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Sobre a 1ª Edição:
Esta é uma primeira versão da publicação, que constitui uma ferramenta de reflexão e trabalho a ser atualizada
com as contribuições de especialistas e formuladores de políticas do setor, bem como com os avanços na
implementação de programas de apoio que abordam os impactos da emergência e do pós-crise.



Os efeitos da pandemia da COVID-19 estão abalando as estruturas
socioeconômicas no nível global. Os impactos são estimados em números
astronômicos em termos tanto de perdas de vidas como de empregos. Os
países da região da América Latina e Caribe (ALC) estão adotando medidas

de saúde e econômicas para deter o avanço da epidemia, com grande incerteza
até mesmo sobre a duração da emergência sanitária e as consequências reais da pandemia
para a população e o tecido produtivo.

Por seu lado, o mundo da ciência e da inovação e o setor empresarial estão envidando
esforços, a uma velocidade vertiginosa, para apoiar a emergência e as ações dos governos.
Estamos vendo, em tempo real, cientistas em todo o mundo colaborando em uma corrida
para desenvolver uma vacina e drogas antivirais, a indústria modificando seus processos
de produção para poder contribuir para a produção em larga escala de insumos sanitários,
bem como inovadores e startups tecnológicas se organizando para fornecer soluções
para os problemas mais urgentes.

No entanto, ainda estamos no início do maior desafio, que é a maneira como conseguiremos
sair dessa situação e voltar ao que seria um “novo normal”. É uma corrida contra
o tempo. O período de confinamento imposto à população permite ganhar algum tempo
para reduzir o contágio e, assim, aliviar a carga sobre o sistema de saúde. Mas os países
também devem aproveitar esse período para elaborar uma proposta de como a população
poderia voltar gradualmente à atividade. Não sabemos exatamente como será o contexto
pós-emergência, mas parece que há um consenso internacional crescente de que qualquer
retomada da atividade produtiva terá que contar com capacidade para fazer testes em
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massa e monitorar a evolução do contágio de maneira intensiva, com políticas ativas de
segurança e saúde em todos os setores da economia e o desenvolvimento urgente de
medicamentos e vacinas. Além disso, não há previsão de que a exigência de confinamento
seja suspensa imediatamente, o que torna prioritário o nível máximo possível de digitalização
dos setores econômicos.

Esses desafios reforçam a importância da ciência, da tecnologia e da inovação como
determinantes para qualquer cenário de saída da crise e retomada da economia.
A pergunta urgente que precisamos nos fazer é como podemos facilitar o desenvolvimento
desses esforços com base nas capacidades que temos na ALC.

Este documento pretende ser um primeiro passo nessa direção e busca compartilhar
experiências sobre as intervenções que estão sendo implementadas a partir do desenvolvi
mento produtivo, da inovação e da ciência para mitigar os impactos da COVID-19 na
região. O documento também traz informações e referências a experiências práticas
que estão sendo implementadas a partir de políticas públicas e do mundo privado,
tanto na ALC como em outras regiões. Porém, o que é mais importante, a nota também
pretende compartilhar uma série de reflexões e diretrizes iniciais sobre como, com
base nessas três áreas, é possível contribuir para criar as condições necessárias para
acelerar a saída da crise e assentar as bases para uma retomada econômica na região.

Sem prejuízo da análise incluída em cada um dos três capítulos desta nota, há quatro
mensagens centrais que queremos compartilhar.

Em primeiro lugar, é fundamental ter uma estratégia abrangente para enfrentar a crise
econômica, buscando um equilíbrio adequado entre intervenções urgentes de
apoio às empresas e outras intervenções necessárias para gerar crescimento
futuro. Não adianta criar linhas de financiamento para apoiar a liquidez das PME se não
houver financiamento para programas de apoio à inovação, à sofisticação empresarial e
ao empreendedorismo dinâmico. Sem o primeiro, muitas das nossas empresas poderão
não superar a crise, mas sem o segundo dificilmente teremos uma recuperação na velocidade
que todos queremos.

Um segundo ponto importante, que está sendo evidenciado pela crise, é a importância de
dispor de capacidades locais para poder dar uma resposta compatível com as
necessidades e realidades da região. Apesar do caráter global da pandemia, há algumas
soluções que não são simplesmente transferíveis de um país ou região para outro. Nesse
sentido, um exemplo claro são os problemas encontrados com a aplicação de testes de
diagnóstico desenvolvidos na Ásia, dada a rapidez com que o vírus sofre mutações, aliados
a deficiências nas capacidades locais para coletar amostras. Outro caso é encontrado na
dificuldade para aplicar as soluções tecnológicas de rastreamento, mais sofisticadas e
invasivas da privacidade, que muitas vezes não se adaptam à realidade social, tecnológica
ou regulatória dos nossos países. Os países da ALC precisam dispor de capacidades locais
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na forma de laboratórios, infraestrutura e especialistas para dar respostas efetivas aos
desafios impostos por uma pandemia como a que enfrentamos, especialmente se
considerarmos que eventos desse tipo se repetirão no futuro.

Em terceiro lugar, países com ecossistemas de inovação mais maduros e ca
pacidades institucionais mais desenvolvidas são os que estão conseguindo reagir
à crise de forma mais rápida e contundente. O investimento no desenvolvimento dessas
capacidades tem se mostrado fundamental para fornecer soluções que agregam valor.
Além disso, a aposta na colaboração regional tem grande potencial para facilitar um
processo de aprendizagem acelerado nos países da região e desenvolver soluções que
aproveitem os pontos fortes relativos de cada um deles.

Por fim, as crises também podem ser vistas como oportunidades para impulsionar
agendas transformadoras e novos modelos de negócios. A digitalização forçada
a que a atual estratégia de confinamento está nos submetendo pode ser uma maneira de
acelerar a transformação digital da região, que estava adormecida. Além disso, o apoio ao
processo de recuperação deveria promover claramente, e de forma ainda mais forte, a
sustentabilidade ambiental e a inclusão social.

Os ministérios de economia ou indústria, bem como os de ciência, tecnologia e inovação
e suas respectivas agências de desenvolvimento, terão um papel fundamental a desempenhar
no processo de retomada. Esse é também um momento para reformular políticas e
intervenções e redefinir prioridades à luz das lições que essa crise está nos deixando
e dos desafios que ainda aguardam a região e que, longe de desaparecer, podem se tornar
mais complexos no novo contexto que marcará os próximos anos. O Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) continuará acompanhando os países nesse processo, reconhecendo
que esta será uma aprendizagem que deveremos vivenciar juntos.

Dada a natureza dinâmica da emergência, este documento de trabalho será atualizado
com informações sobre novas aprendizagens e abordagens que possam contribuir para
melhorar a resposta dos países da região à crise e aos seus impactos.
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Observação: No momento do fechamento desta nota original (noite de 23 de abril de 2020), 2.682.225 casos
de COVID-19 haviam sido confirmados em todo o mundo, com 187.330 mortes. Mais de 730.000 pessoas
haviam se recuperado (Fonte: John Hopkins Coronavirus Resource Center).

No momento do fechamento da versão em português (5 de junho de 2020), 6.713.881 casos de COVID-19
haviam sido confirmados em todo o mundo, com 393.600 mortes. Mais de 2,9 milhão de pessoas haviam se
recuperado (Fonte: John Hopkins Coronavirus Resource Center).
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Desenvolvimento
produtivo e PMEs

Inovação e
startups

Ciência e
tecnologia

Desafios diante da
pandemia

- Redução da demanda e
dificuldade no suprimento
de insumos e pessoal
- Produção e níveis de
emprego mais baixos
- Problemas sérios de liquidez,
especialmente para as PMEs
- Os impactos variam
conforme o setor

- Redução da demanda,
dificuldade no suprimento
de insumos e pessoal
-Restrições sérias ao
financiamento
- Impacto negativo nos polos
do ecossistema
(incubadoras, aceleradoras
e espaços de coworking)
- Necessidade de
financiamento rápido para
desenvolver soluções para a
pandemia
- Dificuldades para articular
as soluções com a demanda

- Obstáculos estruturais em
capacidades de
infraestrutura, tecnologia e
humanas geram uma
resposta científica menos
rápida e contundente do que
em países desenvolvidos
- Necessidade de
financiamento rápido para
desenvolver conhecimento e
soluções para a pandemia
- Oportunidade de envolver a
ciência em ações
institucionais de
planejamento e reação à
emergência

Respostas
emergenciais

- Medidas financeiras
- Medidas trabalhistas
- Digitalização
- Reorientação de
capacidades produtivas
- Protocolos de segurança e
saúde

- Financiamento
emergencial para startups
- Coordenação
interinstitucional e
financiamento dos
principais polos do
ecossistema
- Apoio e financiamento da
oferta tecnológica e de
inovação para a COVID-19
- Apoio à demanda e
definição de desafios
relacionados à COVID-19

- Apoio a projetos de P&D
para enfrentar a COVID-19
- Apoio a desenvolvimentos
científico-tecnológicos
inovadores para a COVID-19
- Ações institucionais
ligadas a assessorias
científicas, coordenação
interinstitucional e
intervenções a partir das
universidades

Oportunidades de
intervenção na ALC

- Protocolos de segurança e
dados para a retomada
- Apoio a PMEs: transformação
digital e novos modelos de
negócios
- Cadeias de valor estratégicas
e reconfiguração
- Facilidade para abertura,
funcionamento e fechamento
de empresas

- Aumentar a escala de
financiamento para startups
inovadoras
- Resgatar os polos dos
ecossistemas
- Apostar em uma abordagem
regional
- Facilitar o desenvolvimento,
testes e a adoção de soluções
no setor de saúde
- Buscar inovações para
desafios coletivos por setor

- Reforço e financiamento de
longo prazo das capacidades
científicas locais
- Ciência aberta e colaboração
regional
- Ciência e tecnologia proativa
- Ciência e dados
- Institucionalidade científica

Gráfico 1. COVID-19: impactos e respostas em empresas e ecossistemas de ciência e inovação

Fonte: Elaboração própria.
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  1.1.  Contexto e desafios diante da COVID-19

A pandemia de COVID-19 e as medidas de contenção adotadas estão tendo um impacto
econômico e social devastador no tecido empresarial da região da América Latina e Caribe
(ALC), especialmente nas MPMEs (micro, pequenas e médias empresas) que, segundo
dados da CEPAL, correspondem a mais de 99% das empresas da região, mais de 22% do
PIB e 61% do emprego. Como resultado da redução da demanda e das dificuldades na
aquisição de insumos, entre outros problemas, as empresas estão diminuindo seus níveis
de produção e emprego e enfrentando sérios problemas de liquidez.

Algumas pesquisas empresariais realizadas em países da região mostram os impactos
sobre as vendas, produção, emprego e acesso a insumos (ver Tabela 1). Na Argentina, 58%
das empresas sofreram uma redução nas vendas; esse percentual sobe para 69% das
empresas industriais no Uruguai e 79% no Brasil. As dificuldades de acesso a insumos
afetam 29% das empresas industriais uruguaias e 86% das empresas pesquisadas no Brasil.
Por fim, as empresas com queda de produção variam de 39% na Argentina a 81% no Brasil.
Todas as pesquisas mostram que os impactos são maiores entre as empresas de menor porte.
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As pesquisas acima indicam que os impactos negativos da pandemia são observados em
todas as atividades econômicas, embora sejam menores em setores classificados como
essenciais para a emergência, que têm se mantido pelo menos parcialmente em operação
(alimentos e bebidas, medicamentos, etc.). Por outro lado, os impactos mas altos ocorrem
em setores como turismo, restaurantes, economia criativa, serviços pessoais, têxtil e
confecções, e automotivo, entre outros, para os quais o choque de demanda foi quase
absoluto. Essa heterogeneidade também é frequente no cenário internacional, como
confirmam estudos recentes elaborados por McKinsey, Deloitte e The Economist, entre
outros. Os resultados de uma pesquisa realizada em abril de 2020 pelo Prodem e o BID
com mais de 2.200 startups da região, são ainda mais alarmantes. O estudo mostra que a
crise está afetando negativamente a produção de três em cada quatro startups e as vendas
de 83% das pesquisadas. Além disso, 59% dessas empresas acreditam que não sobreviverão
se a situação de crise se estender por mais de dois meses.

As empresas estão enfrentando a emergência sanitária com a aplicação de protocolos de
segurança e saúde ocupacional, a adoção do teletrabalho, o uso de novas ferramentas
digitais, a flexibilização do trabalho e a reorganização de jornadas. No entanto, há obstáculos
que limitam a disseminação e o sucesso dessas medidas. As empresas mencionam a escassez
e os altos preços dos insumos essenciais para a saúde (álcool, gel desinfetante, máscaras
etc.), bem como a falta de dispositivos (principalmente computadores), conectividade,
acesso a software e as habilidades digitais limitadas dos funcionários.

Tabela 1. Impactos da COVID-19 nas PMEs

Grupo
pesquisado

788 PMEs de
todos os
setores

734 empresas

122 empresas
industriais

96 empresas
de tecnologia
da informação

% de empresas
com queda de
vendas

% de empresas
com queda de
produção

% de empresas com
impacto negativo em
compras

% de empresas
que adotaram o
teletrabalho

Fonte
Pesquisas de março de 2020**

Fundación Observatorio Pyme.
Pesquisa realizada de 13 a 17
de março

Confederação Nacional da
Indústria. Pesquisa realizada de
26 a 27 de março

Dirección de Estudios
Económicos / Cámara de
Industrias del Uruguay. Pesquisa
realizada de 20 a 27 de março

Cámara Uruguaya de
Tecnologías de la Información
Pesquisa realizada de 24 a 31
de março

58

79

69

86*

39

81

56

n/d

40

86

29

n/d

37

58

65

97

ARGENTINA

BRASIL

URUGUAI

Fonte: Elaboração própria com base nos estudos citados.
* Expectativa de redução de vendas em abril de 2020.
** Essa tabela de situação será ajustada à medida que novos estudos da Colômbia (Confecámaras), do Peru (Asep) e do México (Secretaria de
Economia e Instituto Nacional de Estatística e Geografia), entre outros, estiverem disponíveis.
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https://www2.deloitte.com/
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  1.2.  Que intervenções de política estão
  sendo implementadas em resposta à crise?

Para mitigar os impactos imediatos da pandemia nas empresas, governos e muitas
organizações do setor privado e da sociedade civil estão adotando uma ampla gama de
medidas. São apresentadas abaixo cinco categorias principais nas quais estão sendo
desenvolvidos políticas e programas de apoio ao setor produtivo nessa fase de resposta à
emergência, alguns deles voltados para MPMEs, com exemplos de países da América
Latina e Caribe (ALC) e de outras regiões.

Tabela 2. Principais medidas para enfrentar os impactos da COVID-19 sobre as empresas

Fonte: Elaboração própria.

