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“Tudo posso naquele que me fortalece.”
   Filipenses - 4,13.  

RESUMO

Este trabalho consiste em um estudo no setor carcinicultor do Estado do Rio Grande do Norte, cuja 
questão central está na compreensão de como as relações inter-atores da Tríplice Hélice (universidade, governo e 
setor produtivo) limitam ou ampliam o processo de inovação no setor.  O estudo tem como objetivo central 
compreender  como  as  relações  da  Tríplice  Hélice  interferem  no  processo  de  inovação  da  carcinicultura 
norteriograndense.  Na medida em que o conhecimento  passa  a  ser  o  recurso  essencial  para  os  métodos de 
produção, a geração de novas tecnologias, de novos produtos e novos processos demanda a ação integrada e 
conjunta de atores  que compõem as esferas  institucionais da Tríplice Hélice:  universidade,  governo  e setor 
produtivo; sob os quais residem os recursos essenciais para o processo de inovação e podem ser maximizados a 
partir de relações cooperativas entre os atores. Para tanto, utilizou-se os estudos pioneiros de Sábato e Botana 
(1968) quanto a relação de cooperação entre a esfera científico-tecnológica, o governo e a base produtiva, e os 
estudos  acerca  da  abordagem  da  Tríplice  Hélice,  proposta  por  Etzkowitz  e  Leydesdorff  (2000),  na  qual  a 
universidade passa a ter um papel  fundamental  no processo do desenvolvimento tecnológico e inovativo de 
países e regiões, e sob a qual lhe é atribuída o caráter de instituição empreendedora,  através do conceito da 
universidade  empreendedora.  Como forma de superar  as  críticas  de Cooke (2005),  quanto as  limitações  da 
abordagem da Tríplice Hélice, utilizou-se como perspectivas analíticas neste estudo a perspectiva da  imersão 
social (GRANOVETTER, 1985; 2005) e a teoria da dependência de recursos (PFEFFER; SALANCIK, 1978). 
As perspectivas analíticas apresentadas neste estudo apesar de terem pressupostos diferentes são essenciais para 
que se possa eliminar os vieses que uma abordagem só pode conduzir (ASTLEY; VAN DE VEM (2007).  O 
argumento dos autores é que a integração é possível se o pesquisador reconhecer que as diferentes perspectivas 
podem apresentar descrições diferentes sobre um mesmo fenômeno. Como estratégia de pesquisa, este estudo se 
caracteriza como um estudo de caso, em consonância com os objetivos propostos, utilizou-se como abordagem o 
método qualitativo, e em função do resgate dos marcos histórico do setor, utilizou-se uma abordagem seccional 
com perspectiva longitudinal (VIEIRA, 2004). Os dados primários e secundários foram utilizados de forma a 
compreender o processo evolutivo do setor, bem como as relações inter-atores na carcinicultura do Rio Grande 
do Norte para a promoção do desenvolvimento. Como técnica de análise, utilizou-se a de conteúdo (BARDIN, 
1977). A abordagem da Imersão social e da Dependência de Recursos permitiu compreender que as relações que 
se estabelecem dentro e entre cada esfera (universidade, governo e setor produtivo) caracterizam a rede com 
relacionamentos  de  baixa  densidade e  com  uma  forte  relação  de  dependência  tanto  internamente  como 
externamente. Tomando por base o argumento de Mello e Etzkowitz (2006) de que o sucesso de uma estratégia 
de Tríplice Hélice  de inovação  necessita  de envolvimento e  compromisso dos atores  dentro de cada  esfera 
institucional e entre elas, como também do desenvolvimento de mecanismos para a coordenação das múltiplas e 
complexas  interações  e  interfaces  para  a  promoção  de  um  ambiente  e  um  contexto  para  a  inovação  e 
aprendizagem, conclui-se a partir dos resultados apresentados que a carcinicultura do Estado do RN, apesar de 
possuir vários mecanismos institucionais para promover maior integração e o desenvolvimento tecnológico, tem 
se apresentado desarticulado tanto internamente quanto entre as esferas, e com práticas nem sempre legitimadas 
perante atores por parte  das instituições de promoção de inovações e de integração.  Dessa forma,  os atores 
centrais  da  rede  são cruciais  para  que  a  promoção de  inovações,  difundindo através  dos contatos  diretos  a 
importância do fator para a sustentabilidade competitiva da atividade no mercado mundial e nacional. Contudo, 
pode-se concluir a partir dos dados que as relações da Tríplice Hélice vem interferindo de maneira negativa na 
promoção de inovações na carcinicultura do RN.

Palavras-Chaves: Tríplice Hélice, Imersão Social; Dependência de Recursos.
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ABSTRACT

This work consists in a study of the Shrimp Industry in the state of Rio Grande do Norte, whose central issue 
relates to the understanding of how the Triple Helix (University, Government and the productive sector) inter-
relationship limits or expands the industry’s innovation process. The study aims to understand how the Triple 
Helix relationship interferes in the innovation process of shrimp in Rio Grande do Norte. As the knowledge 
becomes  the  resource  key  for  production  methods,  the  generation  of  new  technologies,  new  products  and 
processes which demands joint and integrated action of the institutions comprising the Triple Helix: University, 
Government and productive sector, which possess the essential resources to innovate the process and can be 
maximized from cooperative relationships between the referred Institutions. Thus, in this work, it was sharply 
used the pioneering studies of Sabato and Botana (1968) regarding the cooperation relationship between the 
scientific-technological  sphere,  the  governmental  and  the  productive  base,  and  studies  on  the  Triple  Helix 
approach, proposed by Etzkowitz and Leydesdorff (2000), in which the university has a key role in the process 
of technological and innovative development of countries and regions, and under which it is assigned – to the 
very  University  -  the  character  of  the  entrepreneurial  institution,  through  the  concept  of  entrepreneurial 
University.  Aiming to overcome the criticism of Cooke (2005), regarding the limitations of the Triple Helix 
approach,  in  this  study  it  was  used  -  as  analytical  perspectives  -  the  perspective  of  social  immersion 
(Granovetter,  1985,  2005)  and  the  theory  of  resources  dependence  (PFEFFER;  SALANCIK,  1978).  The 
analytical perspectives presented in here, despite of the different assumptions, are essential to eliminate the bias 
that one only approach can lead (ASTLEY; VAN DE VEM; 2007). The authors’ arguments focus on the fact 
that the integration is possible if the researcher acknowledged that different  perspectives may have different 
descriptions of the same phenomenon. As a research strategy, this study is characterized as a study case, along 
with the proposed objectives - the qualitative method was used as an approach – and, depending on the gathering 
of the sector’s historical, a sectional longitudinal view approach was applied (VIEIRA, 2004). The primary and 
secondary data were  used in order  to understand the sector’s  evolutionary process  and its  inter-institutional 
relations - regarding the shrimp culture in Rio Grande do Norte - to promote the development, as the content was 
used for the technical analysis (BARDIN, 1977). The approach of social immersion and resources addiction 
dependence made it possible to understand that relationships are established within and between each sphere 
(university,  government  and  productive  sector)  characterizing  a  network  of  low  density  relationships  and 
strongly internal and external dependence. Based on the speech of Etzkowitz and Mello (2006), a successful 
Triple Helix strategy of innovation requires not only the involvement and commitment of the parts, within the 
institutional sphere and among them, but also the development of mechanisms to coordinate the multiple and 
complex interactions and interfaces, focusing on promoting both environment and context for innovation and 
learning; it can be acknowledge from study results that the shrimp in the State of the RN, although there are 
several  institutional  mechanisms  to  promote  greater  integration  and  technological  development,  has  been 
presented disjointed - both internally and between the spheres - and under no legitimate practice when facing the 
innovational promotion and integration institutions. Due to those factors, the central institutions of the network 
are crucial to the promotion of innovations, spreading through their direct contacts the importance factor of the 
sustainable competitive activity in the world market and on the national level. However, it may be concluded, 
from the data, that the Triple Helix relations are interfering in a negative way on what concerns the promotion of 
innovations in the shrimp industry in RN.
 
Key-words: Triple Helix, Embeddedness, Resource Dependence.
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1.  APRESENTAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA

A carcinicultura,  cultivo  de  camarões  em cativeiro,  vem desenvolvendo  um papel 

sócio-econômico  importante  no  Brasil,  sobretudo  na  região  nordeste  onde  se  encontram 

grande  parte  dos  produtores  nacionais.  Neste  cenário,  o  Rio  Grande  do  Norte  (RN), 

especificamente,  tem recebido  atenção  especial  por  representar  grande  parte  da  produção 

nacional de camarões e, gerar emprego e renda para a população rural (Associação Brasileira 

dos Criadores de Camarão - ABCC, 2007).

