira de inserção neste mesmo 
mercado – custos reduzidos e qualidade – que consiste como um desestímulo. 

Por outro lado, uma firma que assegure acesso aos melhores canais de distribuição ou às 
localizações mais produtivas de revenda terá vantagens na competição por clientes. Esse tipo 
de mecanismo é vulnerável a mudanças na tecnologia e gostos. Assim sendo, esse acesso pode 
conferir vantagem competitiva apenas se a firma assegurar o acesso a preços abaixo do 
mercado. 
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De acordo com SANTINI (2002), o que se considera relevante em relação ao acesso 
superior aos clientes é o fato de que, em alguns casos, a rede de distribuição e comercialização 
assegura a proximidade mais estreita entre seus canais de distribuição, comercialização e 
clientes finais, com o intuito de obter participação superior de vendas e assegurar aos clientes 
garantias em termos de assistência técnica pré e pós-venda. 

As estratégias de comercialização, que envolvem a montagem de um sistema de 
interação e acompanhamento, o estabelecimento de bons canais de distribuição do produto e a 
localização das unidades produtivas, funcionam como uma barreira à entrada e proporcionam 
um estreitamento nas relações entre aquele que produz a tecnologia e aquele que a utiliza. Esse 
estreitamento permite ao agente inovador acompanhar a utilização do que foi desenvolvido 
facilitando a identificação de irregularidades. 

Uma fonte alternativa de apropriabilidade refere-se à capacidade de internalizar e/ou 
explorar eficientemente atividades produtivas, como, por exemplo, a capacidade de dominar 
inovação e desenho. Assim, o controle de tecnologias complementares torna-se um ativo 
específico à firma, constituindo-se como um gerador de divisas (DOSI, 1988). A Ford Motors 
dos EUA comprometeu-se em fabricar carros menores nos EUA. Para isso contatou sua 
subsidiária na Europa que transferiu grupos de design e produção com o propósito de 
estabelecer competência em desenho e manufatura na unidade americana (TEECE, 2000).  

A adequação estratégica de uma firma está imbuída de conhecimento tácito. Quando as 
atividades de uma firma formam um todo coerente e mutuamente reforçado, para que um 
agente imite-a com o mesmo desempenho, ele deveria alinhar um sistema inteiro de 
atividades, incorrendo em riscos de não se obter os mesmos resultados, já que não existe um 
modus operandi explícito de realizar ‘as coisas’.  
 
 
4 - Conclusão 

Em uma economia de forte apropriabilidade, onde as patentes, segredos e direitos 
autorais são mecanismos de isolamento eficazes, os inovadores podem manter potenciais 
imitadores distantes pelo menos no curto e médio prazo. Quando a proteção à propriedade 
intelectual não é um mecanismo adequado ou eficiente, o acesso às complementaridades que 
permitem a exploração do intangível protegido passa a ser a base sobre a qual se assenta a 
gestão exitosa do empreendimento (BUAINAIN & CARVALHO, 2000). 

Paralelamente à codificação do conhecimento, há o aprofundamento do nível de 
conhecimentos tácitos ou não codificáveis. Segundo DOSI (1988) há uma complementaridade 
entre conhecimento tácito gerado dentro das unidades inovativas, e o conhecimento formal. 
Tais habilidades e formas de conhecimento tácito não são totalmente imóveis: as pessoas 
podem ser contratadas de uma firma para outra ou podem iniciar suas próprias firmas, os 
procedimentos de aprendizagem de uma firma podem ser imitados por outras firmas, e assim 
por diante. Mantém-se, no entanto, que as atividades inovativas apresentam – em diferentes 
graus – especificidades da firma, características locais e cumulativas. Já o conhecimento 
formal é amplamente universal e público. Esta variedade na base do conhecimento da pesquisa 
inovativa implica em diferentes graus de conhecimento tácito e também em diferenças entre 
setores na organização das atividades de pesquisa. 

Em um contexto onde o conhecimento tácito é intensificado a busca pela proteção 
jurídica da propriedade intelectual por si só torna-se insuficiente para assegurar a apropriação 
econômica da inovação (BUAINAIN et al., 2005). Segundo TEECE (2000) a vantagem 
competitiva da empresa depende da criação e exploração de ativos não comercializáveis 
difíceis de serem replicados, dos quais os ativos do conhecimento são os mais importantes. Há 
um crescente reconhecimento que de que a vantagem competitiva sustentável das firmas flui 
de sua habilidade de criar, transferir, utilizar, proteger e tornar difícil a imitação de seus 
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“ativos de conhecimento” industriais e comerciais que incluem o conhecimento tácito e 
codificado, tanto técnico como organizacional. Em outros termos é possível sintetizar sua idéia 
como a gestão do capital intelectual. 

As empresas que investem na atividade de pesquisa e desenvolvimento se utilizam de 
um mix de recursos de apropriação. A gestão da propriedade intelectual está condicionada à 
capacidade de articulá-la a outros ativos intangíveis que não são passíveis de proteção. 
Segundo COUTINHO & FERRAZ (1993), nenhum dos mecanismos, individualmente, é 
suficientemente eficaz para a manutenção da vantagem competitiva. Para os autores, o papel 
das formas jurídicas de apropriação deve ser avaliado frente a outros meios possíveis para essa 
finalidade. A eficácia deve ser analisada em vista da possibilidade de imitação, 
aperfeiçoamento ou substituição da tecnologia existente. 
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