Medidas específicas

• Empréstimos e garantias em condições
favoráveis
• Prorrogação de dívidas
• Diferimento e/ou redução de impostos, taxas
e contribuições para a seguridade social
• Pagamento pontual ou antecipado a
fornecedores do Estado
• Flexibilização da regulação monetária
• Redução de depósitos compulsórios e taxas
de juros de referência

• Flexibilização do seguro-desemprego
• Subsídios para cobrir parcialmente salários
de trabalhadores afetados pela crise sanitária
• Regulamentação do teletrabalho

• Subsídios para adoção de tecnologias de
digitalização
• Plataformas para que as PMEs participem
do comércio eletrônico e do faturamento digital
• Repositórios de ferramentas digitais
• Capacitação digital

• Articulação público-privada para o
direcionamento temporário da capacidade de
produção ociosa ao fornecimento em larga
escala de insumos essenciais

• Desenvolvimento e implementação de
protocolos sanitários que permitam às
empresas que seus empregados, clientes e
fornecedores possam continuar a
desempenhar suas funções com segurança
no contexto da pandemia

FINANCEIRAS

TRABALHISTAS

DIGITALIZAÇÃO

REDIRECIONAMENTO
DE CAPACIDADES DE
PRODUÇÃO

PROTOCOLOS DE
SEGURANÇA E
SAÚDE

Exemplos

Alemanha,
Estados
Unidos, Suíça,
Argentina,
Peru e Chile

Dinamarca,
Canadá e Chile

Coreia,
Espanha,
Brasil, México,
Colômbia e
Chile

Estados
Unidos,
Espanha e
Colômbia

Coreia

Tipos de medida Nível de adoção
Países desenvolvidos

Alto

Alto

Médio-Alto

Baixo

Baixo

Nível de Adoção
Países da ALC

Alto

Alto

Baixo

Baixo

Baixo
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a) Medidas financeiras

Essas medidas visam principalmente mitigar os problemas de liquidez enfrentados pelas
empresas, especialmente as PMEs, como resultado de forte queda nas vendas, interrupções
nas cadeias de suprimento e de pagamentos e uma menor oferta de crédito bancário. Elas
incluem linhas de crédito com taxas de juros preferenciais, prorrogação de prazo de dívidas,
garantias de crédito em condições especiais, diferimentos no pagamento de impostos,
taxas e contribuições sociais, pagamento pontual ou antecipado a fornecedores do Estado,
flexibilização da regulação monetária e redução de depósitos compulsórios e taxas de juros
de referência.

O nível de adoção de medidas financeiras tem sido muito rápido, tanto nos países
desenvolvidos como na América Latina, embora em uma escala maior nos primeiros,
chegando, em alguns casos, a 10% do PIB. Na Alemanha e nos Estados Unidos foram
aprovados programas de empréstimos subsidiados, garantias e reduções de impostos para
PMEs, em valores historicamente altos, que representam até 10% do PIB. No entanto,
esses países têm enfrentado desafios na implementação ágil desses mecanismos, para que
o dinheiro chegue às PMES de forma rápida e sem muita burocracia. Um exemplo positivo
é a Suíça, onde a estreita colaboração entre o governo e os bancos privados, aliada ao uso
de um formulário curto e simples, permitiu o desembolso de 75% de um fundo de pouco
mais de US$ 20 bilhões para mais de 76 mil PMEs em sua primeira semana de operação.

Na ALC, um exemplo é o Fundo de Garantias Argentino (Fogar) para a concessão de
garantias a PMEs, ao qual foram alocados US$ 460 milhões para facilitar o pagamento
de empréstimos para capital de giro, inclusive pagamentos de salários, aportes e contribuições
patronais e cobertura de cheques pré-datados. No Chile, com o objetivo de injetar liquidez
nas empresas, o governo suspendeu os pagamentos mensais provisórios do imposto de
renda de pessoas jurídicas e reescalonou o pagamento do IVA em 6 ou 12 parcelas mensais,
com taxa de juros real zero, dependendo do porte da empresa. No Paraguai, o Banco
Central adotou as seguintes medidas: (i) reduziu o depósito compulsório sobre depósitos
em moeda local e estrangeira, e os recursos liberados podem aumentar a oferta de crédito
para operadores econômicos (famílias e PMEs) e ser usados em empréstimos ao setor
produtivo; (ii) reduziu a taxa de política monetária em 175 pontos-base; e (iii) flexibilizou
os regulamentos relacionados à inadimplência, análise de riscos e renovação de créditos.

b) Medidas trabalhistas

As medidas trabalhistas visam aumentar a flexibilidade com que as empresas podem
readequar as dotações de recursos humanos, proteger os trabalhadores e facilitar a
implantação de modalidades de trabalho alinhadas às restrições operacionais decorrentes
das medidas de confinamento que estão sendo adotadas por diversos países. O nível de
adoção dessas medidas é elevado tanto nos países desenvolvidos como na ALC.

A Alemanha
anunciou um
pacote de
apoio a
PMEs

de até

10%
do PIB
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Priority-Issues/Corona/2020-03-25-combating-the-corona-virus.html;jsessionid=1992C78F5E7557BAA2209C6BA8A6893D.delivery1-replication
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://www.infobae.com/economia/2020/04/08/coronavirus-que-medidas-rapidas-y-eficientes-tomo-suiza-para-ayudar-a-sus-pequenas-empresas/
http://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno
http://www.sii.cl/noticias/2020/190320noti01srm.htm
http://www.mic.gov.py/mic/w/mic/Medidas_BCP.pdf
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Alguns exemplos da OCDE incluem a Dinamarca e o Canadá. Na Dinamarca, o governo
reembolsa diretamente às empresas até 75% do salário de qualquer empregado que precise
ficar em quarentena, que esteja doente ou que tenha sua jornada de trabalho reduzida em
razão da COVID-19, incluindo o custo de contratados independentes. No caso do Canadá,
os recursos foram liberados por meio do sistema de seguro nacional de empregos, para
compensar os trabalhadores que sofrem reduções de jornada, oferecendo às PMEs um
subsídio de 10% do valor total de suas respectivas folhas de pagamento.

No Chile, foram aprovadas recentemente algumas leis que dão flexibilidade e proteção ao
trabalho. A Lei de Proteção do Emprego protege a renda e as relações trabalhistas quando
eventos como quarentenas ou fechamento de empresas impedem o trabalhador de prestar
seus serviços. Nesses casos, a legislação regulamenta a possibilidade de suspensão temporária
dos contratos de trabalho, durante a qual o empregador continua pagando as contribuições
previdenciárias dos seus empregados e eles podem ter acesso ao seguro-desemprego. Por
outro lado, a nova lei chilena de teletrabalho permite que trabalhadores e empresas acordem
jornadas de trabalho em casa, tanto em tempo integral como em meio período, promovendo,
assim, uma combinação melhor de responsabilidades de trabalho com responsabilidades
familiares e sociais. Trata-se de uma legislação inovadora na América Latina, pois reúne
normas europeias como o direito do trabalhador de se desconectar do trabalho, respeitando
seu tempo de descanso, licenças e férias, bem como sua privacidade pessoal e familiar.

c) Medidas para acelerar a digitalização

Essas medidas visam dotar rapidamente uma massa crítica de empresas com capacidades
digitais para continuar operando ininterruptamente no contexto da pandemia. Elas
consistem em facilitar assistência técnica, capacitação, serviços tecnológicos, informações,
espaços de teste e recursos não reembolsáveis para ajudar as empresas a: (i) implementar
o teletrabalho; (ii) realizar vendas e compras por meio de plataformas digitais; (iii) organizar
e gerenciar processos de produção remotamente; (iv) reforçar a segurança cibernética e
o acesso à internet de qualidade nas casas dos trabalhadores. Essa agenda digital vem
sendo desenvolvida com vigor nos países desenvolvidos, motivo pelo qual a implementação
dessas novas intervenções nesses países tem sido mais rápida do que na ALC.

A Coreia e o Japão estão oferecendo financiamento para apoiar o trabalho digital das
empresas. A Coreia destinou uma parte de seu pacote de apoio às PMEs, de 1,2 bilhão de
euros, ao desenvolvimento de pontos de negócios virtuais para empresas tradicionais. No
âmbito de seu pacote de US$ 4,1 bilhões de apoio às PMEs, o Japão concede subsídios a
elas para facilitar o teletrabalho, inclusive com a adoção de soluções tecnológicas e de
comércio eletrônico. Por sua vez, a Espanha criou uma plataforma digital que funciona
como repositório de ferramentas e informações relevantes para a digitalização das PMEs
em áreas como teletrabalho, segurança cibernética e comércio digital.

Capacidades
fundamentais:

Teletrabalho,
comércio
online, gestão
remota,
cibersegurança
e conectividade
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Na região, destaca-se o caso do Sebrae no Brasil que, por meio do seu portal, oferece
serviços digitais às PMEs, como a emissão de notas fiscais on-line, plataforma de comércio
eletrônico e comparação de serviços financeiros, além do acesso a especialistas em impactos
da COVID-19 sobre os negócios e a uma ampla gama de cursos on-line para que empresários
e empreendedores desenvolvam as habilidades necessárias para sobreviver e crescer em
tempos de crise, como, por exemplo, “Como vender pela Internet em tempos de coronavírus”
e “Marketing digital para o empreendedor”, entre outros.

Na Colômbia, além dos recursos para MPMEs fornecidos pelo Ministério de Tecnologias
da Informação e Comunicação, por meio da sua plataforma digital, as câmaras de comércio
oferecem capacitação adicional em áreas como comércio eletrônico, técnicas de teletrabalho,
marketing digital e novas tecnologias, entre outras. Além disso, as câmaras estão facilitando
a aquisição de ferramentas para promover negócios virtuais, por exemplo, dando às MPMEs
acesso a vitrines virtuais e criando um Centro Virtual de Negócios, onde as empresas
podem fazer consultas virtuais de negócios.

O Ministério da Economia do Chile também conta com um programa de apoio à digitalização
de MPMEs, cujos serviços e ações estão estruturados a partir de um conjunto de parcerias
com empresas de tecnologia e outras organizações. Um dos serviços, criado em parceria
com a Fundación País Digital e o BID, é uma plataforma denominada verificação digital,
que permite às MPMEs realizar um autodiagnóstico das suas capacidades digitais e, a
partir daí, oferece uma série de recomendações, ferramentas e fontes de financiamento
disponíveis para implementá-las.

d) Redirecionamento de capacidades de produção para a
emergência

Tratam-se de medidas de articulação público-privada que buscam impulsionar processos
temporários de redirecionamento de capacidades de produção ociosas, com o objetivo de
assegurar o fornecimento em larga escala de insumos essenciais para responder às
consequências da pandemia, como insumos sanitários (desinfetantes, álcool em gel),
equipamentos de proteção individual (aventais, máscaras) ou insumos médicos (testes de
diagnóstico, respiradores).

Na Espanha, o Ministério da Indústria colaborou com 15 empresas, inclusive a Siemens
e a SEAT, como parte de um apelo nacional para fomentar a produção local em atividades
essenciais durante a crise, em três áreas estratégicas: respiradores, equipamentos de
proteção individual e substâncias com restrições de mercado. Nos Estados Unidos, devido
a alguns poderes atribuídos ao Executivo durante a Segunda Guerra Mundial, o governo
federal determinou a fabricação de respiradores por empresas automobilísticas como Ford
e GM e outras empresas industriais como a Medtronic. Esta última, inclusive, publicou
as especificações dos seus respiradores para ajudar as comunidades de makers a aprimorar
os projetos para a produção desses dispositivos.

Em alguns
países

as indústrias
reorientaram
a produção à
fabricação de
insumos
essenciais
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http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/coronavirus#noticias
http://www.empresariodigital.gov.co
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https://www.digitalizatupyme.cl/
https://elpais.com/economia/2020-03-29/industria-habilitara-a-una-quincena-de-empresas-para-producir-material-sanitario.html
https://techcrunch.com/2020/03/24/ford-and-3m-ge-and-the-uaw-to-build-respirators-ventilators-and-faceshields-for-coronavirus-fight/
https://techcrunch.com/2020/03/30/medtronic-is-sharing-its-portable-ventilator-design-specifications-and-code-for-free-to-all/
https://techcrunch.com/2020/03/30/medtronic-is-sharing-its-portable-ventilator-design-specifications-and-code-for-free-to-all/
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Na ALC, o governo colombiano lançou a iniciativa #EmpresariosPorElEmpleo, que priorizou
a produção de elementos de proteção médica com alta demanda (álcool em gel desinfetante,
luvas, máscaras N95) e abriu uma licitação para o fornecimento desses itens por empresas
de todos os portes e setores. Paralelamente, o Ministério da Saúde publicou uma resolução
para acelerar os mecanismos de obtenção de registros de saúde para a produção e
comercialização de elementos de proteção médica. No departamento (equivalente a um
estado no Brasil) de Antioquia, as empresas do polo de moda se uniram para produzir
roupas e acessórios de proteção médica, em coordenação com o Governo Provincial e a
Câmara de Comércio de Medellín, que criou o “Laboratorio de Co-creación para la Innovación

en Salud”, com assessoria do Hospital Geral e de universidades locais.

e) Protocolos de segurança e saúde

Essas medidas visam apoiar as empresas no desenvolvimento e na implementação de
protocolos sanitários que ajudem seus empregados, clientes e fornecedores a continuar
desempenhando suas funções com segurança no contexto da pandemia. Esse tema, que
durante a fase de quarentenas parciais ou totais tem se concentrado em negócios essenciais,
é fundamental para o período de flexibilização das medidas de distanciamento social e
para a reabertura do comércio. Algumas ideias são propostas na seção 1.3.

Embora quase todos os países da região tenham portais, por meio dos quais são emitidas
recomendações sanitárias gerais, o progresso no desenvolvimento de protocolos específicos
para diferentes setores produtivos ainda é insuficiente. No entanto, algumas associações
ou câmaras empresariais estão interessadas no assunto, e algumas grandes empresas já
dispõem de protocolos operacionais. A situação é diferente em alguns países desenvolvidos.
Por exemplo, na Coreia, os protocolos sanitários estão sendo desenvolvidos de forma
colaborativa entre indústrias e ministérios setoriais, detalhando aspectos como as respon
sabilidades das empresas em relação aos recursos de higiene para seus empregados,
protocolos de limpeza e desinfecção nos locais de trabalho, monitoramento da saúde de
seus trabalhadores, recomendações sobre o número máximo de pessoas em reuniões e
protocolos diante do surgimento de casos de COVID-19 nas empresas, entre outros.
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https://www.elmundo.com/noticia/Empresarios-antioquenos-se-unieron-para-fabricar-prendas-medicas/379285
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  1.3.   Ideias para reativar a economia e
  abordar os efeitos pós-crise

As medidas desenvolvidas até agora, tanto nos países desenvolvidos como na região,
oferecem uma boa plataforma de aprendizagem para calibrar as intervenções de curto
prazo. No entanto, serão necessárias novas medidas inovadoras para avançar na recuperação
dos setores produtivos. É nessa direção que se pretende contribuir com as seguintes
recomendações, agrupadas em quatro grandes áreas.

a) Protocolos e dados

À medida que os novos casos de contágio do vírus começarem a diminuir e os sistemas de
saúde forem descongestionados, mesmo na ausência de uma vacina para a COVID-19 os
governos enfrentarão o desafio de reativar a economia e iniciar a transição para um “novo
normal”. As decisões de isolar ou não a população de maior risco, liberar ou não os
transportes nacionais e internacionais e ajustar ou não as restrições às aglomerações serão

Tabela 3. Propostas para promover a retomada de PMEs e setores produtivos

Fonte: Elaboração própria.