Em termos de produção de camarão cultivado, o Brasil figura entre os dez primeiros 

países produtores, cabe destacar que as nações que ostentam as primeiras posições no ranking 

e, também os que vêm logo após o Brasil contam com uma área de produção maior do que os 

seus 14.824 hectares, o que coloca o país em primeiro lugar quando se trata de produtividade 

em quilos por hectares/ano (FAO, 2008).

As atividades da carcinicultura vêm sendo desenvolvidas no Brasil há mais de trinta 

anos e se confunde com sua origem no RN, uma vez que estudos sobre a viabilidade do 

cultivo de camarões em cativeiro  se deram inicialmente no Estado (RCE, 2006). De acordo 

com  Rocha  (2007),  o  desenvolvimento  da  carcinicultura  brasileira  se  fundamentou  em 

tecnologias  importadas  e  depois  aprimoradas,  as  quais  passaram  por  uma  intensa 

experimentação  e  validação  tecnológica  no  contexto  da  realidade  edafoclimática,  bio-

ecológica e cultural do Brasil. 

De acordo com Oliveira (2006), a incapacidade dessas pesquisas, para gerar ou validar 

tecnologias, resultou no fracasso do primeiro projeto para o cultivo de camarão no Brasil, 

juntamente  com  um  período  de  estiagem  prolongada  no  nordeste  entre  1978  e  1983 

(GONÇALVES, 2006). O projeto inicial, conhecido por “Projeto Camarão” foi concebido em 

1973  na  gestão  do  então  governador  do  Estado  Cortez  Pereira,  e  tinha  por  finalidade 

comprovar a viabilidade técnica e econômica do cultivo de camarões marinhos no RN para 

resolver o problema do desemprego nas salinas por meio de incentivos ao pequeno e médio 

produtor (CLUSTER DO CAMARÃO DO RN, 2001). 

A princípio essas pesquisas foram desenvolvidas pela Universidade Federal  do Rio 

Grande do Norte (UFRN) que fornecia os resultados à Secretaria da Agricultura, porém, no 

início do ano de 1981 foi instituída a Empresa de Pesquisas Agropecuária do Rio Grande do 

Norte  (EMPARN)  que  passou  a  concentrar  os  trabalhos  de  pesquisas  desenvolvidos  no 

Estado. 

Ao término da década de 80 as pesquisas não possibilitaram a identificação da espécie 
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de camarões ideal para o cultivo no RN. Em função disto, optou-se por introduzir no Brasil 

uma espécie com pacote de tecnologias prontas e a partir da década de 90 o país passou a 

cultivar  a  espécie  Litopenaeus  Vannamei,  inicialmente  cultivada  com  grande  sucesso  no 

Equador  por  sua  fácil  adaptação  às  condições  variadas  de  cultivo  (CLUSTER  DO 

CAMARÃO DO RN, 2001).

Com o crescimento do setor, o Brasil mostrou sua relevância no mercado internacional 

ao inserir o crustáceo na pauta de exportações.  Filose (2004) explica que os três principais 

mercados da carcinicultura do RN (Estados Unidos, Japão e Europa), geralmente têm canais 

de distribuição idênticos. Os importadores compram grandes volumes de camarões e vendem 

menores quantidades a diversos tipos de distribuidores que atendem aos usuários finais. Em 

diversos casos, empresas verticalmente integradas executam tarefas múltiplas neste canal de 

distribuição.

Baldi (2006) explica que a estratégia de comercialização adotada pelos produtores do 

RN tem contribuído  para  que o  setor  fique  dependente  de um grupo de compradores  de 

camarões em grande escala, conhecidos pelo termo “atravessadores” cozedores. Tal contexto 

se dá pelo fluxo de informações interrompido pelos atravessadores entre os carcinicultores do 

RN e o cliente final. Informações essas que poderiam possibilitar além da comercialização 

direta com os grandes varejistas e distribuidores, o acesso à informações relevantes para a 

agregação de valor do produto.

O argumento de Baldi (2006) é que a carcinicultura do RN precisa inserir o mercado 

interno  como  pauta  de  comercialização,  isso  evitaria,  por  exemplo,  que  a  carcinicultura 

tomasse uma posição de dependência em relação aos cozedores, outrossim, o setor precisa 

inovar  em  termos  de  processos  e  de  produtos  para  ofertar  produtos  diferenciados  nos 

mercados, em que atua ou que deseja atuar.

De acordo com Gonçalves (2006), a carcinicultura como qualquer outra atividade que 

se utiliza do meio ambiente, atua e provoca impactos sobre ele. No entanto, a particularidade 

dos  impactos  oriundos  da  carcinicultura  reside  na  localidade  de  cultivo,  o  mangue.  O 

problema é que essa região além de frágil e complexa, é o início da vida marinha de muitas 

espécies.

Nesse contexto, Gomes et al. (2006) atentam para o fato de que, em algumas fazendas, 

após o período de noventa dias,  quando o camarão  é escoado e  deve-se descartar  a água 

utilizada, os produtores lançam essa água no rio/mar mais próximo, tornando a água ácida e 

imprópria à vida de peixes, pelo aumento do ph provocado pela uréia e outros resíduos. Desse 

modo,  o  aspecto  ambiental  na  carcinicultura  se  mostra  relevante  para  a  promoção  de 
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pesquisas  que  promovam  a  sua  sustentabilidade  ambiental  por  meio  de  novos  métodos 

tecnológicos ou novos processos de manejo. Para isso, existem tanto instituições de pesquisas 

para promover tais avanços, como a EMPARN e o Instituto de Desenvolvimento Econômico 

e Meio Ambiente (IDEMA), quanto instituições governamentais que fiscalizam as práticas de 

manejo nos viveiros, por exemplo.

Portanto,  percebe-se  que  endógeno  ao  setor  encontram-se  diversas  e  distintas 

organizações  que procuram agir  para o desenvolvimento  sustentável,  porém a cooperação 

entre os agentes econômicos já foi identificada como algo incipiente. O próprio Cluster do 

Camarão do RN (2001) e Baldi,  Lopes e Castro (2006) apontam à necessidade de maior 

articulação e relações de cooperações mais  densas entre os produtores,  e entre esses e os 

agentes governamentais e de pesquisa, sobretudo para promover a inovação. 

O estabelecimento de diferentes formas de cooperação produtiva e tecnológica entre 

organizações  tem  recebido  destaque  nas  ciências  sociais  e  econômicas.  Nesse  contexto 

pesquisadores de distintas escolas de pensamento (GRANOVETTER, 1985; BURT, 1992; 

ETZKOWITZ; LEYDERSDORFF, 2000) têm identificado que os fatores subjacentes a um 

melhor  desempenho  competitivo  devem centrar-se  na  investigação  das  relações  entres  as 

empresas e entre estas e as demais instituições, e não apenas numa organização isolada.

A complexidade das interdependências entre empresas e outras instituições tem sido 

estudada  por  meio  da  utilização  da perspectiva  analítica  de  redes.  De acordo com Britto 

(2002), a utilização das teorias de redes tem contribuído para o entendimento das relações 

entre empresas e, destas com outras instituições.

Conforme  Britto  (2002),  a  perspectiva  de  redes  auxilia  o  pesquisador  a  captar  a 

crescente sofisticação das relações inter-empresariais que caracterizam a dinâmica econômica 

contemporânea. Especificamente a perspectiva das redes sociais, inicialmente explicada por 

Granovetter (1973), ressalta a importância de se pesquisar a estrutura do sistema de relações 

que  ligam  diferentes  atores,  no  entanto,  a  perspectiva  de  redes  defendida  pela  teoria 

econômica ressalta o caráter instrumental para a compreensão da dinâmica de comportamento 

dos diferentes mercados.

Para Britto (2002), a característica das redes empresariais é a criação e a difusão de 

informações  e  conhecimentos  que  alargam  o  potencial  dos  atores  de  uma  rede  para  a 

inovação. O processo de inovação por intermédio do conhecimento é visto como um recurso-

chave e uma fonte de vantagem competitiva entre empresas em um ambiente crescentemente 

competitivo (REIS, 2008). 

Para Reis (2008), o processo de inovação está centrado na capacidade de transferência 
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de conhecimentos que instituições de pesquisas (universidades e centros de pesquisas) detêm 

para os agentes econômicos (empresas). Segundo o autor, as relações de cooperação entre 

universidades e empresas podem conduzir empresas, regiões e consequentemente um país ao 

desenvolvimento tecnológico. 

No  entanto,  Reis  (2008)  atenta  para  o  fato  da  incapacidade  de  transferência  de 

conhecimentos dessa natureza no Brasil, uma vez que o país vem ocupando lugar de destaque 

no mundo em termos de produção científica  e,  ao mesmo tempo,  aparecer  como um dos 

países com menor produção tecnológica. Dados desta natureza têm provocado preocupações 

quanto à promoção de políticas que encorajem essas transferências, e assim, proporcionem o 

aumento  das  relações  interorganizacionais  entre  universidades-setor  produtivo  e  governo, 

defendidas no modelo da Tríplice Hélice.

