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Como incentivar empresas a contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico através de
inovações?
Por exemplo:
- Investimento de multinacionais em PD&I nos países de suas subsidiárias?
- Desenvolvimento de soluções tecnológicas para problemas societais
persistentes?
- Busca por drogas e tratamentos de enfermidades usualmente negligenciadas?
O problema é que as principais empresas em uma indústria (grandes incumbentes
com vastos recursos financeiros e ativos) tendem a não apenas não investir nas
inovações radicais que oferecem maior potencial de alcançar os objetivos
socioeconômicos, como muitas vezes resistem ativamente às mudanças
institucionais que ajudariam a resolver os desafios socioeconômicos.

Da resistência ao compromisso à solução
inovadora
No entanto, exemplos passados mostram que em algum momento, os grandes
incumbentes mudam de estratégias e tornam-se mais empenhados em
desenvolver e comercializar inovações tecnológicas para um determinado
problema social:
- Desenvolvimento e promoção de itens de segurança por montadoras de
automóveis;
- Promoção de alternativas ao CFC pela DuPont;
- Investimento em medidores inteligentes para promover o consumo eficiente de
energia por parte das distribuidoras de eletricidade.
A questão é entender como, quando e por que os incumbentes mudam sua
estratégia tecnológica para enfrentar um problema societal e contribuir com
desenvolvimento socioeconômico.

Políticas públicas como incentivo
- Há diferentes instrumentos de políticas públicas que visam criar incentivos (e punições)
de modo que as empresas implementem estratégias que contribuam para o
desenvolvimento socioeconômico, tanto do lado da oferta, quanto do lado da demanda:
empréstimos, subsídios e medidas fiscais, compras públicas e estímulo à demanda
privada, parcerias público-privadas, medidas sistêmicas, além de regulações.
- O desafio é utilizar o instrumento de modo que as empresas respondam da maneira
desejada do ponto de vista do regulador e da sociedade.
A tarefa é complicada pelo fato de estratégias tecnológicas terem também um caráter
simbólico quando se trata de enfrentar um problema societal. Isto porque as empresas
em uma indústria operam em um ambiente econômico mas também no ambiente
sociopolítico (ou institucional).

Source: Geels (2012)

Uma visão abrangente de regimes industriais
Regimes
industriais
compreendem
instituições
específicas do
setor que
medeiam as
respostas
corporativas às
pressões
societais e
econômicas.

O caráter simbólico das estratégias
tecnológicas
Estratégias tecnológicas podem ser utilizadas com fins socioculturais e
político-regulatórios em resposta e para influenciar pressões do
ambiente institucional.
- Tecnologias também são coisas que “expressam valores culturais
abrangentes” (Hughes, 1995, p.452) e, portanto, uma estratégia
tecnológica pode ser implantada como parte de um processo de
(re)legitimação perante a sociedade, muitas vezes para evitar que
medidas regulatórias mais substantivas sejam implantadas.
- Além disso, desenvolvimentos tecnológicos como protótipos podem
ser utilizados para influenciar o conteúdo de políticas públicas, como
normas e padrões tecnológicos impostos.

As políticas “impositoras” de tecnologias
(PITs)
- O uso estratégico de tecnologias foi examinado pela vasta literatura sobre
“políticas ‘impositoras’ de tecnologias”, que examinou a interação entre
desdobramentos nos ambientes econômico e institucional.
- Para além de levar a jogos estratégicos entre a indústria regulada e reguladores
(Yao, 1988; Puller, 2006), as políticas de imposição de tecnologias (PITs) também
podem desencadear disputas competitivas entre empresas rivais empresariais
(Hackett, 1995; Puller, 2006; Gerard e Lave, 2007), seja entre os incumbentes seja
entre estes e novos entrantes.
- As PITs podem ser definidas como “aquelas que exigem que as empresas atinjam
padrões de desempenho que ultrapassem as capacidades técnicas existentes da
indústria ou adotem tecnologias específicas que não foram totalmente
desenvolvidas...” (Lee et al., 2010, p. 249), podem assim tomar a forma de
padrões de performance ou padrões de tecnologias.

Fatos estilizados da literatura sobre PITs
Há alguns fatos estilizados que apontam em diferentes direções sobre como empresas
respondem quando confrontadas com PITs:
1) Incumbentes regulados têm um incentivo a aumentar os investimentos de P&D e
inovar para reduzir os custos de conformidade.
2) Para os incumbentes (em particular), o risco de litígios representa um desincentivo
para investir em P&D e inovar.
3) A possibilidade de entrar em um novo mercado oferece um incentivo para que uma
nova entrante (por vezes startups) aumente investimentos em P&D e inove.
Necessidades de mercado (aporte de capital; ativos complementares) fazem com que
parcerias entre entrantes e incumbentes sejam uma forte possibilidade.
4) A possibilidade de aumentar os custos de conformidade de rivais representa um
incentivo para que incumbentes aumente investimentos em P&D e inovem.
5) Por fim, a possibilidade de esvaziar a política regulatória (ou de por em cheque a
credibilidade dos reguladores) oferece um incentivo para que todas as empresas
incumbentes não invistam em P&D e inovem.

A dinâmica na prática: exemplos da indústria
automobilística
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A resposta das
montadoras às
pressões
regulatórias ligadas
à poluição do ar

A resposta das
montadoras às
pressões regulatórias
ligadas à segurança
nos automóveis

O uso de termos associados à segurança do automóvel
ao longo das décadas refletiu diferentes definições do
problemas e das soluções associadas

Source: The Age (http://www.theage.com.au/opinion/green-in-yourdreams-20080604-2lu1.html)

A resposta das montadoras às pressões
regulatórias ligadas à mudança climática

2005: Hurricane
Katrina
2007: Nobel Prize to
IPCC & Al Gore

1988: New York Times
announces ‘Global
warming has begun’
1997: Kyoto
Protocol

1988: Senate Hearings
on global warming

1997-2005:
Political
stalemate

2007/8: Great
Financial Crisis and
global recession

2001: Bush
rejects Kyoto

2005: Energy
Security Act

2007: Supreme
Court ruling

Before 1997: Industry denies
climate change (joins GCC)

Late 1980s: GM develops EV
model impact
1991: US Advanced Battery
Consortium

After 1997: Industry begins
to acknowledge climate
change

2000s: multiple technology ‘hypecycles’ (industry and public
enthusiasm for specific
technologies)

Discussão: cinco aprendizados sobre como
empresas respondem a pressões regulatórias
associadas a problemas societais

1) A forma como o problema é enquadrado traz implicações importantes sobre
como a indústria irá responder ao problema – quais tipos de soluções
(tecnológicas ou não) ela desenvolverá.
2) A mudança de estratégia corporativa não acontece se a opinião pública é
apática e sua atenção ao problema é baixa.
3) Incumbentes se envolvem (e desenvolvem) inovação radical nas primeiras fases
do processo, mas são incialmente motivados principalmente por razões
simbólicas.
4) Incumbentes se valem estrategicamente de questões concorrentes (outros
problemas; questões econômicas) e de discursos favoráveis para atrasar as
mudanças relacionadas ao problema em questão.
5) Políticas públicas – regulações – por si só não conduzem à reorientação da
indústria na direção de resolver o problema: mudanças nos padrões de
demanda (privada e/ou pública) são necessárias para isso acontecer.