Medidas específicas

• Colaboração público-privada para estabelecer, comunicar, implementar e fiscalizar protocolos
de saúde e segurança e para os diferentes setores produtivos.
• Administrar testes de diagnóstico e de anticorpos em larga escala.
• Estabelecer um sistema de certificação de risco de indivíduos.

• Crédito, subsídios e co-financiamento para adoção tecnológica (software, aplicativos e
plataformas digitais, hardware, etc.).
• Co-financiamento de serviços de extensão digital (medição de maturidade digital, assessorias
especializadas, estratégias, formação de habilidades digitais).
• Serviços de apoio empresarial com abordagem de oferta por meio de plataformas digitais.
• Revisar e atualizar o marco regulatório para apoiar o teletrabalho e a transformação
digital das PMEs (assinatura eletrônica, meios de pagamento e comércio eletrônico).
• Apoiar a construção de capacidades e infraestrutura para a segurança cibernética das PMEs.

• Fortalecimento das cadeias de valor estratégicas.
• Capturar oportunidades de novos negócios sustentáveis a partir da reestruturação das
cadeias de valor globais.
• Reconversão setorial para a produção dos bens necessários para suprir as demandas da
crise.

• Compra direta de ações de PMEs por governos, com um plano de saída claro após a crise
e com as regras do jogo definidas claramente antes de qualquer compra.
• Criação de sistemas acelerados para a resolução e abertura de empresas.

PROTOCOLOS
E DADOS

DIGITALIZAÇÃO
E SUPORTE
PARA PMEs

CADEIAS DE
VALOR

ABERTURA E
FECHAMENTO
DE EMPRESAS

Área
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acompanhadas pela definição dos setores e regiões que podem voltar a operar e em que
condições. Os critérios para definir esse processo serão uma combinação do peso econômico
e social do setor ou região, nível de presença do vírus e viabilidade de trabalhar sem gerar
novos contágios. Nesse contexto, algumas medidas cruciais incluem:

Determinar e comunicar claramente protocolos empresariais de saúde
e segurança. Será imprescindível definir protocolos mínimos de segurança e
saúde para os diferentes setores e subsetores produtivos. Isso exigirá um esforço
articulado dos setores público e privado, um plano de capacitação intensivo e
muita clareza em relação ao caráter voluntário ou obrigatório das medidas e das
consequências do seu descumprimento. Na Coreia, por exemplo, foram estabele
cidas normas para setores específicos que incluem detalhes do tipo de equipamento
de proteção mínimo necessário, normas sobre a organização de trabalhadores
(definição de turnos e reorganização de processos para assegurar o distanciamento
social), controles de saúde (medir a temperatura dos trabalhadores duas vezes
por dia), bem como protocolos para a administração de testes de COVID-19 ou
para a gestão das infecções. Com o apoio do Banco, a região já está iniciando esse
processo, para o qual também será fundamental um esforço para adaptar esses
tipos de protocolos à realidade das PMEs e a economias com um nível altíssimo
de informalidade.

Administrar testes de diagnóstico e de anticorpos em larga escala. Aqui
ainda há mais perguntas do que soluções. O que sabemos é que para poder
implementar os protocolos os governos precisarão gerenciar efetivamente uma
série de dados para monitorar, por exemplo, a população infectada, recuperada
com imunidade ao vírus e com maior risco de contágio em um futuro próximo.
Isso implica ter capacidades para: (i) administrar testes de diagnóstico e de
anticorpos em larga escala; e (ii) gerenciar dados sobre esses testes de forma a
mitigar os riscos. Alguns países da região estão em condições de promover o uso
de inteligência artificial para desenvolver modelos de previsão e/ou o uso de dados
de geolocalização de pessoas (test and trace), como tem sido feito com sucesso na
Coreia e na China, sempre considerando as implicações regulatórias sobre pri
vacidade de dados. No entanto, o desafio para a maioria dos países da região será
obter soluções inovadoras na ausência de capacidades tecnológicas tão sofisticadas.
Para tanto, soluções provenientes de startups e outras intervenções de inovação
podem ser uma primeira resposta.

Estabelecer um sistema de certificação de risco para indivíduos.
Qualquer transição para a normalidade deve incluir um mecanismo para distinguir
indivíduos com imunidade e aqueles com maior risco de contágio. A Alemanha
está explorando a emissão de um “passaporte de imunidade” para pessoas que já
se recuperaram do vírus e possuem anticorpos em seu sistema imunológico, o
que permitiria a elas trabalhar e se movimentar livremente pela comunidade.

Respostas à COVID-19 a partir da ciência, inovação e desenvolvimento produtivo
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b) Digitalização e apoio a PMEs

A crise sanitária levou muitas empresas a implementar esquemas de teletrabalho e outras
plataformas técnicas para virtualizar vendas, compras, gestão de produção e outros
processos críticos. Para tanto, incorreram em custos elevados e aprenderam muitas lições.
Esse processo pode gerar uma inércia de digitalização difícil de ser contida no setor
produtivo, embora heterogeneidade relacionada ao porte e setor de atuação das empresas.
É possível que muitas MPMEs, especialmente de setores mais tradicionais, estejam presas
em níveis baixos de maturidade digital, o que as tornará particularmente vulneráveis e
propensas a sair do mercado. Nesse sentido, juntamente com a extensão de medidas de
liquidez, garantias e apoio financeiro, será fundamental que os governos implementem
programas específicos e complementares de apoio à digitalização, a fim de aumentar a
resiliência do setor produtivo no médio prazo. As medidas para a consecução desse objetivo
incluem:

Alguns riscos desse esquema estão relacionados à importância de estruturar um
sistema de certificação com incentivos e controles adequados que garanta um
processo transparente, evitando o tratamento desigual dos trabalhadores certifi
cados e não certificados, bem como práticas anticompetitivas de empresas que
ficarem com os trabalhadores de seus concorrentes. Na região, parece razoável
pensar na necessidade de soluções menos intensivas em tecnologia, talvez mais
focadas na gestão de turnos de trabalho quinzenais, por exemplo, para reduzir o
contágio.

Promover a adoção tecnológica. Crédito, subsídios e cofinanciamento de
licenças de software, aplicativos e plataformas digitais, além de equipamentos de
hardware e serviços de apoio tecnológico. A implementação dessas políticas
poderia ser contemplada no período de transição, e até no médio prazo, para que
as PMEs estejam mais bem posicionadas para a transformação digital.

Esquemas de extensão digital. Cofinanciamento de serviços de medição de
maturidade digital, estratégias de transformação digital, assessorias especializadas
e desenvolvimento de habilidades digitais (bootcamps e outros) em larga escala
são essenciais para acompanhar as empresas no processo de mudanças organiza
cionais e de gestão necessárias para aproveitar as ferramentas digitais. As ações
de extensão digital podem fazer parte de um pacote de apoio ao desenvolvimento
empresarial ou de intervenções especializadas.

Serviços de apoio a negócios. No período pós-crise, os serviços de apoio a
negócios oferecidos por entidades como os Centros de Apoio a PMEs (SBDC, na
sigla em inglês) serão mais críticos em um contexto no qual as PMEs enfrentam
desafios de liquidez, capital de giro e regras dos potenciais programas de apoio

Respostas à COVID-19 a partir da ciência, inovação e desenvolvimento produtivo
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c) Cadeias de Valor

Três tendências são esperadas em relação às cadeias de valor na região: (i) reconfiguração
das cadeias e da produção local para evitar interrupções em produtos essenciais; (ii)
oportunidades para a região em novas cadeias de valor globais; e (iii) desmantelamento
dos esquemas de produção e fornecimento de insumos críticos criados durante a emergência.
Algumas medidas compatíveis com essas tendências incluem:

dos governos. Os SBDC e Centros de MPME devem considerar o fortalecimento
da sua oferta por meio de plataformas digitais e de um maior foco em capacitação
remota.

Marco regulatório e segurança de dados. É preciso verificar a existência de
condições regulatórias para apoiar o teletrabalho e a transformação digital das
empresas. Aspectos como assinatura eletrônica, existência de meios de pagamento
eletrônico ou recursos de comércio eletrônico devem ser revistos durante a fase
de transição da emergência e atualizados caso necessário. Da mesma forma, se
a pandemia estiver acelerando ou vier a acelerar a transformação digital, será
necessário desenvolver a infraestrutura de segurança cibernética para acompanhar
essa transição. No caso das PMEs, como essas empresas normalmente não têm
recursos para a infraestrutura de segurança, ela poderia ser um bem público no
qual o governo desempenhe um papel importante.

Fortalecimento das cadeias de valor estratégicas. É possível que, no pós-
crise, haja uma reconsideração de quais cadeias são estratégicas para um país,
por exemplo, as de insumos médicos e sanitários, e que, portanto, requerem a
manutenção de parte da sua capacidade de produção dentro de suas fronteiras
ou mais próximo delas (nearshoring). Outra possibilidade poderia ser fomentar a
produção doméstica adicional em larga escala para fins de segurança nacional.
Nesse modelo, a fabricação de bens de emergência, como é o caso dos respiradores,
na presente crise poderia ser mobilizada, replicando o modelo das comunidades
de makers. Nesse caso, será necessário considerar regras especiais para o tratamento
da propriedade intelectual de tais bens.

Reestruturação das cadeias de valor globais. É difícil negar que a pandemia
provocou a interrupção das cadeias de valor globais. Ao mesmo tempo, não se
pode supor que elas voltarão a funcionar da mesma forma durante a transição
para o novo normal. À medida que algumas economias se recuperarem, e com
elas a demanda por alguns produtos ou serviços, é possível que haja melhores
oportunidades de participar na construção de novas cadeias de valor globais nos
países que se recuperarem mais rapidamente ou que conseguirem gerenciar
melhor essa transição para o “novo normal”.

Respostas à COVID-19 a partir da ciência, inovação e desenvolvimento produtivo
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d) Fechamento e abertura de empresas

Vários países estão adotando medidas para evitar a falência de empresas, prorrogando
os prazos de pagamento de dívidas, impostos e outras obrigações empresariais. Esses
esforços são muito importantes para ajudar a evitar a perda de produtividade, de capital
e de conhecimento causada pela falência de uma empresa, além de serem fundamentais
para reduzir as consequências sociais, de modo que deve ser considerada uma extensão
dessas medidas no período pós-crise, para evitar problemas de liquidez e insolvência.
No entanto, apesar dos esforços extraordinários dos setores público e privado, há uma
grande probabilidade de que, em algum momento, a crise econômica cause a falência
de muitas MPMEs.

Poderes especiais para a reconversão setorial. Nos países onde existe, um
marco jurídico para promover a reconversão industrial setorial ajudou a aumentar
a produção dos bens necessários para atender às demandas da crise. Cabe destacar
que há riscos nessa abordagem caso os poderes especiais para facilitar a reconversão
sejam usados para fins de protecionismo na produção ou distribuição.

Compras de ações. Uma possibilidade mais direta para evitar falências em
larga escala pode ser a compra direta de ações das PMEs pelos governos. Em
alguns países essa medida já começou a ser implementada, visando apoiar a
capitalização de empresas e empreendimentos dinâmicos, que serão fundamentais
para fortalecer o sistema de inovação no país. Durante a crise de 2008 houve
experiências bem sucedidas com essas práticas. Mas, nesses casos, é importante
que haja um plano de saída claro para os governos após a crise, e que as regras
do jogo sejam bem estabelecidas antes de qualquer compra. Cabe destacar que,
em alguns países, serão necessárias mudanças jurídicas ou regulatórias para
que possam ser contempladas.

Criação de regimes acelerados para a resolução e abertura de empresas.
Os países da América Latina e Caribe (ALC) estão defasados em relação a outras
regiões na categoria de políticas e procedimentos para a resolução de empresas
do Índice Doing Business, com uma posição média de 110 para ALC, contra uma
posição média de 28 para os países desenvolvidos. O surgimento de um número
de falências muito superior ao que é considerado normal nos países da região
durante o período de transição pós-emergência pode pressionar ainda mais os
mecanismos de falência existentes, atrasando a realocação dos ativos produtivos
das empresas falidas e, consequentemente, a rapidez da recuperação econômica.
Nesse sentido, pode-se considerar a criação de um sistema acelerado de resolução
de empresas, que leve em conta as boas práticas de realocação de ativos em
processos de falência. Na mesma linha, deve-se contemplar um sistema acelerado
de abertura de empresas para facilitar a criação de novas empresas no período de
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transição. Esse último pode ser importante para as MPMEs informais que podem
ter experimentado os benefícios potenciais da formalidade durante a crise. Se
esses procedimentos acelerados funcionarem adequadamente, processos legislativos
poderiam ser iniciados para estabelecê-los nos sistemas jurídicos dos países.
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  2.1. Contexto e desafios diante da COVID-19

Crises de saúde como a atual dão visibilidade e, sobretudo, urgência a uma série de
problemas que precisam ser resolvidos. É aqui que a inovação empresarial e as startups1

encontram uma demanda a ser atendida e reagem com uma oferta que busca dar soluções
eficazes para melhorar alguma dimensão dos impactos da pandemia.

Um dos maiores desafios impostos por um contexto como esse aos ecossistemas de inovação
e empreendedorismo na América Latina e Caribe (ALC), está associado à capacidade de
coordenação dos diferentes atores de cada ecossistema para dar respostas ágeis tanto
às emergências quanto às necessidades mais sofisticadas que vão surgindo. Isso é partic
ularmente complexo em circunstâncias que impedem os agentes de se reunir fisicamente
para resolver rapidamente o problema de coordenação.

Ecossistemas de
empreendedorismo e inovação:

Respondendo à
emergência e
repensando o
novo normal

1 Neste documento, “inovação ou inovação empresarial” se refere ao processo pelo qual empresas já estabelecidas
desenvolvem soluções baseadas em novos conhecimentos, com potencial para gerar valor econômico e/ou social, e
“empreendedorismo ou startups” ao processo de criação de novas empresas que tenham propósito semelhante ao caso
anterior.
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Ao lado dos problemas de coordenação, surgem aqueles relacionados com o financiamento.
Embora existam programas destinados a apoiar as diferentes etapas do desenvolvimento
de novas ideias, hoje esses recursos têm de competir com outras rubricas orçamentárias,
especialmente aquelas destinadas a respostas na área da saúde. Da mesma forma, assim
como as MPMEs, as startups também estão sofrendo restrições tanto no lado da demanda
como na oferta de peças, partes, serviços e outros insumos críticos que podem inviabilizar
seu desenvolvimento no curto prazo. Isso se reflete também na capacidade para encontrar
financiamento. Dados da China, o primeiro país a passar pela emergência de saúde,
mostram que, no período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, os investimentos
em capital de risco caíram mais de 50% em relação ao resto do mundo. Um estudo
realizado em abril de 2020 pela incubadora Wayra, envolvendo mais de 500 startups da
Europa e da América Latina, revela que a crise de COVID-19 está afetando negativamente
três em cada quatro startups, e uma em cada quatro acredita que não sobreviverá se a
situação de crise se estender por mais de três meses. Os resultados de uma pesquisa
realizada em abril de 2020 pelo Prodem e pelo BID com mais de 2.200 startups da região
são ainda mais alarmantes. O estudo mostra que a crise está afetando negativamente a
produção de 3 em cada 4 startups e as vendas de 83% das empresas pesquisadas. 59% delas
acreditam que não sobreviverão se a crise se prolongar por mais dois meses. Segundo a
Dealroom, empresa especializada em dados e inovação, durante fevereiro e março as
empresas de tecnologia da Europa perderam quase 400 bilhões de euros. Se esse fenômeno
fosse reproduzido no resto do mundo, as repercussões para startups e empresas inovadoras
seriam devastadoras.