Conforme  Etzkowitz  (2005),  a  interação  universidade-industria-governo  é  a  base 

estratégica  para  o  desenvolvimento  social  e  econômico  nas  sociedades  industriais 

desenvolvidas  e  em desenvolvimento.  Conforme o autor,  há  um crescimento  contínuo na 

transformação de regiões em espaços de inovação, ao que denomina como sendo a “Região da 

Tríplice Hélice”.

As relações  contempladas  no modelo  de Etzkowitz  e  Leydesdorff  (2000)  sugerem 

diferentes  tipos  de  cooperação  realizados  pelos  atores  numa  rede  para  a  promoção  da 

inovação. Estas relações acontecem com três esferas institucionais, universidade, governo e 

setor produtivo, e são realizadas tanto dentro de cada esfera institucional, quanto entre e fora 

delas.  Sábato  e  Botana  (1968)  definiram estas  relações  como sendo “intra,  inter  e  extra-

institucionais”, respectivamente.

Portanto, por apresentar-se como uma atividade agroindustrial que tanto necessita de 

mecanismos de coordenação para o desenvolvimento de ações cooperativas, difusão do co-

nhecimento, e transformação destes em produtos/processos novos, faz-se necessário contem-

plar neste projeto os atores que compõem as esferas universidade, governo e setor produtivo 

na carcinicultura do RN, bem como considerar as relações que se estabelecem entre estes para 

o desenvolvimento de inovações tecnológicas. 

Como perspectivas analíticas para compreender as relações entre os atores, esta pes-

quisa utilizou-se da Teoria da Imersão Social (GRANOVETTER, 1985) e da Teoria da De-

pendência de Recursos (PFEFFER; SALANCICK, 1978) por ambas conterem elementos ca-

pazes de explicar as relações entre os atores de forma contextualizada, uma vez que a crítica 

de Cooke (2005) à perspectiva da Tríplice Hélice, é que esta mostra-se incapaz de reconhecer 
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o papel dos movimentos sociais em mudar os alvos da inovação, apresentando-se, portanto, 

como uma perspectiva descontextualizada. Dessa forma, tem-se como problema de pesquisa:

Como as  relações  da  Tríplice  Hélice  interferem  no  processo  de  inovação  da 

carcinicultura norteriograndense?

1.1  Objetivos

1.1.1  Objetivo Geral

Compreender como as relações da Tríplice Hélice interferem no processo de inovação 

da carcinicultura norteriograndense.

1.1.2  Objetivos Específicos

1. Caracterizar o setor da carcinicultura do Rio Grande do Norte;

2. Identificar a ocorrência de relações de cooperação tecnológica inter-atores;

3. Identificar os recursos que promovem uma relação de dependência de um ator em 

relação a outro(s);

4. Identificar  os  tipos  de laços  estabelecidos  entre  os  atores,  o  conteúdo que flui 

através deles, e a posição dos atores;

5. Identificar quais são as forças motivadoras/inibidoras que interferem na coopera-

ção entre as três esferas institucionais; e

6. Analisar como as relações  da Tríplice Hélice ampliam ou limitam a capacidade 

inovativa do setor.

1.2  Justificativa ao estudo do tema

A inovação tem sido destacada por Lundvall (1993) como sendo fundamental para a 

sustentabilidade e desenvolvimento de empresas e regiões. Não obstante, a presente pesquisa 

assenta-se nesta mesma concepção,  sobretudo por ser um estudo num setor  agroindustrial 

formado  por  inúmeros  agentes  que  procuram  promover  a  inovação  para  garantir  a  sua 

sustentabilidade.

A  carcinicultura  do  RN  por  considerar  a  princípio  apenas  o  escoamento  de  sua 

produção aos mercados estrangeiros e encontrar nestes mercados uma forte concorrência, tem 
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sido apontada por Baldi (2006) como um atividade dependente tanto de novas estratégias de 

comercialização como de novas tecnologias para diferenciar  seu produto, atualmente visto 

como commodities. 

A perspectiva da Tríplice Hélice presume ações cooperativas entre os agentes para a 

transformação do conhecimento inerente às universidades em produtos e processo novos no 

mercado, uma vez que a inovação parte da perspectiva de que as mudanças devem chegar ao 

mercado e não apenas ficar no campo da abstração. 

Para  tanto,  Mello  e  Etzkowitz  (2006)  afirmam  que  o  trabalho  conjunto  para 

incremento da inovação não depende apenas de um grupo de produtores, mas sim, de ações 

comungadas entre a universidade-indústria-governo. Os autores advogam que somente unindo 

estas esferas institucionais num projeto único e amplo a inovação pode tornar-se factível.

No  Brasil,  estudos  que  tratam  do  modelo  da  Tríplice  Hélice  vêm  crescendo 

ultimamente, o que tem proporcionado para a academia além do ganho quantitativo um ganho 

qualitativo  sobre  a  temática  da  inovação.  No  entanto,  os  pesquisadores  têm  dado  maior 

relevância  aos  aspectos  inerentes  às  relações  inter-institucionais  (universidade-indústria-

governo) e, dessa forma, têm negligenciado as relações que se estabelecem dentro de cada 

esfera institucional, como também dos relacionamentos dos vértices com o seu exterior, que 

se mostram no intercâmbio científico, no comércio externo de tecnologia e na adaptação de 

tecnologias importadas. 

Em face  do  exposto,  a  presente  dissertação  justifica-se  cientificamente  por  buscar 

entender  tanto  as  relações  inter-institucionais  como  também  as  relações  intra  e  extra-

institucionais, a partir das perspectivas da Imersão social e da Dependência de Recursos, uma 

vez que ambas teorias contemplam elementos significativos para uma análise contextualizada 

das relações entre os atores da Tríplice Hélice.

A pesquisa também proporciona ganhos para a carcinicultura do RN, uma vez que 

compreendendo como as relações influenciam a capacidade de inovação do setor, o estudo 

produz conhecimentos necessários para direcionar os agentes a ações que tornem o processo 

factível. Como já foi dito, a carcinicultura necessita do desenvolvimento de inovações para 

garantir  sustentabilidade,  cenário  comungado  pelo  setor,  uma  vez  que  esta  justificativa 

mostra-se explícita quando da implantação do Centro Tecnológico da Aquicultura (CTA) no 

Estado.

A relevância  do  agronegócio  do  camarão  em cativeiros  tem se  mostrado  também 

diante do aspecto social, em especial no Rio Grande do Norte (RN) por representar grande 

parte  da produção nacional  de camarões  e gerar  emprego e  renda para a  população rural 
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(ABCC, 2007). Para Rocha (2007), o mérito  principal do setor está na sua capacidade de 

reduzir  as  desigualdades  sociais  e  na  reversão  do  êxodo  rural  litorâneo,  além  de  gerar 

oportunidades de negócios.

Portanto, a pesquisa se justifica no plano prático por mostrar meios que possam trazer 

melhorias de processos e produtos para um setor que exerce forte influência econômica e 

social no RN, já que gera emprego e renda para a sociedade e ainda tem seu produto na pauta 

de exportação do Estado (SECEX, 2006).

Por fim, ressalta-se que a temática do estudo além de estar alinhado aos interesses do 

pesquisador que vem desenvolvendo estudos na área, mostra-se relevante para o projeto de 

pesquisa ligado a carcinicultura do RN, coordenado pela professora Mariana Baldi que tem 

por título “Geração e disseminação da inovação na carcinicultura do RN: uma análise a partir 

da perspectiva de redes”.
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Inovação

O desenvolvimento econômico de setores empresariais esteve condicionado a utiliza-

ção de novas tecnologias desde o século XVIII, com o surgimento da revolução industrial. 

Para Tigre (2006), Adam Smith e David Ricardo, economistas clássicos, tinham cons-

ciência do papel das transformações técnicas no crescimento econômico. Andreassi (2007), 

por sua vez, explica que Smith foi pioneiro na análise da relação entre acumulação de capital 

e tecnologia de manufatura.

Adam Smith identificou em “A riqueza das nações” que a divisão do trabalho resulta-

va no aprimoramento das forças produtivas do trabalho. A tese de Smith (1983) é que o mes-

mo número de operários podia obter maior produtividade por meio da divisão do trabalho, 

que consistia na especialização do indivíduo em sua atividade específica, na redução de tempo 

que se gastava para se passar de uma tarefa para outra, e na invenção de máquinas que pudes-

sem facilitar o trabalho.

 Ressalte-se que, Smith (1983) argumenta que através da divisão do trabalho o indiví-

duo é capaz de promover modificações tecnológicas que resultam numa maior produtividade 

para a organização.