Além disso, alguns polos centrais dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo,
como incubadoras, aceleradoras e espaços de coworking, estão sendo particularmente
afetados por essa crise. Uma pesquisa realizada pela Coworker em março de 2020, com
mais de 14 mil espaços de coworking em 172 países em todo o mundo, constatou que, desde
o início do surto de COVID-19, mais de 71% das empresas de coworking sofreram uma
queda significativa no número de pessoas que trabalham nos seus espaços, bem como uma
diminuição na renovação de contratos e no número de novas consultas de adesão.

Essa análise inicial sugere que existem pelo menos quatro áreas gerais nas quais as
atividades de inovação empresarial e empreendedorismo necessitarão de mecanismos de
apoio para que possam se transformar em respostas efetivas à crise.

Financiamento emergencial para resolver problemas de liquidez
Mecanismos de coordenação para os ecossistemas de inovação e
empreendedorismo, bem como financiamento de redes de apoio, como
espaços de coworking, aceleradoras, incubadoras e redes de investidores anjos e
de capital de risco (venture capital)
Financiamento da oferta de propostas inovadoras, tanto de empresas
estabelecidas (inovação) como de novas empresas (startups), seja de forma individual
ou associativa

a)
b)

c)
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  2.2. Que intervenções de política estão
  sendo implementadas em resposta à crise?

Embora estejam sofrendo muito com os impactos da pandemia, as startups inovadoras
também estão mostrando que podem fazer parte da solução. Há um conjunto de empreen
dimentos inovadores que já estão fornecendo soluções e tecnologias para desafios de saúde,
sociais e produtivos que continuaremos a enfrentar no curto, médio e longo prazo (ver
Quadro 1). Dentro e fora da América Latina e Caribe (ALC), grupos de empreendedores,
associações empresariais, comunidades de tecnologia e makers estão se mobilizando para
identificar necessidades e gargalos, a fim de encontrar soluções rápidas e criativas.

Embora existam startups e empresas inovadoras que encontram oportunidades nesse
contexto, há muitos outros empreendimentos emergentes com ideias e soluções que não
conseguem se desenvolver e entrar no mercado, seja porque não dispõem dos recursos
financeiros necessários ou porque os ecossistemas de inovação e empreendedorismo em
que se encontram estão sendo afetados pela crise. Como já mencionado, vemos pelo menos
quatro tipos importantes de mecanismos de apoio às atividades de inovação e empreende
dorismo que estão sendo implementados dentro e fora da região nesse contexto de crise.
A Tabela 4 apresenta um resumo das medidas nessas quatro áreas, que serão analisadas
em detalhes mais adiante.
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A crise causará danos enormes à estrutura produtiva e social dos países, e seu resultado
levará a um “novo normal”, que exigirá novos papéis dos atores dos ecossistemas de
empreendedorismo e inovação, incluindo o surgimento de novos modelos de negócios,
estruturas de financiamento e redes de colaboração. Portanto, além de responder à
emergência sanitária com inovação, também é necessário pensar em como a inovação e
as startups podem contribuir para a retomada da atividade econômica na região no médio
e longo prazo. Isso implicaria dedicar tempo e recursos a algumas áreas fundamentais
como bioeconomia, inteligência artificial ou indústria 4.0, entre outras.

São apresentadas abaixo as políticas públicas que estão sendo implementadas, dentro e
fora da ALC, levando em conta as quatro áreas assinaladas, seguidas das diretrizes de ação
com um alcance de longo prazo.

Apoio à demanda, tanto na estruturação rápida de desafios e problemas como
na sua capacidade de financiamento para o desenvolvimento de soluções

d)
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Tabela 4. Principais medidas implementadas para apoiar startups e empresas inovadoras diante
dos impactos da COVID-19

Fonte: Elaboração própria.

Medidas específicas

• Fundos urgentes dedicados a garantir
liquidez, específicos para startups
inovadoras

• Fortalecimento de polos do
ecossistema como incubadoras,
aceleradoras e espaços de coworking

• Coordenação institucional para articular
esforços e conectar oferta e demanda
diante dos desafios da COVID-19

• Licitações rápidas de soluções
inovadoras para a COVID-19

• Hackathons e definição de desafios
para a COVID-19

• Compra Pública de Inovação (CPI) para
a COVID-19

FINANCIAMENTO
EMERGENCIAL PARA
STARTUPS

COORDENAÇÃO E
FINANCIAMENTO DE
POLOS ESSENCIAIS
DO ECOSSISTEMA DE
INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO

APOIO E
FINANCIAMENTO
DA OFERTA DE
TECNOLOGIA

APOIO À DEMANDA
E DEFINIÇÃO DE
DESAFIOS

Exemplos

Alemanha, França

Espanha, Coreia, Argentina,
Chile

Espanha, Itália, Argentina,
Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile,
Peru, Colômbia, Panamá,
Costa Rica, República
Dominicana, Honduras

Alemanha, Itália, Estados
Unidos, Estônia, Reino Unido,
Comissão Europeia, Peru,
Regionais ALC

Brasil

Tipo de medidas Nível de adoção
Países desenvolvidos

Médio-baixo

Baixo

Médio

Alto

Alto

Médio

Nível de Adoção
Países da ALC

Baixo

Baixo

Médio-baixo

Alto

Médio

Baixo
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a) Medidas de financiamento emergencial para responder
a problemas de liquidez de startups

As restrições que startups e PMEs estão enfrentando tanto em termos de demanda e oferta
de seus produtos como de acesso ao capital estão criando muitos problemas de liquidez.
Considerando a importância estratégica dos empreendimentos inovadores para o cresci
mento econômico, é preciso que haja uma resposta rápida para esse desafio. Nessa direção
seguem, por exemplo, Alemanha e França.

O governo alemão anunciou um fundo de 2 bilhões de euros para financiar especificamente
suas startups de tecnologia. Da mesma forma, a França anunciou um plano específico de
4 bilhões de euros para startups afetadas pela crise, incluindo um esquema de refinanciamento
de curto prazo (160 milhões de euros), o pagamento antecipado de alguns créditos fiscais
(1,5 bilhão de euros), o desembolso acelerado de investimentos já previstos no setor (150
milhões de euros) e garantias de liquidez (2 bilhões de euros). O governo francês também

Startups

não
costumam
ser elegíveis
a apoio
financeiro
destinado a
PMEs
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planeja se reunir com fundos de capital de risco para ajudar a levantar mais recursos para
apoio a suas startups. Na região latino-americana, muitas políticas estão sendo anunciadas
para resolver problemas de liquidez de PMEs (ver Capítulo 1), mas, até o momento, não
identificamos iniciativas específicas que respondam a problemas urgentes de liquidez de
startups de tecnologia. Isso coloca em risco a sobrevivência desses empreendimentos emergentes
que, por sua natureza, não são elegíveis para esquemas financeiros de apoio a PMEs.

Quadro 1. Startups inovadoras para enfrentar a crise

De ferramentas de diagnóstico e telemedicina a respiradores e tomógrafos, desta
camos a seguir algumas soluções inovadoras criadas em tempo recorde para reagir
à crise sanitária. Na Coreia do Sul, onde uma das principais estratégias foi o teste
em massa, uma startup criou kits de diagnóstico de coronavírus em três semanas,
obteve a aprovação das agências de saúde do país e começou a produzir 10 mil
kits por semana. Na Itália, em poucos dias uma pequena startup especializada em
sensores de terremotos projetou válvulas para respiradores e modificou máscaras
de snorkel que já estavam no mercado para criar uma máscara de ventilação
assistida. Nos Estados Unidos, uma startup lançou um kit de coleta de amostras
de diagnóstico para uso domiciliar. No Reino Unido, a Babylon Health, um unicórnio
digital, criou um aplicativo para detectar e informar sintomas de COVID-19.

Uma startup do Chile compartilhou seus projetos para a impressão 3D de máscaras
antimicrobianas, contendo micropartículas de cobre e promoveu sua difusão
globalmente. No Brasil, a startup Hi Technologies, criada por ex-alunos da PUC-PR,
está produzindo um kit que usa inteligência artificial e internet das coisas para
diagnosticar o coronavírus em menos de 15 minutos e com alto nível de precisão
(93-98%), a um custo de US$ 30. Outro exemplo do Brasil é a Timpel, uma startup
de bioengenharia que desenvolveu um tomógrafo portátil para monitorar e otimizar
a ventilação artificial em pacientes graves, ajudando a reduzir a ocupação de
ventiladores pulmonares e leitos de UTI. O projeto recebeu financiamento público
de instituições de fomento como a Finep e a Fapesp, além de fundos de capital
privado e capital de risco. O tomógrafo custa dez vezes menos do que os tomógrafos
convencionais e está sendo usado no tratamento da COVID-19 no Japão, na Espanha,
na Itália, nos Estados Unidos e em outros oito países. Seu desenvolvimento resultou
em sete famílias de patentes internacionais, todas de propriedade da Timpel.

Por sua vez, o BID Lab e a Connect Americas lançaram um mapa interativo mostrando,
por país e categoria, inovadores de toda a América Latina e Caribe que estão
liderando possíveis soluções para o coronavírus.
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https://edition.cnn.com/2020/03/12/asia/coronavirus-south-korea-testing-intl-hnk/index.html
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https://pharmaphorum.com/news/babylon-health-launches-digital-assistant-for-covid-19/
https://www.mch.cl/2020/03/18/startup-nacional-copper-3d-inicia-campana-para-prevenir-covid-19-con-innovador-producto/
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http://agencia.fapesp.br/tecnologia-otimiza-o-uso-de-ventiladores-pulmonares-e-de-leitos-em-uti/32911/
https://bidlab.org/es/map-LAC-innovators-Covid-19
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b) Medidas de coordenação e financiamento dos polos
centrais dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo

O segundo tipo de intervenções são aquelas que visam fortalecer as capacidades dos
diferentes atores dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo, bem como a
coordenação entre eles. No contexto da crise atual, torna-se particularmente importante
fortalecer alguns polos centrais desses ecossistemas – como incubadoras, aceleradoras e
espaços de coworking – para manter as comunidades empreendedoras e inovadoras
socialmente ativas e comprometidas durante esse período de confinamento social. Uma
das formas mais imediatas, por exemplo, é o financiamento e o apoio técnico à organização
de workshops, treinamentos e reuniões virtuais para os membros dessas organizações de
suporte, bem como ajudá-las a digitalizar o máximo possível suas atividades. Isso é o que
algumas das organizações mais capacitadas já estão fazendo por conta própria: criar
plataformas com salas virtuais (Zoom, Skype, etc.), abertas durante todo o dia. No entanto,
ainda não se está fazendo o suficiente nessa linha pelo lado público.

Também é fundamental dispor de mecanismos de coordenação eficazes, que permitam
àqueles que podem fornecer soluções saber exatamente o tipo de exigências que devem
cumprir, acelerar os mecanismos de feedback das propostas e promover uma pilotagem
rápida. Dentro e fora da América Latina, vemos respostas rápidas a esse desafio.

Na Coreia do Sul, representantes de startups, do governo e da associação coreana de
farmácias definiram em conjunto um plano de ação para desenvolver soluções digitais
para o acesso e a distribuição de máscaras. No Reino Unido, foi criado um grupo de
coordenação envolvendo os departamentos de Negócios, Energia e Estratégia Industrial
(BEIS), Pesquisa e Inovação (UKRI), Educação (DfE) e o Escritório de Estudantes (OfS),
entre outros órgãos, para coletar dados sobre o impacto financeiro da pandemia e desenhar
políticas públicas baseadas em evidências. Na Espanha, foi criada uma mesa setorial entre
o governo e as principais empresas de biotecnologia para coordenar a produção de kits
de diagnóstico de diversas naturezas.

No Chile, a Corporação de Fomento da Produção (Corfo) aprimorou a plataforma Colaboratech,
que tem como objetivo coordenar esforços para oferecer soluções para desafios específicos
de saúde. Além disso, com o apoio financeiro e técnico do BID, foi lançada uma plataforma
para conectar o que está sendo feito, tanto do lado da oferta (projetistas e engenheiros)
como da demanda (médicos e Ministério da Saúde), no desenvolvimento e escalabilidade
de protótipos de ventiladores mecânicos. Uma vez que tenham viabilidade tecnológica,
esses protótipos poderão postular sua inclusão no Programa Conecta y Colabora, criado
recentemente pela Corfo para aumentar as possibilidades de sucesso de empreendimentos
inovadores em tempos difíceis, por meio de projetos colaborativos. Na Argentina, para
melhor coordenar as atividades de inovação relacionadas com a pandemia, foi criada uma
Unidade de Coronavírus COVID-19, composta pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (Mincyt), pelo Conselho de Pesquisas Científicas e Técnicas (Conicet) e pela

Incubadoras,
aceleradoras
e espaços de
coworking

são essenciais
para manter
ativas as
comunidades
empreendedoras
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Agência Nacional de Promoção da Pesquisa, do Desenvolvimento Produtivo e da Inovação
(Agência I+D+i), com o objetivo de mobilizar recursos financeiros e as capacidades
científicas e tecnológicas do país para o desenvolvimento de projetos tecnológicos, recursos
humanos, infraestrutura e equipamentos, criação de redes de colaboração e fóruns de
articulação com órgãos públicos e privados.2

Finalmente, no Chile, a coordenação entre os setores público e privado permitiu que
algumas patentes potencialmente úteis para a cura da COVID-19 fossem liberadas rapida
mente. De fato, após a aprovação pelo Parlamento chileno de um projeto de resolução
para promover a liberação de patentes úteis para o tratamento da COVID-19, a empresa
ABBVIE prontamente coordenou com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INAPI) a liberação de algumas patentes próprias (vinculadas a medicamentos cuja eficácia
contra o coronavírus está sendo estudada), que podem ser produzidas por laboratórios
chilenos uma vez comprovada sua eficácia na cura do vírus.

c) Medidas de apoio e financiamento da oferta de soluções
inovadoras

Essas intervenções facilitam a produção de bens e serviços inovadores, apoiando
empreendedores com financiamento direto e indireto, que complementa ou estimula o
financiamento privado. Globalmente, estão surgindo muitas iniciativas públicas para
incentivar a oferta de soluções e produtos inovadores para enfrentar a COVID-19, como
editais de pesquisa, tecnologia e inovação para financiar PMEs, startups, empresas e centros
científicos que apresentam soluções para desafios emergentes.

Nessa linha, a Comissão Europeia publicou um edital especial de 164 milhões de euros da
aceleradora do Conselho Europeu de Inovação, que oferece subsídios e investimentos de
capital de risco a startups e PMEs com tecnologias e inovações que abordem diferentes
aspectos do coronavírus. Na Itália, a agência pública de inovação lançou um edital de soluções
tecnológicas (dirigido a startups, empresas estabelecidas, universidades e centros de pesquisa)
que busquem, por exemplo, robôs que realizem atividades geralmente a cargo de profissionais
de enfermagem e drones para desinfetar áreas públicas ou controlar o cumprimento das
normas de distanciamento social. Da mesma forma, a agência Innovate UK lançou um edital
específico para empresas e startups com soluções inovadoras para combater a pandemia
no Reino Unido.