Precisamos todos tomar consciência de quanto o trabalho é facilitado 
e abreviado pela utilização de máquinas adequadas. É desnecessário 
citar exemplos. Limitar-me-ei, portanto, a observar que a invenção de 
todas essas máquinas que tanto facilitam e abreviam o trabalho parece 
ter sua origem na divisão do trabalho. As pessoas têm muito maior 
probabilidade de descobrir com maior facilidade e rapidez métodos 
para atingir um objetivo quando toda a sua atenção está dirigida para 
esse objetivo único, do que quando a mente se ocupa com uma grande 
variedade de coisas.  Mas, em conseqüência da divisão do trabalho, 
toda a atenção de uma pessoa é naturalmente para um único objetivo 
(SMITH, 1983, p. 44).

No entanto, Smith (1983) reconhece que nem todas as invenções são produzidas pelos 

indivíduos que operam as máquinas, enfatizando que muitas delas foram realizadas nos enge-

nhos de fabricantes de máquinas, os quais detinham a especialização necessária para promo-

ver transformações; e algumas outras invenções foram produzidas por pesquisadores e filóso-

fos. De acordo com Smith (1983), a atividade dos pesquisadores como qualquer outra está 

subdividida em grande número de setores ou áreas diferentes, e essa subdivisão melhora e 

aperfeiçoa a habilidade, proporcionando maior economia de tempo. 
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Conforme Andreassi (2007), os trabalhos de Smith não tiveram por finalidade enten-

der de maneira aprofundada a dinâmica do processo de mudança tecnológica, tal inquietação 

veio nos estudos de Joseph Schumpeter no início do século XX, que cunhou o termo inova-

ção, e desde que atribuiu ao mesmo o caráter de fenômeno fundamental do desenvolvimento 

econômico, o tema tem provocado vários debates acadêmicos e tem sido difundido como fator 

condicionante à sustentabilidade de empresas no ambiente competitivo.

Para Schumpeter  (1982),  a inovação é um processo revolucionário na condição  de 

desenvolvimento  econômico,  que  ocasiona  transformações  na  tradicional  forma  de 

competição.  O autor advoga que a ação de inovar produz rupturas no sistema econômico 

ocasionando desequilíbrios no mercado. Assim, ao introduzir novos processos e/ou produtos 

uma organização se coloca a frente dos seus concorrentes e pode determinar as bases de um 

novo modo de competição.

Conforme Nelson (2006), o monopólio de uma organização é temporário, visto que, 

mais cedo ou mais tarde os concorrentes ao estabelecerem inovações anulam uns aos outros 

provocando transformações no ambiente competitivo, como se refere Schumpeter.

Na Teoria do Desenvolvimento Econômico, Schumpeter estabelece a distinção entre o 

crescimento e o desenvolvimento econômico. O primeiro relaciona-se a um processo contínuo 

e gradual, o segundo, por sua vez, relaciona-se a uma mudança natural e descontínua dos ca-

nais de fluxo, perturbação do equilíbrio, que desvia e desarticula o estado de equilíbrio ante-

riormente existente (SCHUMPETER, 1982).

De acordo com Schumpeter  (1982),  a  inovação não está  atrelada  apenas  às  novas 

combinações de produção ou introdução de um novo produto, assim, sua obra enumera cinco 

formas diferentes de introduzir inovação: 

1) Introdução de um novo bem, o qual os consumidores ainda não estejam familiarizados, ou 

que tenha maior qualidade; 

2) Introdução de um novo método de produção, o qual ainda não tenha sido testado pela 

experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que de modo algum precisa ser 

baseada  numa  descoberta  cientificamente  nova,  e  que  possa  consistir  também,  em  nova 

maneira de manejar comercialmente uma mercadoria;

3) Abertura de um novo mercado, no qual o ramo particular da indústria de transformação do 

país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha existido antes ou não;

4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semimanufaturados, 

mais uma vez independentemente do fato de que essa fonte já exista ou teve que ser criada; e
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5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma 

posição de monopólio (trustificação) ou a fragmentação de uma posição de monopólio.

A amplitude dos estudos de Schumpeter provocou transformações no modo de pensar 

o desenvolvimento econômico. Alguns teóricos sob a influência das concepções schumpete-

rianas desenvolveram, mais tarde, estudos acerca da inovação, esses pesquisadores são vistos 

como os “neoschumpeterianos”.

Tavares et al. (2005) afirmam que a fundamentação consistente de Schumpeter ganhou 

mais força com os chamados economistas neoschumpeterianos, que passaram a defender a 

inovação tanto como algo que forma o determinante fundamental do processo dinâmico da 

economia como algo fundamental para definir os paradigmas de competitividade econômica; 

de maneira especial ao recente crescimento da competitividade em nível regional e global. 

Para  os  Neoschumpeterianos,  a  inovação  é  o  único  meio  de  sobrevivência  nos 

mercados.  Outrossim,  a  abordagem  Neoschumpeteriana  atribui  ao  agente  econômico 

(empresas) o papel fundamental da promoção de inovações. 

Dosi (2006), um dos expoentes Neoschumpeterianos,  afirma que sempre que surge 

uma tecnologia  baseada em novo conhecimento científico,  há mecanismos cruciais  para a 

seleção  e  tradução desse conhecimento  em fluxos  tecnológicos  para ser  aplicado de fato. 

Assim, o autor advoga que deve existir instituições públicas e departamentos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) de grandes empresas envolvidos em pesquisa fundamental para a 

seleção de possíveis aplicações econômicas da ciência pura.

De acordo com Nelson (2006), as empresas estabelecem formas de cooperação em 

P&D.  A  primeira  forma,  descrita  pelo  autor,  relaciona-se  com  a  cooperação  entre  uma 

empresa e seus clientes e fornecedores; a segunda forma está ligada à cooperação entre uma 

empresa e um fornecedor de equipamentos; e a terceira forma está centrada na cooperação 

entre uma empresa e sua(s) concorrente(s). Neste caso, Dosi (2006) argumenta que esse tipo 

de  cooperação  é  estabelecido  para  o  alcance  de  objetivos  compartilhados  e  em  que  os 

resultados de pesquisas são de difícil apropriação.

O conjunto de atores e instituições que participam do processo de inovação, bem como 

a importância da interação entre eles para a promoção de produtos e/ou processos novos foi 

definido na literatura  neoschumpeteriana sob o enfoque de Sistema Nacional  de Inovação 

(SNI). Conforme Ferreira Neto e Antunes (2001), o SNI compreende o conjunto de elementos 

que ajudam o desenvolvimento, introdução, difusão e utilização das inovações, tais como as 

universidades, os centros de pesquisas e outros agentes públicos e privados. 
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Cabe ressaltar que tanto os estudos schumpeterianos quanto os neoschumpeterianos 

contemplam apenas às empresas de grande porte, as quais são detentoras de recursos capazes 

de alavancar o desenvolvimento de inovações sem o trabalho em conjunto com outros agentes 

econômicos. Dessa forma, percebe-se que tais estudos negligenciam a força que as Pequenas e 

Médias Empresas – PMEs têm quando atuam em conjunto. 

O trabalho em redes para o alcance da inovação é defendido por Hage e Hollingsworth 

(2000), segundo o qual, as redes de inovação existem tanto no setor industrial quanto no setor 

comercial,  e cada rede contém seis arenas funcionais diferentes em que os vários tipos de 

processos  inovativos  ocorrem:  pesquisa  básica;  pesquisa  aplicada;  pesquisa  sobre  o 

desenvolvimento  de  produto;  pesquisa  sobre  processos  de  manufatura;  pesquisa  sobre  o 

controle de qualidade; e pesquisa sobre a comercialização e o marketing dos produtos.

A  tese  central  do  estudo  de  Hage  e  Hollingsworth (2000)  é  que  a  força  da 

conectividade (ligação) entre atores de uma rede impacta na quantidade de inovações radicais 

de produtos e/ou processos dentro e entre as arenas de setores industriais.

Pietrobelli  (2003)  atenta  que a  geração  de conhecimento  interorganizacional  é  um 

fator  crítico  para  que  as  PMEs  possam  competir  em  mercados  com  alta  tecnologia.  O 

argumento  do  autor  é  que  as  redes  de  conhecimento  devem  ser  bem  coordenadas  para 

compensar as desvantagens relacionadas ao tamanho das empresas.

Nota-se que existem diversas maneiras sob as quais as empresas e setores industriais 

procuram se estruturar para fomentar a inovação.  Whitley (2000) corrobora, ao afirmar que 

não há formas ótimas para desenvolver produtos novos e/ou processos que todas as empresas, 

de forma “racional”, são forçadas a seguir em todas as circunstâncias.

Contudo, enfoques contemporâneos têm destacado o papel das universidades na pro-

moção de conhecimentos para a inovação. Nesse sentido, as universidades são vistas como 

agentes que podem auxiliar na promoção de novas tecnologias, já que estas são detentoras do 

conhecimento gerado por meio das pesquisas (NELSON, 2006; SÁBATO; BOTANA, 1968; 

ETZKOWITZ; LEYDERSDORFF, 2000; ETZKOWITZ, 2005).

Cabe destacar que os autores acima citados também consideram o governo como sen-

do um agente no processo de inovação. Especificamente Sábato, Botana, Etzkowitz e Leydes-

dorff relacionam ao Estado o poder de articulação entre o setor produtivo e a universidade.

2.2 Relações de cooperação entre universidade-governo-setor produtivo para o alcance 
da inovação: do Triângulo de Sábato à Tríplice Hélice.

A necessidade por inovar tem provocado mudanças sob as quais vem surgindo uma 
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sociedade baseada no conhecimento. Em face disso, o tema tem recebido atenção especial por 

pesquisadores  como Nelson,  Dosi,  Sábato,  Etzkowitz  e  Leydesdorff  entre  outros,  embora 

estes tenham concepções distintas acerca da temática da inovação.

Reis (2008) explica que o conhecimento deixou de ter uma função auxiliar do poder 

financeiro para ser a fonte e a chave para uma futura mudança de poder. Tal transformação 

leva  as  organizações  a  buscarem  reter  o  conhecimento  obtido,  garantindo  que  nenhum 

concorrente através da apropriação desse conhecimento passe a imitar suas ações, anulando 

suas vantagens competitivas.

A apropriação do conhecimento é explicado por Reis (2008) como sendo um fator 

inibidor  da  transferência  de  conhecimentos  o  qual  podem  gerar  dois  problemas  nas 

negociações entre universidade e empresas: o primeiro relaciona-se ao fato de pesquisadores 

acadêmicos apropriarem-se dos resultados da pesquisa para iniciarem seus próprios negócios; 

e o segundo está relacionado a difusão das informações  por pesquisadores,  via atividades 

acadêmicas, que podem beneficiar empresas concorrentes.

Sábato e Botana (1968) foram os primeiros autores a defender a integração entre o 

setor produtivo, o governo e a universidade, recomendando que as regiões poderiam participar 

do processo de desenvolvimento inserindo, neste, a ciência e a tecnologia.  Assim, de acordo 

com Sábato e Botana (1968), a inserção da ciência e tecnologia passa a ser fundamental no 

processo de desenvolvimento, que resulta da ação múltipla e coordenada de três elementos 

essenciais para o desenvolvimento de uma região: o governo, a estrutura produtiva e a infra-

estrutura científico-tecnológica. 

Ao  descrever  um  esquema  geográfico  que  representa  a  triangulação  de  relações 

institucionais,  o  modelo  ficou  conhecido  por  “Triângulo  de  Sábato”.  Com  o  governo 

ocupando  o  vértice  superior  enquanto  a  estrutura  produtiva  e  a  infra-estrutura  científico-

tecnológica ocupavam os vértices horizontais e a base da pirâmide.

Podemos imaginar que entre esses três elementos se estabelece 
um  sistema  de  relações  que  se  representaria  pela  figura 
geométrica de um triângulo,  onde cada um deles ocuparia seus 
vértices respectivos (SÁBATO; BOTANA, 1968, p. 22).

Citando a década de 40,  Sábato e  Botana (1968) explicam que o governo atua de 

maneira  mais  intensiva  sobre  a  estrutura  científico-tecnológica  e  também  na  estrutura 

produtiva industrial, o que lhe permite o reconhecimento de “promotor mais importante do 

processo de inovação”. A figura 1, a seguir, representa o modelo geométrico descrito pelos 

autores em sua obra.
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Figura 1: Representação gráfica do triângulo de Sábato
Fonte: Sábato e Botana (1968, p. 27) 

O  modelo  proposto  por  Sábato  e  Botana  (1968)  atribui  ao  governo  o  papel 

fundamental de aproximar a infraestrutura científico-tecnológica e o setor produtivo, esferas 

institucionais que tradicionalmente mostravam-se descrentes quanto às ações uns dos outros 

para o trabalho conjunto. 

O triângulo  se caracteriza pela existência  de três tipos de relações,  descritas pelos 

autores: 1) intra-relações,  que são as relações endógenas dos vértices,  ou seja, as relações 

estabelecidas entre os agentes de cada vértice; 2) inter-relações, que são as relações entre dois 

vértices;  e  3)  extra-relações,  que  são  as  que  se  criam entre  uma  sociedade  e  o  exterior, 

demonstradas no intercâmbio científico, no comércio externo de tecnologia e na adaptação de 

tecnologias importadas.

As inter-relações do tipo horizontal, entre a infra-estrutura científico-tecnológica e a 

estrutura produtiva, foram vistas pelos autores como sendo “as mais difíceis de estabelecer”, 

porém as mais importantes para o alcance dos objetivos interorganizacionais, não somente por 

estarem,  segundo Plonski  (1995),  metaforicamente  na base da pirâmide,  mas  pelo  caráter 

fundamental para a transferência de conhecimentos.

De  acordo  com  Plonski  (1995),  apesar  do  desafio  do  estabelecimento  das  inter-

relações do tipo horizontal,  as relações do tipo verticais  também merecem de igual modo 

atenção  especial,  visto  que,  em  primeiro  lugar  evidenciam  o  fato  de  ser  o  esforço  de 

aprimoramento das intra-relações; em segundo lugar por atentar para a necessidade de uma 

sociedade  apresentar  articulado  o  triângulo  integrado.  Para  Plonski  (1995)  a  articulação 

apenas intra-relacional não é suficiente para promover o desenvolvimento.
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Infra-estrutura
Científico-Tecnológica
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Conforme Plonski (1995), em evento realizado para comemorar  o vigésimo quinto 

aniversário do modelo e dez da morte de Jorge Sábato, foram apresentados trabalhos onde as 

relações  se  mostraram  tão  complexas  que  somente  poderiam  ser  representado 

geometricamente  por  meio  da  elaboração  de  redes.  Plonski  (1995)  destaca  que  um  dos 

trabalhos apresentados, trouxe uma evolução do triângulo, que passou a representar o modelo 

das relações como sendo um tetraedro,  por causa da inclusão do sistema financeiro como 

quarto vértice.

Fazendo referência  ao  Triângulo  de  Sábato,  Petrillo  (2006)  explica  que  existe  um 

consenso acerca da promoção da inovação tecnológica por meio das relações estabelecidas no 

Triângulo, mas que o sistema financeiro deveria ser incluído como ator dessas relações, já que 

este  poderia  assegurar  o  progresso  industrial,  científico,  tecnológico  e  social  do  país.  Ao 

pensar  dessa  forma,  Petrillo  (2006)  defendia  que  a  promoção  da  inovação  somente  seria 

sustentada com a entrada de um ator capaz de injetar capital financeiro.

Nosso projeto e  nossos esforços  se dirigem a conseguir  a  imediata 
vinculação  entre  o  sistema  acadêmico-científico-tecnológico  com o 
setor produtivo de bens e serviços, tanto público quanto privado. Isto 
se  dá  por  meio  da  integração  de  quatro  protagonistas  do 
desenvolvimento  tecnológico:  o  Estado,  o  Banco,  a 
Universidade/Centros de pesquisa e a Empresa/Indústria, que formam 
os vértices do tetraedro baseado no triângulo dos professores Sábato e 
Botana (PETRILLO, 2006, p. 33).

Cabe  ressaltar  que  o  argumento  de  Petrillo  acerca  do  tetraedro  está  em  fase  de 

desenvolvimento, a primeira parte do documento foi aprovada por unanimidade em plenário 

realizado  na  cidade  de  Bahia  Blanca,  em outubro  de  2006,  sobre  “Centros  de  Inovação 

Tecnológica e Desenvolvimento Industrial”. A figura 2, a seguir, representa graficamente o 

tetraedro proposto por Petrillo.
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Figura 2: Representação gráfica do tetraedro
Fonte: Petrillo (2006, p. 33).

Ao propor como metáfora a figura de um tetraedro, pode-se inferir que Petrillo (2006) 

buscou não se distanciar da figura do Triângulo de Sábato, pois como pode ser percebido na 

figura 2, o tetraedro parte da concepção de uma pirâmide, no qual a forma triangular mostra-

se  implícita.  Ademais,  ressalta-se  que  o  trabalho  de  Petrillo  (2006)  centra-se  apenas  na 

inclusão  do  sistema  financeiro  como  ator-chave  para  o  processo  de  desenvolvimento 

tecnológico e, portanto não presume diferenças nas tipologias dos relacionamentos entre os 

atores, descritos por Sábato e Botana (1968).