Na América Latina e Caribe, muitas agências públicas de inovação e empreendedorismo
lançaram ou estão lançando iniciativas e editais especiais de apoio à inovação para enfrentar
a emergência sanitária e seus impactos. Muitas delas abordam temas tanto de pesquisa
e ciência como de desenvolvimento, produção e distribuição de produtos inovadores e,

2 Devido à sua criação recente, no momento da publicação desta nota ainda não havia informações disponíveis sobre
as ações implementadas e seus resultados.
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portanto, são destinadas tanto a pesquisadores como a empreendedores e empresas
estabelecidas. Desde meados de março de 2020, editais desse tipo têm sido lançados na
Argentina, no Brasil, no Chile, Colômbia, em Honduras, no Paraguai, no Panamá, no Peru,
na República Dominicana e no Uruguai.3 Dois casos interessantes da região são apresentados
a seguir.

No Uruguai, a Agência Nacional de Pesquisa e Inovação (ANII) lançou um edital para
equipes compostas por empresas e instituições de pesquisa, visando o desenvolvimento
e a elaboração de um kit de diagnóstico da COVID-19, que deve estar pronto e em uso até
maio de 2020. Além de exigir a colaboração empresa-ciência, para implementar o edital
foi instalada uma mesa de trabalho com o Ministério da Saúde, para definir as diretrizes
do kit e, sobretudo, permitir às empresas postulantes o acesso às informações do Ministério
sobre dezenas de casos suspeitos de coronavírus que puderam, assim, ser estudados por
elas para que permitir o desenvolvimento do novo kit de diagnóstico.

No Brasil, surgiu uma colaboração interessante entre startups e grandes empresas. A
Magnamed, startup que conta com o apoio do BID Lab e da Fapesp (agência de inovação
do estado de São Paulo), comprometeu-se com a produção de 6.500 ventiladores pulmonares
em 90 dias no âmbito de um contrato com o Ministério da Saúde. Embora tenha capacidades
humanas e tecnológicas (produz 1.800 ventiladores anualmente para 50 países), para
cumprir os termos do contrato a empresa precisará aumentar esse número. Para tanto,
estabeleceu um acordo de produção e reconversão industrial com sete grandes empresas.
A Positivo será responsável pelo fornecimento de placas para os ventiladores, a Suzano
apoiará com engenharia, aquisição de insumos globais e recursos financeiros para liquidez,
a Klabin será encarregada da gestão de aquisições, importação de componentes e fornecimento
de embalagens para o transporte de equipamentos até os hospitais, a Flextronics criará
uma linha de produção dedicada a montar os ventiladores conforme as normas da agência
de saúde brasileira, a Fiat-Chrysler apoiará a identificação e eliminação de gargalos
produtivos e o rastreamento de linhas de financiamento que ampliem a capacidade de
produção e a White Martins fornecerá oxigênio, testará os ventiladores e se encarregará
da engenharia e infraestrutura para o consumo do gás.

Por sua vez, a Start Up Chile, aceleradora do governo chileno, lançou uma concorrência
para incentivar empreendimentos com soluções inovadoras para o coronavírus. O apoio
inclui não apenas financiamento, mas também um pacote de serviços empresariais, como
aceleração, orientação, workshops temáticos, treinamentos para pitch de vendas, além de
assessoria jurídica e redes de contato com empresas, investidores, aceleradoras e incubadoras
em todo o mundo.

3 Foram publicados na região diversos editais em busca de soluções inovadoras destinadas a enfrentar a Covid-19. Por
razões de espaço, esta nota destaca apenas alguns deles. As iniciativas de apoio à pesquisa serão explicadas com maior
profundidade no Capítulo 3.
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Por fim, entre as políticas de oferta lançadas em resposta à COVID-19 cabe destacar o
exemplo da Argentina, onde o Ministério de Desenvolvimento Produtivo, com o apoio do
BID, planeja lançar um edital especial aberto a empresas e startups para solucionar
problemas de outras empresas e startups. De fato, o edital visa não apenas aumentar a
produção de equipamentos e o desenvolvimento de produtos tecnológicos para abordar
aspectos de saúde no combate à COVID-19, mas também outros aspectos relacionados
com a melhoria da gestão de MPMEs nesse contexto de isolamento.

Quadro 2. Políticas setoriais para enfrentar a COVID-19: o caso das
indústrias criativas

As indústrias culturais e criativas (ICC) são um dos setores mais afetados pela crise
atual. É verdade que parte das ICCs se beneficia muito do apoio público (museus,
teatros ou bibliotecas públicas) e que várias delas são dominadas por grandes
multinacionais com receitas relativamente fortes e sustentáveis, como grandes
redes de televisão e plataformas de conteúdo como Netflix ou Spotify. No entanto,
a espinha dorsal das ICCs é composta por micro, pequenas e médias empresas,
bem como por trabalhadores autônomos. Cabe ressaltar que, na América Latina e
Caribe (ALC), o percentual de trabalhadores autônomos e informais é notoriamente
alto.

A crise atual representa uma ameaça estrutural para todos esses atores e exige
políticas públicas urgentes para acompanhar as produções culturais e criativas na
recuperação dessa crise e aproveitar as novas oportunidades que estão surgindo
no cenário atual. Isso inclui políticas de apoio às empresas criativas para gerar ou
adotar novos modelos de negócios que aproveitem a demanda elevada por conteúdos
digitais gerada pela propagação da COVID-19.

Um primeiro passo nessa direção foi dado no Uruguai, onde a Agência Nacional de
Pesquisa e Inovação (ANII) e o BID Lab lançaram uma iniciativa inédita para financiar
(até US$ 4.500) propostas de diferentes setores das indústrias criativas que
pretendam gerar conscientização sobre o tratamento e cuidados relacionados com
a propagação da COVID-19, bem como para tornar mais divertidas e amenas a
quarentena e a convivência prolongada das pessoas que vivenciam essa situação.
Da mesma forma, no Paraguai o BID Lab e a Fundação Cird, com o apoio da Secretaria
Nacional de Cultura, lançaram um edital destinado a empresas criativas e culturais
para o desenvolvimento de soluções que ajudem a enfrentar os impactos da
emergência sanitária. Os projetos podem ser produções ou serviços experimentais,
tecnologias disruptivas, novos modelos de negócios ou outros tipos de soluções,
como desenvolvimento e/ou produção de obras artísticas (material de gravação,
roteiros de obras teatrais e audiovisuais, etc.), desenvolvimento de videogames e
aplicativos, festivais de arte on-line, laboratórios de teatro virtuais, etc.
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d) Medidas de apoio e financiamento da demanda na
definição estruturada de desafios

Dentro e fora da ALC, todos os dias vemos novas iniciativas para apoiar a definição
estruturada de desafios e problemas. Empresas, startups e comunidades de tecnologia, em
muitos casos com o apoio de governos, estão lançando uma série de hackathons virtuais
no nível nacional, regional ou global. Em países mais avançados, destacamos casos na
Alemanha, Itália, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, Reino Unido, o hackathon pan-
europeu EUvsVirus, organizado pela Comissão Europeia, e os hackathons COVID-19 Global
Hackathon e Global Hack, esse último lançado no âmbito da campanha de ação dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para definir os principais desafios
relacionados com a pandemia e gerar soluções físicas ou digitais.

Na América Latina, foram lançadas muitas iniciativas desse tipo, entre elas o Hackathon
COVID-19, lançado pelo Programa Innóvate do Ministério da Produção do Peru, que gerou
protótipos de aplicativos, fármacos, desinfetantes e chatbots que poderiam ser implementados
no curto prazo. Um dos pontos fortes da iniciativa peruana é o seu objetivo explícito de
articular esforços e coordenar atores, estabelecendo protocolos para definir como coordenar
duas ou mais propostas de instituições que desenvolvem soluções semelhantes e assegurar
que elas unam seus esforços.

Esses tipos de hackathons voltados a definir de forma estruturada os desafios e problemas
são fundamentais, uma vez que os desafios enfrentados nessa crise mudam rapidamente.
Enquanto nas primeiras semanas da crise os desafios têm sido relacionados principalmente
com a produção de testes e equipamentos de proteção individual, nos próximos meses os
hackathons, bem como outros programas de articulação de demanda, provavelmente estarão
relacionados com a possibilidade de aplicar o distanciamento social de forma mais precisa
e específica, permitindo um retorno gradual e seguro ao trabalho daqueles cidadãos imunes
ao vírus. Os passaportes ou chips de imunidade, que estão sendo criados atualmente,
poderiam fornecer as primeiras respostas para esses novos desafios.

Entre as políticas extraordinárias de apoio à demanda que estão sendo desenhadas para
enfrentar a crise da saúde, há também programas de Compra Pública de Inovação (CPI)
para a COVID-19, que nessa primeira fase se concentram principalmente na aquisição de
equipamentos médicos sanitários. A lógica por trás das iniciativas de CPI é enfrentar
problemas concretos para os quais não exista uma solução no mercado (por exemplo, uma
vacina para a COVID-19). Por meio da CPI, as instituições públicas podem estabelecer
mecanismos para identificar constantemente desafios na prestação de seus serviços aos
cidadãos e receber propostas de solução de empresas e startups. Desde o início do surto
do novo vírus, muitas entidades públicas estão acelerando e/ou facilitando seus processos
de contratação. Por exemplo, no Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Comunicação, por meio da Finep (agência federal de fomento à inovação), está contratando

Com a
Compra
Pública de
Inovação

o Estado pode
enfrentar
problemas
para os quais
não há
solução
no mercado
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sete iniciativas tecnológicas de combate à COVID-19, incluindo, entre outros, protocolos
para testes clínicos, modelos de inteligência artificial para a seleção de moléculas inibidoras
de replicação viral e desenvolvimento de vacinas. Além disso, o Ministério da Saúde do
Brasil se viu obrigado a flexibilizar temporariamente seus procedimentos de contratação
diante da emergência de saúde pública, abrindo caminho para que nos próximos meses
os processos de CPI sejam mais eficazes.
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  2.3.   Ideias para a retomada econômica e
  o enfrentamento dos efeitos pós-crise

Todos os prognósticos sugerem que, uma vez finda a pandemia, as economias da região
estarão em uma situação de grande fragilidade e deterioração, como resultado de uma
queda simultânea da demanda local e externa (efeito renda) e da oferta (quarentena
forçada). Soma-se a essas condições o desafio de implementar uma retomada econômica
em um contexto de risco contínuo de novos contágios e um possível retorno ao confinamento,
com o correspondente impacto econômico e social na população. A inovação também terá
um papel fundamental na fase de retomada, no sentido de fornecer soluções relacionadas
com o desenvolvimento de novos testes de diagnóstico, vacinas, medicamentos, ferramentas
de gestão do monitoramento de contágios, bem como soluções para facilitar a implementação
de novos modelos de negócios, tudo isso adaptado às necessidades e capacidades da região.
São apresentadas a seguir algumas propostas de políticas públicas para fomentar a inovação
e o empreendedorismo no novo normal gerado por essa crise.

Tabela 5. Propostas para fomentar a inovação e o empreendedorismo e acelerar a
retomada da economia

Fonte: Elaboração própria.

Medidas específicas

• Financiamento emergencial para resolver problemas de liquidez
• Financiamento para ampliar soluções tecnológicas geradas para
enfrentar a crise e empresas inovadoras, cujo modelo de negócio se
adapte às novas condições de normalidade

• Financiamento e apoio técnico para digitalizar e virtualizar as
atividades e os espaços dos polos dos ecossistemas
• Criação de comitês diretores que reúnam líderes de comunidades
inovadoras e empreendedoras para discutir desafios e soluções,
oferecer ajuda mútua e fortalecer o senso de comunidade

• Fortalecimento da colaboração por meio de redes internacionais
como a Rede Latino-Americana de Agências de Inovação e a Aliança
do Pacífico

• Plataformas de testes (testbeds) tecnológicas com aplicações ao
setor saúde
• Promover o uso de Compras Públicas de Inovação

• Financiamento coletivo de empresas de um setor determinado
produtivo a instituições de ciência e tecnologia, para gerar soluções
que respondam aos desafios coletivos setoriais

AUMENTAR A ESCALA DE
FINANCIAMENTO ESPECÍFICO PARA
STARTUPS INOVADORAS

RESGATAR OS POLOS/HUBS DOS
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO

APOSTAR EM UMA ABORDAGEM
REGIONAL

FACILITAR O DESENVOLVIMENTO, O
TESTE E A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES
INOVADORAS NO SETOR SAÚDE

GERAR BENS DE CONHECIMENTO
SETORIAIS

Propostas
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a) Aumentar a escala de financiamento para startups
inovadoras

Analisando o que aconteceu em crises anteriores, como a de 2008-2009, sabemos que os
investidores de risco retrocedem mais bruscamente e antes dos outros. Isso significa que
muitas startups de alto crescimento não conseguirão atrair capital de risco, que suas
trajetórias serão fortemente prejudicadas e que será necessária uma resposta rápida do
setor público. Por isso, é essencial garantir que as startups de tecnologia possam acessar
os esquemas financeiros de apoio às PMEs que estão sendo implementados em reação à
crise (ver Capítulo 1) e/ou criar fundos específicos para responder a problemas de liquidez
em empreendimentos inovadores. Ao mesmo tempo, o alto número de editais para soluções
inovadoras que permitam enfrentar a crise sanitária – embora denote a disposição de
muitos países para chegar a inovações de alto impacto no menor tempo possível – pode
criar uma duplicação de esforços e não representa uma solução ideal, especialmente quando
intervenções subsequentes para ampliá-los ainda não estão prontas.

Portanto, no médio prazo será essencial criar e implementar mecanismos para apoiar a
ampliação de empresas inovadoras cujo modelo de negócios se adapte às novas condições
de normalidade e forneçam resposta às novas condições existentes (por exemplo, substi
tuindo importações que não estão disponíveis). Isso deve ser feito com recursos públicos
diretos e, eventualmente, em parceria com entidades privadas, buscando fontes comple
mentares de financiamento como o Corporate Venture Capital (CVC) e incluindo a possibilidade
de participação de novos agentes, como fundos de pensão.

b) Resgatar os polos/hubs dos ecossistemas de inovação e
empreendedorismo

Apoiar os ecossistemas de inovação e empreendedorismo será fundamental para acom
panhar a retomada da produção industrial, bem como para a reconfiguração e atualização
das cadeias de valor no contexto pós-crise. Isso significa, por exemplo, implementar
mecanismos de resgate de ecossistemas, que garantam a operabilidade de seus polos
centrais (incubadoras, aceleradoras, espaços de coworking) que, por sua própria natureza,
muitas vezes não são elegíveis para os instrumentos atuais de políticas de apoio a
empresas.