Boa  parte  da  literatura  que  contempla  as  relações  interinstitucionais  entre 

universidade-governo-setor produtivo atribui a metáfora da Tríplice Hélice uma evolução do 

Triângulo, tal fato se dá pelo pioneirismo do estudo de Sábato e Botana na representação de 

relações  entre  estas  esferas  institucionais.  Stal  (2006)  afirma  que  o  modelo  proposto  por 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000) é uma evolução do triângulo porque além de considerar as 

múltiplas  interações,  prescreve  que  cada  vértice  pode  passar  a  desempenhar  funções 

anteriormente exclusivas dos outros dois, outrossim, o modelo da Tríplice Hélice considera a 

formação de redes entre as esferas institucionais de cada vértice. Essa característica dinâmica 

entre as três esferas institucionais no modelo é apresentada nos estudos de Etzkowitz (2005).

Nas atuais circunstâncias de competitividade internacional, a inovação 
é muito importante para ser deixada para uma empresa individual, ou 
mesmo a um grupo de empresas, a um pesquisador individualmente 
ou uma colaboração  internacional  de pesquisadores.  A inovação  se 
expandiu de um processo interno nas e entre as empresas para uma 
atividade  que  geralmente  ocorre  em  outras  esferas  institucionais 
(ETZKOWITZ, 2005, p. 12).

De acordo com Etzkowitz (2005), as várias esferas institucionais podem tanto exercer 

seus  papéis  especializados  num  processo  de  organização  regional,  quanto  tomar  a 

responsabilidade de exercer o papel de outras esferas, quando uma delas tem sua participação 

perdida  ou restrita.  Mello  e  Etzkowitz  (2006)  explicam que  o modelo  da Tríplice  Hélice 

envolve três elementos básicos: 1) um papel mais relevante para a universidade na inovação; 

2) um fluxo em direção as relações de cooperação entre as três esferas institucionais; e 3) a 

autonomia para “tomar o papel da outra” em adição às suas funções tradicionais.
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Em função  do  desenvolvimento  de  papéis  de  outra  esfera  institucional,  Etzkowitz 

(2005) propõe o conceito de ambiente de inovação regional, que consiste num conjunto de 

instituições  políticas,  industriais  e  acadêmicas  que  atua  de  forma  proposital  ou  não  para 

aprimorar as condições locais à inovação. Conforme o autor, muitas regiões têm lacunas nos 

seus sistemas de inovação e precisam de saídas para preenchê-las, dessa forma, seria melhor 

pensar  em  ambientes  de  inovação  ao  invés  de  sistemas  de  inovação,  nos  quais  alguns 

elementos contribuem para fomentar a inovação, enquanto outros não.

Apesar da Tríplice Hélice (TH) ser vista por alguns pesquisadores como sendo uma 

evolução do Triângulo de Sábato e ser em muitos casos confundida como sendo um Sistema 

Nacional  de  Inovação  (SNI),  Etzkowitz  e  Leydesdorff  (2000)  advogam que  o  modelo  é 

analiticamente diferente do SNI e do Triângulo de Sábato, pelo fato do primeiro considerar a 

empresa como tendo um papel de liderança para a inovação,  e o segundo por atribuir  ao 

Estado esta característica. De maneira diferente, os autores explicam que o modelo da Tríplice 

Hélice concentra-se na rede de superposição de comunicações e expectativas para reformular 

os mecanismos institucionais entre as três esferas institucionais.

Yandong e Wangcheng (2006) atribuem à Tríplice Hélice uma estrutura analítica que 

sustenta  a  investigação  direta  dos ambientes  essenciais  para as  atividades  de inovação de 

PMEs,  pois,  focalizando  as  atividades  de  inovação  das  PMES  e  o  sistema  de  inovação, 

percebe-se que a PMES são inteiramente dependentes do ambiente,  do setor industrial,  da 

existência de institutos de pesquisa e de políticas governamentais. Pereira Neto, Gallindo e 

Cruz (2004) afirmam que a Tríplice Hélice é um conceito criado por Etzkowitz e Leydesdorff 

que reconhece na interação entre os atores, a base da inovação no mundo contemporâneo. 

Para os autores, tal fato se dá pela mudança paradigmática de uma sociedade industrial para 

uma sociedade do conhecimento, a qual sua ocorrência ainda está em fluxo.

A Tríplice Hélice busca integrar ciência,  tecnologia  e desenvolvimento econômico. 

Este modelo se baseia numa espiral onde ocorre também um fluxo de conhecimentos em via 

de mão-dupla entre a academia e a indústria. Leydesdorff (2000) diz que os limites imaginá-

rios entre os setores público e privado, a ciência e a tecnologia, e a universidade e a indústria 

estão em fluxo.

Etzkowitz  e  Leydesdorff  (2000)  descrevem  o  processo  de  avanço  nas  discussões 

acerca  das relações  do modelo da Tríplice Hélice.  Tal fato  fortalece  o discurso de que a 

representação  gráfica  por  mais  que  se  aproxime  das  relações  e  construtos  do  Triângulo, 

originou-se de discussões teóricas e empíricas entre acadêmicos e políticos em uma série de 

conferências. As representações gráficas são mostradas a seguir nas figuras 2, 3, e 4, e foram 
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rotuladas pelos autores como sendo a “Tríplice Hélice I, II e III.”

Figura 3: Tríplice Hélice I - Modelo estático de relações Universidade-Indústria-Governo.
Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000, p. 111).

De acordo com Etzkowitz  e  Leydesdorff  (2000),  as  relações  da  Tríplice  Hélice  I, 

compreende uma configuração em que o Estado engloba a universidade e a indústria e dirige 

as relações  que se estabelecem entre  elas.  Assim sendo, esse modelo recebeu o nome de 

modelo  de  relações  estáticas  entre  a  universidade-indústria-governo,  por  considerar  as 

relações  entre  universidade-indústria  como  sendo  algo  manobrado  por  diretrizes 

governamentais. Para os autores, esta versão da Tríplice Hélice podia ser encontrada na antiga 

União Soviética e em países da Europa Ocidental onde existe o socialismo, além de alguns 

países da América Latina.

O  segundo  modelo  contemplado  nos  estudos  de  Etzkowitz  e  Leydesdorff  (2000) 

aborda as hélices institucionais separadas. Este modelo remete a ideia de que as instituições 

estabelecem relações limitadas. Neste modelo o governo ocupa o vértice superior e concentra 

o papel de incentivador da relação. Cabe destacar que devido esta separação o modelo ficou 

conhecido como sendo “laissez-faire”.

GovernoUniversidadeIndústria

Universidade Indústria

Governo
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Figura 4: Tríplice Hélice II - Modelo laissez-faire de relações Universidade-Indústria-Governo.
Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000, p. 111).

O modelo da Tríplice Hélice III, figura 5, segundo Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

promove a geração de infraestruturas de conhecimento em termos de sobreposição nas esferas 

institucionais,  onde  têm-se  cada  uma  desenvolvendo  o  papel  da  outra,  resultando  no 

surgimento de organizações híbridas nas interfaces.  Nela  fica evidenciado que as relações 

entre as esferas institucionais se sobrepõem. Dessa forma, as relações de cooperação que se 

estabelecem são mais próximas do que prescreve os modelos anteriores. Leydesdorff (2000) 

elucida que a tese da Tríplice Hélice tem sido elaborada dentro de um modelo recursivo de 

como uma sobreposição de interações operam sobre as carreiras institucionais.

Figura 5: Tríplice Hélice III - Modelo de relações Universidade-Indústria-Governo.
Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000, p. 111).

Etzkowitz e Leydesdorff (2000) explicam que a Tríplice Hélice I é amplamente vista 

como um modelo desenvolvimentista fracassado, com pouco espaços para iniciativas de baixo 

para cima, ou seja, existem poucos espaços para a universidade e para a indústria participar 

ativamente do processo de inovação, o que acaba por desencorajar a inovação. No modelo da 
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Tríplice Hélice II, incide a política laissez-faire, na qual consiste a ideologia econômica, que 

defende a existência de mercado livre nas transações comerciais internacionais.

Conforme Etzkowitz e Leydesdorff (2000), países e regiões, em sua maioria, procuram 

alcançar de alguma forma as relações estabelecidas na Tríplice Hélice III, onde o objetivo é 

promover um ambiente inovador constituído de spin-offs universitários, iniciativas tri-laterais 

para  o  desenvolvimento  econômico  baseado  no  conhecimento,  alianças  estratégicas  entre 

empresas  (pequenas  e  grandes,  que  desenvolvem  suas  ações  em  diferentes  áreas  e  com 

diferentes  níveis  tecnológicos),  laboratórios  governamentais,  e  grupos  de  pesquisadores 

acadêmicos. Os autores explicam ainda, que neste modelo, esses arranjos interinstitucionais 

são encorajados, mas não controladas pelo governo, quer seja por meio de “novas regras no 

jogo”, ou mesmo, pela assistência direta ou indireta de financiamentos.

De  acordo  com  Razak  e  Saad  (2007),  muitas  universidades  na  Malásia  têm  se 

esforçado para promover a evolução cultural  da TH. No entanto,  os autores explicam que 

existem temas chaves a serem abordados e muitos desafios a serem enfrentados, uma vez que 

a maioria das universidades dependem diretamente de recursos (financeiros e humano) do 

governo. A promoção de inovações nas relações da TH em seus estudos foi analisada à luz do 

modelo  estadista  (Laissez-faire),  uma  vez  que  o  governo  se  posiciona  numa  relação 

dominante.

Etzkowitz (2005) atenta para o fato da necessidade de existirem pessoas com expertise 

na  transferência  do  conhecimento  dos  dois  lados.  No lado da  universidade,  pessoas  com 

expertise industrial  para encontrar  parceiros  no setor;  no lado das empresas,  pessoas com 

conhecimentos  acadêmicos  para pesquisar  nas  universidades  conhecimentos  e tecnologias. 

Essas capacidades são fundamentais nos dois lados para que os processos laterais funcionem 

perfeitamente.

A tese da Tríplice Hélice atribui à universidade um caráter fundamental no processo 

de incremento à inovação, as próprias referências às relações – universidade-setor produtivo-

governo trazem consigo a universidade como sendo a primeira esfera institucional, uma vez 

que  ela  é  detentora  do  conhecimento  a  ser  transformado  em inovação.  Não  obstante  às 

referências  ao  Triângulo  de  Sábato  trazem  o  governo  como  sendo  a  primeira  esfera 

institucional, pois ao mesmo consiste o papel em promover relações mais densas entre o setor 

produtivo e a academia.

A importância do papel dos centros universitários na inovação fez emergir o conceito 

da universidade empreendedora. “A universidade atualmente está assumindo um papel mais 

fundamental para a sociedade que a torna crucial para a inovação futura, criação de empregos, 
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crescimento econômico e sustentabilidade” (ETZKOWITZ, 2005, p. 7). 

O conceito da universidade empreendedora está relacionado ao seu papel na promoção 

da  inovação,  dessa  forma  a  universidade  empreendedora  retém  suas  funções  acadêmicas 

tradicionais  de  conservação  do  conhecimento  (educação)  e  de  criação  do  conhecimento 

(pesquisa)  para  incluir  também  a  ideia  da  aplicação  desse  novo  conhecimento 

(empreendedorismo  e  inovação)  (ETZKOWITZ;  LEYDESDORFF,  2000;  ETZKOWITZ, 

2005; MELLO; ETZKOWITZ, 2006).

Conforme Mello e Etzkowitz (2006), os conceitos da Tríplice Hélice e da universidade 

empreendedora  estão  enraizados  na  cooperação  entre  homens  de  negócio,  governantes  e 

pesquisadores que formam a base para o desenvolvimento de duas da mais alta tecnologia do 

mundo, a Rota 28, em Boston e o Vale do Silício, na Califórnia.

Estudos têm sido realizados sobre as relações entre universidade-empresa (MARTINS, 

1990; BRISOLLA; CORDER; GOMES; MELLO, 1997; SEGATTO-MENDES, SBRAGIA, 

2002; DAGNINO, 2003; STAL, 2006). De acordo com Reis (2008), a interação entre essas 

instituições tem sido apontada como uma das maneiras de modernizar parques industriais, 

principalmente em países subdesenvolvidos.  No entanto,  as mesmas não podem ser vistas 

como meras relações de trocas onde envolve a transferência de um produto ou serviço, visto 

que, dessa forma, subordina a essa relação uma tentativa de maximização do conhecimento 

por ambas as partes.

Parafraseando Webster (1994), Reis (2008) questiona até que ponto essa evolução no 

processo  de  relacionamento  entre  universidades  e  empresas  é  um meio  de  sobrevivência 

adotada pelas três esferas constituintes da Tríplice Hélice durante um período de instabilidade 

econômica  e  social.  Reis  (2008),  por  sua  vez,  diz  que  há uma camada  de  pesquisadores 

céticos  quanto à ampliação de atuação da universidade empreendedora,  pois para estes as 

novas  funções  prescritas  na  Tríplice  Hélice  pode  ameaçar  a  integridade  institucional  da 

universidade. 

Cooke (2005)  atenta  para o  fato  de que  a  abordagem da Tríplice  Hélice  pode ser 

criticada  por  enfatizar  o  consenso das  relações  entre  comunidades  epistêmicas  distintas  e 

pouco cibernéticas para o desenvolvimento de inovações. Para o autor, o modelo da TH falha 

no  reconhecimento  do  papel  dos  movimentos  sociais  em  mudar  os  alvos  da  inovação, 

expondo a sua inadequabilidade contextual.

De acordo com Cooke (2005), a perspectiva da Tríplice Hélice se mostra como uma 

abordagem funcionalista, na qual se pressupõe que as relações entre os atores se estabelecem 

simetricamente, sem considerar, portanto, as relações de poder que podem estar presentes na 
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rede.

Para William (2007; 2008), o fato de a Tríplice Hélice ser constituída por atores com 

culturas diferentes e com objetivos distintos torna o processo de colaboração difícil tanto na 

articulação como na manutenção dessas relações. O argumento que o autor vem defendendo é 

o de que um “quarto parceiro” torna-se necessário para a promoção da integração das esferas 

universidade-governo-setor produtivo.

Este artigo tem demonstrado, através do caso da PRECARN, como 
um quarto  tipo de parceiro  (...)  pode ajudar  a  fortalecer  a  Tríplice 
Hélice  e  fornecer  recursos  e  benefícios  que  nenhum  dos  outros 
parceiros  poderiam fornecer  isoladamente.  Estes benefícios  incluem 
aqueles mencionados acima, que dizem respeito a programas da Tripla 
Hélice em geral bem como o acesso ao gerenciamento de projetos de 
consultoria, técnicas e estrutura; fonte de financiamento e legitimando 
ainda mais capital de risco para novos desenvolvimentos tecnológicos 
(William, 2007, p. 4)

As dificuldades de integração dos atores têm inquietado pesquisadores acadêmicos, 

sobretudo as  que  dizem respeito  às  relações  entre  universidades  e  empresas.  Para  alguns 

autores (Fracasso; Slongo; Nascimento, 1990; Plonski, 1995), as visões de mundo divergentes 

entre empresários e acadêmicos são alguns dos fatores que dificultam a aproximação desses 

atores.

2.2.1 Relações entre universidades e empresas (U-E)

O estudo do processo de cooperação entre U-E vem sendo desenvolvido por diversos 

pesquisadores em todo o mundo, demonstrando que a pesquisa científica, por meio dessas 

parcerias, constitui, atualmente, uma tendência global. Desse modo, tem-se tornado comum à 

discussão  acerca  de  questões  como  barreiras,  facilitadores,  motivações,  processos  de 

transferência de conhecimentos, resultados e outros aspectos (REIS, 2008).

Para Martins (1990), o interesse em se investigar as relações U-E se explica pelo fato 

de  que  o  conhecimento  científico  produzido  nas  universidades  possa  se  traduzir  no 

alargamento de oportunidades para as empresas inovarem.

Vedovello e Plonski (1990) argumentam que a interação entre U-E, mais do que uma 

possibilidade de promover a inovação, é uma recomendação da Nova Política Industrial. No 

entanto,  alguns  estudos,  a  exemplo  de Vedovello  e  Plonski  (1990);  e  Fracasso,  Slongo e 

Nascimento (1990), enfatizam algumas dificuldades que são geradas no relacionamento U-E. 
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A princípio os autores discorrem sobre a existência de uma concepção, por parte dos 

empresários de que o pesquisador é um ser descomprometido com a realidade. Por outro lado, 

parte dos pesquisadores julga os empresários como sendo um ser intelectualmente inferior e 

centrado somente no acúmulo de riquezas. Essas diferenças são provocadas principalmente 

por  ambas  as  organizações  possuírem  objetivos,  culturas  e  estruturas  distintas 

(VEDOVELLO; PLONSKI, 1990).

De acordo com Fracasso, Slongo e Nascimento (1990), os pesquisadores embebidos 

numa única posição epistemológica e metodológica podem ter concepções distintas quanto ao 

sucesso que essa relação pode trazer para ambas as organizações. O argumento dos autores é 

que o paradigma do pesquisador interfere no início do processo de interação, dessa forma, 

explicam que,  quando o paradigma se aproxima da ciência  pura,  valorizando  a  produção 

científica, a interação U-E só ocorre se a iniciativa partir dos empresários. Por sua vez, nos 

casos em que o paradigma do pesquisador se aproxima da ciência aplicada, é ele que toma a 

iniciativa em interagir, elaborando novos produtos, mesmo sem garantias do financiamento 

por parte das empresas. Os resultados da pesquisa de Fracasso, Slongo e Nascimento (1990) 

permitiram  concluir  ainda  que  a  transferência  de  tecnologia  se  torna  efetiva  quando 

pesquisadores e empresários mantém relacionamento pessoal de longo prazo. 