Uma das formas mais imediatas é, por exemplo, o financiamento e apoio técnico destinados
a digitalizar e virtualizar as atividades e os espaços dos polos dos ecossistemas (por exemplo,
organização de workshops, treinamentos e reuniões virtuais para membros de incubadoras,
aceleradoras ou espaços de networking). Além disso, para enfrentar esses novos cenários
incertos, é ainda mais importante criar ou fortalecer comitês diretores que reúnam todos
os principais líderes de comunidades inovadoras e empreendedoras para discutir desafios
e soluções, oferecer assistência mútua e reforçar o senso de comunidade.
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c) Apostar em uma abordagem regional

A crise ressaltou a importância não apenas de alcançar soluções no nível global – ou pelo
menos regional – mas também de trabalhar em conjunto, com diferentes países somando
esforços e aprendendo uns com os outros. Um exemplo inicial nessa linha é a Rede Latino-
Americana de Agências de Inovação (Relai), composta por 12 agências de inovação de 10
países da região e coordenada pelo BID. Diante da propagação da COVID-19, a Relai
conseguiu mobilizar rapidamente agências de inovação da região para visualizar as
implicações da pandemia para o setor, trocar informações e reações iniciais, além de
inspirar novas ideias para intervenções rápidas.

Esses sinais indicam que esses tipos de fóruns, fortalecidos, podem constituir um importante
instrumento de fortalecimento institucional regional no médio e longo prazo, atuando
como antena para a captação de ideias, de cocriação e testes de instrumentos ágeis e
flexíveis de apoio à ciência, à tecnologia e à inovação. Outro caso de interesse é o edital
da “Rede Transferência AP”, da Aliança do Pacífico (AP), para apoiar a implementação de
propostas destinadas a fornecer soluções tecnológicas para a COVID-19. A oferta de valor
inclui o desenvolvimento de um roteiro especializado com base nos elos técnicos da rede
dentro e fora dos quatro países membros e o vínculo direto com investidores de risco que
também fazem parte das redes da AP.

d) Facilitar o desenvolvimento, os testes e a adoção de
soluções inovadoras no setor de saúde

Por um lado, um dos principais problemas enfrentados pelos desenvolvedores de soluções
inovadoras com aplicação na saúde humana é cumprir os requisitos de confidencialidade
e segurança no uso de dados de pacientes, bem como a falta de espaços para realizar testes
reais. Por outro lado, o sistema de saúde enfrenta dificuldades para testar e adotar inovações.
Para solucionar esse problema, há alguns anos o National Health Service (NHS) da Grã-
Bretanha, em parceria com a agência nacional de inovação, criou um plataforma de testes
(testbed) que recebe inovadores com soluções digitais já disponíveis no nível de protótipo
e lhes fornece financiamento, acompanhamento e monitoramento, enquanto as soluções
são aplicadas em hospitais ou clínicas. Avaliações rigorosas de impacto, segurança e
confidencialidade são feitas e, dependendo do resultado, são apoiadas para serem adotadas
de forma maciça. Graças à participação direta de hospitais e profissionais médicos (que
participam do processo de seleção de projetos que entram na testbed), as testbeds facilitam
consideravelmente a adoção e a escalabilidade de soluções.

Nos países da região, as testbeds podem ser extremamente valiosas para facilitar a adoção
e o escalabilidade de soluções inovadoras diante da pandemia. Além disso, elas podem
facilitar muito os processos de Compra Pública de Inovação (CPI), pois seguem na mesma
direção de acelerar a testagem e a adoção de soluções pelo setor público.
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e) Financiamento de bens de conhecimento setoriais

Uma proposta complementar para financiar a inovação no “novo normal” é o desenvolvi
mento de um mecanismo de financiamento de bens de conhecimento setoriais. Seguindo
a ideia dos chamados "impostos a la Romer”, recomenda-se buscar o financiamento coletivo
de empresas de um determinado setor produtivo, junto instituições de ciência e tecnologia
que desenvolvam soluções para desafios comuns do setor, sob a condução e administração
de empresas do setor organizadas para esse fim.

Respostas à COVID-19 a partir da ciência, inovação e desenvolvimento produtivo

http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2017/05/CTI-para-un-nuevo-pacto-de-desarrollo-CNID-2a-edicion.pdf




36

  3.1.  O papel da ciência diante de uma
  crise global

A pandemia do novo coronavírus é o primeiro desafio a provocar uma reação na ciência
no nível global, testando a capacidade de resposta da política científica dos países. Todos
querem colaborar na busca de respostas e soluções. Há indícios de que quase todas as
demais pesquisas foram interrompidas, devido à mudança de prioridades e às medidas
de distanciamento social, que implicam em restrições no acesso a laboratórios. Daí o
envolvimento de muitos cientistas de outras áreas no estudo do SARS-CoV-2.4

Essa crise chega em um momento em que o sistema científico está muito mais sofisticado
e rápido do que no passado. A Internet, a cultura crescente de ciência aberta e a convergência
das tecnologias digitais e da biotecnologia transformaram o cenário da pesquisa. Vejamos
algumas dessas características e dinâmicas emergentes na ciência.

Ciência e tecnologia

Chegou a hora da
ciência: será que

ela será ouvida na
América Latina?

4 A comparação mais próxima neste momento poderia ser o apogeu da epidemia de Aids na década de 1990, quando
cientistas e médicos se uniram para combater a doença, ou a epidemia de Ebola em 2014, na África Ocidental.
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Trabalho colaborativo em redes globais. Embora os países tenham fechado
suas fronteiras, os cientistas abriram as suas, criando uma colaboração global
jamais vista na história. Surgem consórcios formados por centros de pesquisa,
laboratórios de universidades, hospitais e fabricantes de vacinas, distribuídos ao
redor do mundo. Em menos de dois meses, mais de 400 ensaios clínicos foram
lançados para desenvolver tratamentos e vacinas. Ilustrando esse fenômeno de
intercâmbio de conhecimentos globais, um laboratório chinês divulgou em janeiro
o primeiro genoma viral, que constituiu a base para os testes de coronavírus em
todo o mundo.

Ciência aberta e troca de dados. Repositórios on-line possibilitam a
disponibilização de estudos meses antes da sua publicação em revistas científicas.
Em um período de 60 dias, os pesquisadores identificaram e compartilharam
centenas de sequências do genoma viral e publicaram mais de quatro mil novos
estudos relacionados com o SARS-CoV-2.

Biologia sintética. A partir do sequenciamento genômico do vírus, é possível
sintetizar cópias do vírus completo e de partes do vírus em poucos dias, contribuindo
para acelerar os processos de pesquisa. Técnicas de edição genética de precisão
oferecem hoje novas oportunidades para o desenvolvimento de terapias genéticas
baseadas em RNA.5

Bioinformática. A convergência da biologia com a informática introduz os
avanços da inteligência artificial em ferramentas essenciais para estratégias
científicas. Por exemplo, o uso de novos modelos computacionais reduz de meses
para dias o tempo para configurar a infraestrutura necessária para investigar um
vírus emergente.

Equipes multidisciplinares. Combinam pesquisadores com habilidades tão
diversas como biologia, genômica, virologia, epidemiologia, bioquímica, matemática,
estatística, física e informática, entre outras.

Esses elementos viabilizariam uma resposta científica à pandemia quase em tempo real
(ver Gráfico 2).

5 As vacinas mRNA incorporam as instruções genéticas para um componente de um vírus em uma nanopartícula, que
pode então ser injetada em uma pessoa. Esses tipos de vacinas representam uma modalidade promissora, mas ainda
não comprovada.
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Gráfico 2. Coronavírus: resumo das respostas científicas ao redor do mundo

Fonte: Elaboração própria

31 de dezembro
O governo de Wuhan
(China) reporta dezenas
de casos de pneumonia
de origem desconhecida.

11 de janeiro
O Centro Clínico de Saúde
Pública de Xangai publica
na Internet o primeiro
sequenciamento genômico
do coronavírus, que causa
a COVID-19.

30 de janeiro
A OMS afirma que o
coronavírus se propaga em
grande velocidade, declara
emergência mundial e pede
resposta coordenada.

11 de fevereiro
Empresas especializadas
em sintetizar DNA estão
sobrecarregadas com pedidos
de partes do vírus, necessárias
para testes de diagnóstico e
para possíveis vacinas.

15 de fevereiro
A Universidade da Carolina do
Norte trabalha em uma cópia do
vírus a partir do sequenciamento
genômico de 11 de janeiro. O
vírus sintético permitirá estudar
tratamentos, vacinas e mutações.

2 de março
A Moderna Therapeutics apresenta
uma vacina mRNA1 ao Instituto de
Saúde (NIH, na sigla em inglês) dos
EUA para testes de segurança (Fase
1). A empresa levou 42 dias, após
acessar o sequenciamento do vírus,
para o desenvolvimento.

16 de março
A OMS recomenda testes
massivos para gerar
dados epidemiológicos
fundamentais para
pesquisa e tomada de
decisões de saúde
pública.

18 de março
Laboratórios em vários
países iniciam testes
sorológicos para
detectar anticorpos
contra o novo
coronavírus.

23 de março
Após três meses dos primeiros
casos, saem os primeiros
resultados de ensaios clínicos
realizados para verificar se um
medicamento utilizado para outras
doenças é seguro e efetivo contra
a COVID-19.

Dias depois, pesquisadores
chineses identificam um novo
virus que tinha  infectado
centenas de pessoas na Ásia:
o SARS-CoV-2. Não havia
evidência da transmissão
fácil de pessoa a pessoa.

A partir desse sequenciamento, governos,
empresas de biotecnologia e universidades
rapidamente pedem cópias de genes específicos
do vírus. Os laboratórios mais avançados do
mundo começam a sintetizar esse novo vírus.

Sabe-se que o vírus se propaga de pessoa
a pessoa e que sintomas como tosse seca,
febre ou pneumonia demoram cerca de cinco
dias para aparecer. Cerca de 25% dos
infectados adoecem gravemente, e ao redor
de 2%, principalmente idosos, morrem.

Cientistas de países com sistemas de
Pesquisa e Desenvolvimento mais avançados
se juntam a seus pares chineses numa corrida
pela vacina para tentar mitigar a pandemia e
prevenir novos surtos.

Empresas de síntese genética acordam uma política sobre
quem pode comprar versões completas do genoma do
vírus, cuja posse é monitorada estritamente pelo governo
dos EUA. Isso significa que quem desejar um cópia sintética
completa do novo coronavírus tem de passar por uma
investigação específica e detalhada.

O NIH recruta voluntários para testes iniciais com a vacina da Moderna
Therapeutics. Regeneron Pharmaceuticals, CureVac e Inovio Pharmaceuticals
informam que também desenvolvem vacinas mRNA e anunciam testes de
Fase 1 em abril. A francesa Sanofi angaria fundos para uma vacina mais
convencional que demoraria 6 meses e iniciaria os testes em 2021.

Esses testes são feitos para identificar
sobreviventes que poderiam doar sangue
a doentes graves, numa tentativa de
aumentar sua imunidade. Também
ajudariam a estimar quantos casos
passaram despercebidos.

2019

2020

11 de março
A OMS declara oficialmente a
pandemia do novo coronavírus.
É um reconhecimento que os
esforços para conter a disseminação
no mundo não tiveram sucesso.
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3.1.1. A resposta científica na América Latina e Caribe

Enfrentar uma crise sanitária das dimensões da provocada pela pandemia de COVID-19
requer sistemas científicos capazes de desenvolver testes de detecção rápidos e eficazes (tanto
em sensibilidade quanto em especificidade), buscar terapias eficazes, desenvolver vacinas e
aperfeiçoar algoritmos preditivos da evolução da pandemia. Isso não é possível sem
conhecimento dos mecanismos biológicos de vírus semelhantes, o que requer vários anos de
pesquisa básica, bem como condições que viabilizem a pesquisa, como o acesso a reagentes,
equipamentos e pessoal especializado, laboratórios com níveis adequados de biossegurança
e grandes bases de dados sobre padrões de mobilidade e características da população.

A ciência na América Latina e Caribe (ALC) tem a seu favor sua forte tradição de excelência,
justamente em medicina e ciências da vida, que são ramos centrais, embora não exclusivos,
para enfrentar os desafios impostos pela pandemia. No entanto, a resposta científica à
crise não tem sido tão rápida e contundente como na China, nos Estados Unidos e em
alguns países europeus.6 Uma análise das publicações científicas relacionadas à COVID-19
mostra que, até agora, as instituições científicas dos países da região têm desempenhado
um papel marginal no mapa de geração de conhecimentos (ver Figura 1).

Gráfico 3. Rede de colaborações internacionais na pesquisa da COVID-19

Fonte: Hossain, MM. 2020. Current Status of Global Research on Novel Coronavirus Disease (COVID-19): A Bibliometric
Analysis and Knowledge Mapping. F1000Research. DOI: https://doi.org/10.12688/f1000research.23690.1.

6 Juntos, China e Estados Unidos produziram cerca de 65% do total de artigos relacionados com a Covid-19. Por outro
lado, a contribuição do Reino Unido e da Itália excede o esperado de sistemas científicos do seu porte.
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De fato, enquanto a pesquisa produzida na ALC representa cerca de 4% do total de
publicações mundiais – o mesmo percentual da área de Medicina e Ciências da Vida –
apenas 1% das publicações sobre a COVID-19 provém de autores de instituições sediadas
na região.7

Embora seja previsível que pesquisadores dos países que experimentaram primeiro os
surtos do novo vírus possam acumular (e documentar) um volume maior de conhecimentos,
não é menos verdadeiro que esses mesmos países têm, em média, níveis mais elevados de
flexibilidade, recursos e capacidades para redirecionar esforços para o estudo da pandemia.
Isso contrasta com a rigidez e a fragilidade com que a atividade científica é conduzida na
ALC que se manifesta, por exemplo, na existência de processos burocráticos complexos
e lentos para o processamento de autorizações por comitês de ética, obstáculos à aquisição
de equipamentos de laboratório e à importação de insumos essenciais como organismos,
material genético e reagentes.

A maioria dos países da ALC que conseguiu melhorar a qualidade da pesquisa científica,
o fez com base em estruturas de financiamento público baseadas em fundos competitivos,
cuja contribuição para a melhoria dos projetos implementados é inegável. No entanto,
sistemas de apoio à ciência baseados excessivamente nesses instrumentos, com menor
ênfase no financiamento básico a centros de pesquisa e com outros obstáculos estruturais
ao desenvolvimento da atividade científica, têm menos flexibilidade e capacidade para
reagir diante de conjunturas como a atual.

7 Considerando revistas acadêmicas indexadas e repositórios como medRxiv, SSRN, bioRvix, entre outros. Um
esclarecimento válido, no entanto, é que avaliar as capacidades científicas de países em desenvolvimento com base na
contagem de publicações em revistas internacionais indexadas pode levar a uma subestimação dessas capacidades. Em
princípio, não se pode descartar o fato de que os esforços dos pesquisadores da região concentram-se em atividades de
replicação no contexto local e que, portanto, a divulgação na comunidade global não é considerada necessária. No entanto,
esse trabalho de replicação pode ter um impacto significativo no conhecimento de determinados fenômenos locais.

Fonte: Confraria, H. 2020. Publications on covid-19 in LAC. Não publicado.
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Quadro 3. A resposta da política científica na Coreia do Sul

A Coreia do Sul aprendeu a importância da preparação para a chegada de uma epidemia
após sua experiência com o surto da infecção conhecida como Síndrome Respiratória
do Oriente Médio (MERS), em 2015. Essa experiência demonstrou que exames de
laboratório são essenciais para o controle de uma doença infecciosa emergente e
ajudou o país a melhorar a prevenção e o controle de infecções hospitalares.

A legislação promulgada desde então deu ao governo poderes para coletar dados de
telefones celulares, cartões de crédito e outros dados de pessoas infectadas a fim de
reconstituir sua movimentação recente. Essas informações, desprovidas de identifica
dores pessoais, são compartilhadas em aplicativos de redes sociais que permitem
a outras pessoas determinar se porventura cruzaram com uma pessoa infectada.
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A Coreia detecta seu primeiro caso de COVID-19. Vários ministérios
se reúnem para identificar necessidades emergenciais, em
colaboração com os Centros de Controle e Prevenção de
Doenças da Coreia (KCDC). Os KCDCs partem para desenvolver
seus testes e cooperam com fabricantes para desenvolver
kits de diagnóstico comerciais.

O Ministério de Ciência e TIC (MSIT), o Ministério do Interior
e Segurança (MOIS) e o Centro de Controle de Doenças (KCDC)
anunciam o "Programa de Pesquisa em Resposta à Emergência
para a Segurança das Pessoas", que apoia quatro projetos
urgentes e intensivos em P&D, para responder à pandemia de
coronavírus:

• Desenvolvimento de kits de diagnóstico rápido
• Uso de inteligência artificial para investigar a reutilização de
medicamentos
• Investigação das características do vírus para a avaliação
de riscos da COVID-19
• Coleta e distribuição de informações epidemiológicas

O Governo aprova o primeiro kit de diagnóstico (desenvolvido
a partir das decisões tomadas em 20 de janeiro) e o distribui
aos centros de saúde regionais.

20 de janeiro

6 de fevereiro

7 de fevereiro
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  3.2. Que intervenções de políticas estão
  sendo implementadas em resposta à crise?

A reação diante da crise revelou que houve avanços significativos na capacidade institucional
de diversos países da América Latina para implementar políticas científico-tecnológicas.
Em contraste com o padrão global de reação à pandemia (a ciência responde mais
rapidamente do que as políticas científicas), na América Latina e Caribe (ALC) as políticas
públicas parecem ter assumido a liderança diante uma resposta aparentemente mais lenta
em termos de pesquisa.

Certamente, órgãos e ministérios de ciência, tecnologia e inovação em vários países da
região tiveram uma reação rápida, com uma série de iniciativas. Como parte de uma lista
não exaustiva, são discutidas abaixo algumas das respostas de políticas observáveis nos
países da ALC, cuja síntese poder ser vista na Tabela 6. Uma relação mais completa, mas
ainda não exaustiva, é apresentada no Anexo deste documento.

Tabela 6. Respostas de políticas científico-tecnológicas à pandemia na América Latina

Fonte: Elaboração própria.

Medidas implementadas

Editais de pesquisa voltadas para
a COVID-19

Financiamento para projetos
estratégicos de pesquisa

Editais de projetos de inovação
relacionados à pandemia

Hackathons

Organização de assessoria
científica para tomada de decisões

Coordenação interinstitucional de
entidades científicas e tecnológicas
sob a liderança de instituições de
desenvolvimento científico

Articulação de esforços de
pesquisa e resposta à pandemia
liderados por universidades

APOIO A PROJETOS DE
PESQUISA CIENTÍFICA

APOIO A
DESENVOLVIMENTOS
INOVADORES DE BASE
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

AÇÕES INSTITUCIONAIS

Categorias
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a) Projetos de pesquisa científica

Editais de pesquisa orientada por missões em temáticas relacionadas com a
pandemia

As últimas duas décadas trouxeram para a maior parte da ALC a prática generalizada de
financiamento da pesquisa científica por meio de chamadas ou editais, prática cuja origem
está associada à National Science Foundation dos Estados Unidos e que hoje é uma parte
importante dos instrumentos de política científica em todo o mundo. O órgão público
responsável pela política científica e tecnológica publica um edital para grupos de pes
quisadores (que trabalham em laboratórios, universidades ou empresas), solicitando
propostas para um processo competitivo, por meio do qual os melhores projetos serão
financiados com valores pré-estabelecidos. Essas chamadas às vezes são abertas (a qualquer
pesquisa em qualquer área), mas muitas vezes também são centradas em disciplinas
científicas ou temáticas, ligadas a problemas específicos que a sociedade precisa entender
melhor. É essa última categoria, normalmente denominada “pesquisa orientada por
missão”, que inclui uma série de editais elaborados com grande rapidez (a partir de março
de 2020 em vários países), destinados a mobilizar capacidade científica diante dos desafios
apresentados pela pandemia. Em alguns casos, como o do Programa Innovate, no Peru,
iniciativas desse tipo, orientadas para a inovação de base tecnológica, têm sido canalizadas
por meio de convocações da comunidade científica e de empreendedores para hackathons.

Esse tipo de edital por missão tem sido a norma na resposta de muitos países ao redor do
mundo. Por exemplo, no final de janeiro, a Comissão Europeia lançou um edital de emergência
para financiar projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que atendam aos seguintes
objetivos: melhorar a epidemiologia e a saúde pública, incluindo a preparação e a resposta
a surtos; testes de diagnóstico rápidos; novos tratamentos; e desenvolvimento de novas
vacinas. Em 6 de março, foi anunciada a seleção de 17 projetos, envolvendo 140 equipes
de pesquisa de toda a União Europeia (o 18º projeto foi anunciado em 30 de março), com
um financiamento de 48,5 milhões de euros.

Na região, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Telecomunicações do Brasil,
por exemplo, lançou sete editais de propostas científico-tecnológicas, a serem canalizados
por meio da Finep (sua agência de fomento à ciência e inovação), nas seguintes áreas:
sequenciamento genético do vírus, protocolos de testes clínicos para medicamentos para
COVID-19, aplicação de inteligência artificial para a seleção de moléculas que possam
inibir a reprodução do vírus, pesquisa em inovação para kits de diagnóstico, desenvolvimento
de vacinas e projetos na área social relacionados com a pandemia.
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https://innovateperu.gob.pe/noticias/noticias/item/2091-innovate-peru-conoce-las-propuestas-innovadoras-de-jovenes-investigadores-peruanos-para-combatir-el-coronavirus
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/03/MCTIC_investe_no_combate_ao_Covid19.html?searchRef=COVID-19&tipoBusca=expressaoExata
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
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Financiamento de projetos estratégicos específicos

Às vezes, especialmente se há muita clareza entre as autoridades sobre certos propósitos
ou problemas específicos nos quais se deseja concentrar esforços (por exemplo, terapia
para a COVID-19) e isso está aliado à existência de pontos fortes nítidos na capacidade de
pesquisa e inovação de uma instituição ou de um pequeno grupo de instituições, pode ser
mais rápido e eficaz desenvolver um projeto estratégico e financiá-lo diretamente do que
passar pelo processo de licitação, com as incertezas e os atrasos inerentes a esses processos.

Na Coreia, o Ministério da Ciência e TIC e o Ministério do Interior e Segurança, juntamente
com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, lançaram o “Programa de Pesquisa
em Resposta à Emergência para a Segurança das Pessoas”, que apoia quatro projetos
urgentes e intensivos em P&D, para responder à pandemia: (i) desenvolvimento de kits
de teste rápido;(ii) uso de inteligência artificial para investigar a reutilização de medica
mentos; (iii) pesquisa das características do vírus para avaliação de riscos da COVID-19;
e (iv) coleta e distribuição de informações epidemiológicas.

Na ALC, um bom exemplo nessa linha é o Conacyt, do México, que lançou mais de 35
projetos de P&D, com metas de curto, médio e longo prazo, voltados para o enfrentamento
da pandemia. A ANII do Uruguai investiu recursos diretamente para financiar um consórcio
formado pelo Instituto Pasteur, a Universidade da República e a empresa de biotecnologia
ATGen, para a produção de 10 mil kits de diagnóstico do coronavírus.

b) Desenvolvimentos inovadores de base
científico-tecnológica

Financiamento para projetos de inovação empresarial de base científica e
tecnológica relacionados com a pandemia

Muitas vezes, as instituições de ciência e tecnologia também têm competências na área
de fomento à inovação de base científico-tecnológica. Assim, da mesma forma como foram
lançados editais para projetos de pesquisa científica relacionados com a COVID-19, também
– e inclusive com mais intensidade – estão sendo lançadas chamadas para empresas, quer
estabelecidas ou startups, para estimular projetos inovadores que abordem um ou outro
aspecto da pandemia, baseados em novos desenvolvimentos tecnológicos ou científicos.
A natureza dessas chamadas é semelhante à descrita acima para projetos de pesquisa, com
duas diferenças principais: o público-alvo chamado a participar é composto principalmente
por empresas (embora possam estar associadas a laboratórios ou universidades), e elas
visam abordar aspectos muito mais práticos e de curto prazo da pandemia, como por
exemplo fabricação de respiradores, desenvolvimento de testes, estudos epidemiológicos
sobre as características da difusão do vírus ou uso de tecnologia digital (inteligência
artificial, geolocalização, etc.), para melhorar as decisões de políticas em meio à crise.

Às vezes
pode ser
mais rápido
e eficaz

financiar
diretamente
grupos de
pesquisa com
pontos fortes
nítidos
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicados/1259-com-152-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
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Um caso que merece destaque é o da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação do Uruguai
(ANII), que lançou três chamadas específicas, uma para o projeto e implementação de
desenvolvimentos tecnológicos, aplicativos e dispositivos para que, por meio do acesso à
informação, se possa contribuir para evitar a propagação da COVID-19, outra para a
fabricação de respiradores e finalmente outra para projetos de conscientização da população
sobre tratamentos e cuidados ligados ao SARS-CoV-2, bem como para facilitar a quarentena
preventiva.

Fora da região, na Espanha, as instituições envolvidas na resposta à crise estão trabalhando
com a indústria de biotecnologia na produção de testes de diagnóstico. Já existem quatro
empresas certificadas, capazes de produzir testes de PCR (Polymerase Chain Reaction). A
Comissão Europeia forneceu um financiamento de 80 milhões de euros à empresa CureVac
para acelerar o desenvolvimento de uma vacina mRNA contra coronavírus. A Aceleradora
do Conselho Europeu de Inovação recebeu mais de mil propostas de pequenas e médias
empresas com inovações relacionadas com a prevenção da propagação e a mitigação do
impacto do coronavírus. Um total de 164 milhões de euros em subvenções será alocado
em maio de 2020.

c) Ações institucionais

Organização de assessoria científica para a tomada de decisões

Independentemente das decisões sobre financiamento de projetos de pesquisa ou chamadas
públicas, os governos podem aproveitar o conhecimento científico existente no país,
organizando um grupo de especialistas com um forte componente científico em suas
fileiras, para oferecer assessoria e orientação para as decisões complexas que o combate
à pandemia vem exigindo. Geralmente, esse tipo de fórum não toma decisões diretamente,
mas é uma importante fonte de informação e julgamento especializado para autoridades
políticas que reconhecem a complexidade da emergência e valorizam a tomada de decisão
baseada em evidências.

Um exemplo vem da Alemanha, onde os tomadores de decisão são assessorados por vários
cientistas com trajetórias brilhantes, como o diretor do Instituto Robert Koch de saúde
pública e o chefe de virologia do hospital Charité em Berlim, que descobriu os agentes
infecciosos responsáveis pela epidemia de SARS.

Nesse sentido, e além de outras iniciativas científicas ligadas à pandemia, o Governo do
Panamá criou, em fevereiro, a Comissão de Assessoria COVID-19 como um painel de
especialistas científicos para apoiar a tomada de decisão do governo em resposta ao surto
do vírus, com base nas melhores evidências científicas disponíveis.

O Uruguai

realizou 3
chamadas
para soluções
tecnológicas
para a
COVID-19
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https://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/239/diseno-y-puesta-en-marcha-de-soluciones-para-dar-respuesta-a-la-crisis-del-covid19/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/235/desafio-anii-kit-diagnostico-covid19/
https://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/237/diseno-y-produccion-de-respiradores-para-afrontar-el-covid19/
https://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/236/propuestas-creativas-covid19/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_474
https://ec.europa.eu/info/news/record-number-applications-eic-accelerator-pilot-over-1000-ideas-help-tackle-coronavirus-outbreak-2020-mar-27_en
http://www.minsa.gob.pa/noticia/minsa-mantiene-en-vigilancia-mas-de-800-personas
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Coordenação interinstitucional de entidades científicas e tecnológicas sob a
liderança de instituições de desenvolvimento científico

Dadas as características da emergência criada pela pandemia, os ministérios de saúde ou
saúde pública têm atuado na linha de frente da batalha em termos de resposta de políticas
públicas. No entanto, a dimensão científica do problema tem levado ministérios e instituições
de ciência e tecnologia a participar da tomada de decisões. Em alguns países, essas
instituições receberam responsabilidades específicas para coordenar ações, recursos ou
iniciativas com várias entidades públicas e o setor privado.

Assim, por exemplo, o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica
do Peru (Concytec) apoia a coordenação entre laboratórios de universidades e o Ministério
da Saúde, que estão sendo habilitados para a realização de testes de detecção do vírus. Por
sua vez, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações (MICIT) da Costa Rica,
promove uma iniciativa público-privada para acelerar a produção de equipamentos e
insumos de proteção para os profissionais de saúde, com base na capacidade da indústria
local em termos de dispositivos e equipamentos médicos.

Concentração de esforços de pesquisa e resposta à pandemia liderados por
universidades

Além disso, em alguns países são as universidades, e especialmente seus componentes de
pesquisa científica, que têm liderado a coordenação de ações ou o lançamento de iniciativas
amplas com outros atores.

Por exemplo, nos Estados Unidos, o Escritório de Política de Ciência e Tecnologia juntou-
se a especialistas de 11 países para solicitar a editores científicos o acesso gratuito a todos
os documentos relacionados com a COVID-19 e a disponibilização de dados associados
em um formato legível por máquina. Em seguida, pediu a colaboração da Biblioteca
Nacional de Medicina dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês), da
Microsoft e do Instituto Allen de Inteligência Artificial (AI2), para desenvolver o Conjunto

de Dados de Pesquisa Aberta sobre a COVID-19 (Cord-19), o maior acervo de literatura
científica, com mais de 52 mil artigos acadêmicos relacionados com a COVID-19 e a família
coronavírus, com acesso aberto gratuito e que continua a ser atualizada em tempo real.
Em seguida, lançou uma chamada aberta em Kaggle para que especialistas em inteligência
artificial de todo o mundo desenvolvam novas técnicas para analisar as informações do
Cord-19, orientados por perguntas de pesquisa identificadas pelo comitê das Academias
Nacionais de Ciências e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na ALC, um caso a destacar é o da University of the West Indies, que constituiu um grupo
de trabalho para apoiar a mobilização de recursos científicos e do setor de saúde para
enfrentar a emergência do coronavírus no Caribe.

Em cenários
complexos

grupos de
especialistas
dão assessoria
valiosa para
decisões
baseadas em
evidências
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https://micit.go.cr/noticias/promueven-iniciativa-publico-privada-producir-equipos-e-insumos-proteccion-personal-salud
https://www.kaggle.com/allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge/discussion/135826#latest-775029
https://sta.uwi.edu/news/releases/release.asp?id=22057
https://pages.semanticscholar.org/coronavirus-research
https://pages.semanticscholar.org/coronavirus-research
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Quadro 4. A reação da política científica nos Estados Unidos

A COVID-19 chega aos Estados Unidos

Em 19 de janeiro foi confirmado o primeiro caso de uma pessoa infectada pelo SARS-
CoV-2. A primeira resposta relevante do governo federal veio 10 dias depois: em 29
de janeiro, a Casa Branca cria a Coronavirus Task Force. Altos funcionários do governo
se apressam para integrar especialistas em biomedicina e saúde pública à reação do
governo. As agências federais de ciência se mobilizam para entender e enfrentar a
ameaça.

Declaração de emergência ativa e financiamento adicional urgente para a ciência

Em 13 de março, dois dias após a OMS declarar a pandemia, o Presidente Trump
declara estado de emergência nacional. Entre 13 e 25 de março, o Congresso autorizou
recursos adicionais a várias agências federais: US$ 4,5 bilhões para os Centros de
Controle e Prevenção de Doenças (CDC), US$ 3,5 bilhões para a Autoridade de Pesquisa
e Desenvolvimento Biomédico Avançado, US$ 945 milhões para os Institutos Nacionais
de Saúde (NIH), US$ 75 milhões para a Fundação Nacional de Ciência (NSF), US$ 100
milhões para facilitar o acesso dos pesquisadores a recursos de informática do
Departamento de Energia (DOE) e US$ 66 milhões para o Instituto Nacional de Normas
e Tecnologia (NIST).

Prioridades de política científica definidas nas principais agências federais

Escritório de Política de Ciência e Tecnologia (OSTP)

• Desenho de agendas de pesquisa para compreender a distribuição geográfica do
vírus, período de incubação, potencial de propagação e persistência do vírus em
superfícies, essenciais para subsidiar os esforços de descontaminação e isolamento
social;
• Criação de um comitê permanente sobre doenças emergentes e infecciosas para
responder rapidamente às necessidades de informação do governo, inclusive após
a crise atual;
• Promoção do desenvolvimento do COVID-19 Open Research Dataset (Cord-19), o
maior acervo de literatura científica, com mais de 52 mil artigos acadêmicos relacio
nados com a COVID-19 e a família de coronavírus. Lançamento de uma chamada
aberta em Kaggle para que especialistas em inteligência artificial de todo o mundo
desenvolvam novas técnicas para analisar as informações do Cord-19.

(continua na próxima página)
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Institutos Nacionais de Saúde (NIH)

• Centrados no estudo das características do vírus e no desenvolvimento de vacinas
e tratamentos. Em fevereiro, iniciou-se um ensaio clínico para avaliar a segurança e
a eficácia de uma droga experimental que poderia ser usada em pessoas que já
contraíram a COVID-19. Em 16 de março, iniciou-se um ensaio clínico de seis semanas
com a vacina desenvolvida pela Moderna Therapeutics. O objetivo do estudo da “Fase
1” é avaliar diferentes doses para a segurança e a capacidade de produzir uma resposta
imune. O teste foi lançado com velocidade recorde.

Centros de Controle de Doenças (CDC)

• Centrados em expandir a capacidade de testes, monitorar a propagação da COVID-
19 e prevenir novas infecções.

Fundação Nacional de Ciência (NSF)

• Apoia projetos de pesquisa “não-médica, não clínica” de coronavírus, por meio de
um mecanismo de financiamento de resposta rápida que é ativado em caso de
desastres. Um dos primeiros projetos apoiados por essa chamada se propõe a estudar
como a estrutura do coronavírus é afetada por mudanças de temperatura e umidade.

Departamento de Energia (DOE)

• Aceita propostas sobre como a infraestrutura científica e de informática de seus
laboratórios poderia ser usada para a pesquisa do coronavírus. O Oak Ridge National
Lab usa um supercomputador para modelar interações moleculares entre o vírus e
mais de oito mil compostos farmacológicos. A fonte avançada de fótons do Argonne
National Lab é usada para mapear a estrutura proteica do vírus e identificar potenciais
alvos de drogas.

(continuação)
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  3.3.  Lições e propostas para o futuro

Por um período já demasiadamente longo, o investimento em pesquisa científica na ALC
tem sido relativamente baixo, independentemente do padrão sob o qual ele seja encarado.
Com pouquíssimas exceções, os governos da região têm dado pouca prioridade ao finan
ciamento de um setor cuja contribuição de curto prazo para o desenvolvimento é claramente
menos visível, em contraste com outras prioridades de investimento em infraestrutura ou
serviços sociais.

A experiência da pandemia de COVID-19 deveria servir para que os países da região tirem
algumas lições, não apenas sobre a importância de investir na geração de maiores capacidades
científicas, mas também sobre a intensidade e forma que esse esforço deve assumir. A Tabela
7 abaixo apresenta uma síntese dessas lições, que a seguir são analisadas por área.

Tabela 7. Propostas para o setor de ciência e tecnologia

Fonte: Elaboração própria.

Ideias específicas

• Investir em recursos humanos, infraestrutura e insumos para absorver e adaptar os avanços
globais às realidades locais e regionais.
• Aumentar o investimento em infraestrutura científica e tecnológica para biociência, laboratórios
com certificação de biossegurança no nível 3, e fomentar modalidades emergentes, como
laboratórios compartilhados.
• Simplificar a burocracia para a importação de equipamentos e insumos biológicos.
• Melhorar os mecanismos de aprovação de medicamentos e dispositivos médicos.

• Complementar fundos competitivos com recursos de financiamento de base para centros e
laboratórios, incorporando mecanismos de prazos mais longos do que os usuais para projetos
individuais.
• Redesenhar incentivos para a carreira científica e atualizar práticas científicas nas universidades
• Criar novos mecanismos de avaliação do investimento público para melhorar a transparência
e a eficiência do gasto público em ciência.

• Proporcionar mecanismos colaborativos entre países para o sequenciamento genético do
vírus e outras áreas de estudo que atenuem o contágio no nível regional.
• Promover práticas de ciência aberta, como o compartilhamento de banco de dados e resultados
preliminares.

• Criar centros interdisciplinares orientados por missões, com foco no atendimento de demandas
sociais, e antecipar respostas a surtos futuros de COVID-19 e à próxima pandemia.

• Formar pesquisadores em bioinformática e ciência de dados, base fundamental para o
desenvolvimento de machine learning e inteligência artificial.
• Melhorar a disponibilidade de e o acesso a dados para alimentar os modelos de evolução
pandêmica, a tomada de decisões e o desenvolvimento de soluções tecnológicas.

• Continuar fortalecendo a institucionalidade para a política de ciência, tecnologia e inovação,
de forma coerente e com uma visão de longo prazo.

IMPORTÂNCIA DAS
CAPACIDADES LOCAIS

FINANCIAMENTO DE
LONGO PRAZO PARA A
GERAÇÃO DE
CAPACIDADES
CIENTÍFICAS

CIÊNCIA ABERTA E
COLABORAÇÃO
REGIONAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROATIVA

CIÊNCIA E DADOS

INSTITUCIONALIDADE
CIENTÍFICA

Áreas de reflexão
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a) As capacidades locais são indispensáveis para colher
os benefícios dos esforços globais

Muito provavelmente, os grandes avanços científicos e as respostas aos desafios da pandemia
não virão dos países da ALC, mas sim das nações com sistemas científicos mais desenvolvidos.
Será que isso significa que é suficiente sentar e esperar que uma solução seja gerada e
simplesmente adotá-la? Será que isso significa que, portanto, não há razão para investir na
ciência nacional? A verdade é que essa crise dá uma lição no sentido oposto. Dois exemplos
são suficientes para ilustrar isso. Em primeiro lugar, há evidências de que o vírus sofre
mutações e se comporta de forma diferente quando se consideram variáveis climáticas, de
modo que são necessárias capacidades locais para garantir que testes de propagação,
tratamentos e modelos de propagação se adaptem às características do vírus e ao ambiente
em que este se propaga. Em segundo lugar, em uma pandemia, a escassez de dispositivos
de segurança, equipamentos científicos como termocicladores, dispositivos médicos e
medicamentos, bem como de reagentes e outros insumos básicos, torna-se global.

Dotar os sistemas científicos de recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e insumos
adequados, permite aos países absorver e decodificar os avanços que se desenvolvem no
nível global, testando se esses avanços se mantêm nas condições idiossincráticas de cada
um deles. Com isso, facilita-se o desenvolvimento de eventuais adaptações, além de
proporcionar uma capacidade de resposta doméstica à demanda excessiva de bens, insumos
e serviços para responder a emergências.

Abordar a urgência de fortalecer os sistemas científicos locais requer um pacote de medidas
que considere, pelo menos, aumentar o investimento em infraestrutura para a biociência,
considerando a opção emergente de laboratórios compartilhados;8 simplificar a burocracia
para a importação de equipamentos e insumos biológicos; aumentar a disponibilidade de
laboratórios com nível 3 de biossegurança; otimizar o funcionamento dos comitês de ética;
e melhorar os mecanismos de aprovação de medicamentos e dispositivos médicos.

b) Financiamento de longo prazo para a geração de ca
pacidades científicas

O principal mecanismo de apoio à pesquisa científica na região é o financiamento de
projetos por meio de mecanismos competitivos. Sem dúvida, trata-se de uma ferramenta
que pode promover a excelência em pesquisa e a transparência na alocação de recursos.
Esse instrumento tem representado, sobretudo, a possibilidade certa de conectar melhor
a pesquisa orientada pela curiosidade dentro de cada laboratório, universidade ou grupo
de pesquisa, com as políticas e prioridades nacionais.

8 Uma referência pode ser o Pagliuca Life Lab, um dos laboratórios de inovação Universidade de Harvard.
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No entanto, à luz das lições aprendidas com a pandemia, esse mecanismo deve ser
complementado por recursos que financiem a criação e o fortalecimento de centros e
laboratórios, por meio de mecanismos com prazos mais longos do que os normalmente
concedidos em projetos de pesquisa individuais. Dispor desse tipo de estrutura permite
ter graus de liberdade na alocação de recursos para novos objetivos de pesquisa, que se
mostraram fundamentais para que a ciência possa reagir antes do lançamento de editais
ad-hoc. Da mesma forma, o aumento do financiamento de base deve ser acompanhado de
um redesenho dos incentivos à carreira científica em cada país, de uma atualização das
práticas científicas nas universidades e de novos mecanismos de avaliação do investimento
público, para melhorar a transparência e a eficiência do gasto público em ciência. Um
aspecto importante a ser considerado em termos de financiamento, é que não pode haver
“soluções extremas”, onde todos ou grande parte dos recursos sejam concentrados em um
pequeno número de disciplinas. As soluções que estão sendo propostas para o caso dessa
pandemia vêm de diferentes ângulos científicos e são caracterizadas por um alto grau de
multidisciplinaridade.

c) Ciência aberta e colaboração regional

A COVID-19 e o vírus que a produz não respeitam limites geopolíticos. O caminho do
contágio segue tanto pessoas que se deslocam entre Guayaquil e Quito, como entre Arica
e Tacna. Assim, uma mesma variante do SARS-CoV-2 afetará diferentes países da nossa
região. Portanto, a união de esforços entre países da ALC no sequenciamento genético do
vírus, bem como o estudo do seu comportamento e eventuais estratégias de mitigação,
são fundamentais para atenuar com sucesso o contágio no nível regional. Precisamente,
essa é uma das oportunidades ainda não exploradas pelas instituições de apoio à ciência
e à tecnologia da região. Em parte, a omissão pode ser devida à falta de prática, de
instrumentos adequados ou de instituições que fomentem a colaboração científica entre
países.

A velocidade dos avanços científicos tem sido acelerada por práticas científicas abertas,
que permitiram a proliferação tanto de bases de dados anonimizados de pessoas afetadas
pela COVID-19, como de artigos que compartilham resultados, modelos e tratamentos
preliminares. Nesse contexto, é imperativo que os países da ALC avancem em mecanismos
para enfrentar os desafios comuns colocados pela pandemia.

d) Ciência e tecnologia proativa

Assim como em outros desastres e catástrofes, o surto de COVID-19 provocará o desen
volvimento de uma série de inovações tecnológicas no nível global, bem como avanços que
nos permitirão reduzir a magnitude dos impactos negativos e nos adaptarmos às novas
condições de vida. Essas inovações reativas à pandemia ocorrem quando a necessidade ou
demanda se torna evidente. No entanto, o retorno social é ainda maior no caso de
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investimentos em ciência e tecnologia que sejam proativos na preparação para futuros
surtos de COVID-19 e da próxima pandemia. A incerteza inerente a investimentos para
enfrentar fenômenos “não revelados” dificulta a produção dessas soluções potenciais pelo
setor privado. Portanto, o papel do Estado é fundamental no estabelecimento de uma rede
de centros interdisciplinares orientados por missão, que dediquem seus esforços a antecipar
respostas para a próxima pandemia.9

e) Ciência e dados

Se já estávamos observando o uso cada vez mais difundido de ferramentas digitais em
diferentes campos da pesquisa científica, durante o presente episódio essa tendência tem
se mostrado avassaladora e particularmente forte nas ciências da vida. Os processos de
formação de pesquisadores em todas as áreas deverão incorporar a aquisição de habilidades
em bioinformática, que vão da gestão de ferramentas de informática avançadas ao
desenvolvimento de algoritmos aprendizado de máquina e inteligência artificial.

Por outro lado, a crise revelou a falta de acesso da comunidade científica a dados que
poderiam alimentar os modelos de evolução da pandemia. Dados desse tipo geralmente
são apresentados de forma desestruturada e provêm de várias fontes, que variam de censos
demográficos a registros de uso de transporte público. É urgente a necessidade de coletar,
estruturar, armazenar e proporcionar acesso a esse tipo de dados – mantendo critérios
rigorosos de privacidade – essenciais para o desenvolvimento de modelos analíticos que
subsidiem a tomada de decisões de políticas públicas e o desenvolvimento de soluções
tecnológicas.

f) A importância da institucionalidade

A capacidade de reação dos países tem relação direta não apenas com o seu acervo científico,
mas também com a solidez de suas instituições líderes no campo científico-tecnológico.
Os órgãos e ministérios desse setor foram responsáveis por organizar licitações especiais,
concursos e desafios para a busca de soluções, articulando a definição de necessidades
com as contrapartes ministeriais relevantes. Essa linha inclui um dos ativos mais importantes
dos quais a região latino-americana dispunha quando sobreveio a pandemia. Com base
nisso, o trabalho de longo prazo de construção de institucionalidade para a política de
ciência, tecnologia e inovação deve continuar de forma consistente em cada um dos países
da região.

9 Um argumento igualmente urgente e forte poderia ser feito para melhorar a preparação científica das sociedades
latino-americanas diante de outros desafios próprios do nosso tempo. O caso da mudança climática vem à mente
como um exemplo claro.
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Clique o link para ver uma lista de chamadas de financiamento lançadas por instituições
de fomento à ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo na região da América
Latina e Caribe.

Essa relação não é exaustiva e será atualizada periodicamente.

  Chamadas de pesquisa, inovação e
  empreendedorismo em resposta à COVID-19
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