Também discorrendo suas pesquisas,  Vedovello  e  Plonski (1990)  explicam que os 

resultados apontaram que, quando uma empresa procura a universidade para a realização de 

um projeto, pauta sua estratégia na negociação do contrato de risco, onde a mesma deseja que 

a universidade invista no projeto com a única garantia de que se der certo, haverá comprador. 

Segundo os autores, isso fica mais explícito por que os pesquisadores universitários são vistos 

pelos empresários como funcionários públicos, os quais já são remunerados pelo governo, 

com recursos oriundos do pagamento de impostos.

O relacionamento U-E sofreu, a partir do século XX, uma transformação gradual e 

irreversível.  Esse  relacionamento  está  aumentando  à  medida  que  a  inovação  tecnológica 

assume  o  estatuto  social  de  fator  fundamental  para  o  desenvolvimento  econômico  das 

sociedades  capitalistas.  Assim,  a interação  interinstitucional  U-E tem sido apontada como 

uma  das  maneiras  de  modernizar  os  parques  industriais,  principalmente  em  países 

subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento (REIS, 2008).

Para  Reis  (2008),  entre  as  diversas  políticas  de  modernização  industrial,  a  que 

representa maior aproximação U-E tem sido considerada como imprescindível. No entanto, o 

estabelecimento de atividades entre estas instituições não pode acontecer sem que ocorram 

transformações na organização da pesquisa universitária, uma vez que o incremento dessas 
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atividades  resulta  em  importantes  alterações  nos  processos  de  ensino  e  de  pesquisa, 

considerados missões fundamentais da universidade. Stal (2006) enfatiza que as relações U-E 

mostram-se  como  as  mais  estratégicas  em contexto  de  redes  formadas  para  promover  e 

difundir informações, conhecimentos e inovações tecnológicas.

Conforme Plonski (1999), nos últimos anos a ênfase da discussão sobre a cooperação 

entre U-E tem-se deslocado da arena ideológica para a gestão dessas relações. Fato que pode 

ser explicado pela aproximação entre as instituições, uma vez que ambas em épocas passadas, 

se viam com focos de interesses antagônicos.

Stal  (2006)  explica  que  a  forma  tradicional  de  relacionamento  U-E,  que  consistia 

basicamente  em  aproveitar  os  recursos  humanos  qualificados,  se  modificou  e  passou  à 

agregação de novos conhecimentos e tecnologias ao setor produtivo. De acordo com a autora, 

em alguns casos foram as empresas que tomaram a frente do processo de aproximação, e 

afirma  que  são  numerosos  os  casos  onde  há  o  financiamento  privado  às  pesquisas 

universitárias. Em outros casos, foram as universidades que buscaram os recursos necessários 

a suas pesquisas junto ao setor privado. Além disso, os governos promovem, por meio de 

vários mecanismos jurídicos, financeiros e fiscais, essa aproximação.

De  acordo  com  Reis  (2008),  a  cooperação  U-E  é  um  modelo  de  arranjo 

interinstitucional entre organizações de naturezas fundamentalmente distintas, que podem ter 

finalidades  diferentes  e  adotar  formatos  bastante  diversos.  Incluem-se  nesse  conceito 

interações  tênues  e  pouco  comprometedoras,  como  a  disponibilização  de  estágios 

profissionalizantes, até vínculos intensos e extensos, como os grandes programas de pesquisa 

cooperativa. 

Plonski (1995) atribui três características aos arranjos interinstitucionais U-E: a idade, 

a  complexidade,  e  a  controvérsia.  Quanto  à  idade,  o  autor  argumenta  que  apesar  de  ser 

apresentada como fenômeno recente em alguns estudos, a interação U-E ocorreu a partir da 

década de 70 em países desenvolvidos e uma década depois em países em desenvolvimento 

como o Brasil. Nesse período, ambas as partes aumentaram os seus interesses em cooperar, 

ademais, Plonski (1995), explica não por coincidência, que o governo também passou a achar 

bastante atraente o potencial dessa interação.

Quanto à complexidade, Plonski (1995) diz que as diferenças culturais substantivas 

entre U-E, tornam difícil a coordenação de organizações híbridas. Para o autor, quanto mais se 

avança  na  direção  de  formas  mais  sofisticadas  de  cooperação  maior  são  as  dificuldades 

gerenciais.  Esses  arranjos  organizacionais  (Organizações  Híbridas)  empregam  recursos  e 

estruturas de governança de mais de uma organização (BORYS, JEMINSON, 1989) e por 
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isso são apresentados por Plonski (1995) como uma forma difícil de ser gerenciada.

A  controvérsia,  no  entanto,  é  explicada  por  Plonski  (1995)  pelos  julgamentos  de 

valores distintos que são atribuídos a cooperação empresa-universidade. Os aspectos positivos 

citados comumente são a contribuição para a economia; a maturação do corpo docente, pela 

exposição  a  problemas  reais;  e  a  facilitação  da  absorção  dos  graduados  no  mercado  de 

trabalho.  Todavia,  há  julgamentos  igualmente  enfáticos  sobre  os  efeitos  negativos  dessa 

interação, sobretudo em países em desenvolvimento, tais como: a canalização excessiva de 

recursos  humanos  altamente  qualificados  para  temas  de  interesse  de  uma  só  empresa;  a 

divisão injusta dos custos (públicos) e benefícios (privados); e o conflito inerente a difusão do 

conhecimento (objetivo da universidade) e o segredo industrial ( requisito empresarial).

Conforme  Reis  (2008),  existem no  Brasil  diversas  pesquisas  sobre  a  questão  das 

relações de cooperação entre universidades e empresas. O autor relaciona algumas motivações 

para a busca de cooperação tanto por parte das empresas quanto das universidades, as quais 

estão apresentadas no quadro 1 a seguir:

Empresas Universidades

Aquisição de novos conhecimentos. Realização  da  função  social  da  universidade  ao 
transferir  conhecimentos  que  promovam a  melhoria 
da qualidade de vida da população;

Acesso á inovação, estar a par de novas descobertas; e Divulgação de uma boa imagem da universidade;

Obtenção de opiniões independentes e diferentes; Aplicação de conhecimentos teóricos à realidade;

Identificação dos melhores alunos para contratação; Obtenção de conhecimentos da realidade empresarial 
úteis ao ensino e à pesquisa;

Melhoria  da  imagem e  do  prestígio  da  empresa  aos 
olhos dos clientes;

Facilitação á inserção de graduandos e graduados no 
mercado de trabalho;

Obtenção  de  apoio  técnico  para  a  solução  de 
problemas;

Obtenção de casos reais para aplicação nas aulas;

Redução dos custos de pesquisa; Facilitação  para  o  estabelecimento  de  contato  entre 
alunos e empresas;

Acesso aos recursos humanos da universidade; e Obtenção de recursos financeiros adicionais;

Acesso aos laboratórios e equipamentos. Obtenção de equipamentos, matérias-primas, serviços 
etc., fornecidos pela empresa;

Obtenção de benefícios para a carreira acadêmica do 
professor;

Aquisição de prestígio pelo professor/pesquisador aos 
olhos das comunidades empresarial e acadêmica; e
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Possibilidades de emprego fora da universidade.

Quadro 1: Motivações para a empresa e a universidade em estabelecer laços de cooperação.
Fonte: elaborado pelo autor com base no estudo de Reis (2008 p. 115).

Plonski  (1999)  explica  que  a  aproximação  entre  universidades  e  empresas  está 

diretamente relacionada a um processo de transformação que são mostradas com o surgimento 

de novas terminologias como a “universidade empreendedora” e a “universidade corporativa”.

A percepção  de que universidade e empresa  estão em processo de 
convergência,  quiçá  para  constituir  uma instituição  híbrida,  não  se 
deve apenas à crescente exploração do ensino superior com o retorno 
sobre o investimento privado como intuito precípuo.  Ela tem a ver 
com  transformações  profundas  que  estão  ocorrendo  em  boas 
universidades  e  empresas,  as  quais  são  explicitadas  por  curiosa 
terminologia recente (PLONSKI, 1999, p. 2 ).

Conforme Plonski (1999), existe uma ambigüidade terminológica e substantiva entre 

esses novos termos, onde as universidades atuam como empresas e as empresas atuam como 

universidades. A universidade empreendedora, outrora explicada por Etzkowitz e Leydesdorff 

(2000) pressupõe um papel ativo para as universidades no mercado. Assim, as universidades 

podem  operar  instalando  incubadoras  de  empresas,  explorando  parques  tecnológicos  e 

adquirindo  capital  de  novas  empresas  de  base  tecnológica  originadas  internamente.  As 

universidades corporativas, por sua vez, são organizações criadas por empresas para capacitar 

os seus funcionários a gerir os negócios (PLONSKI, 1999).

Segatto  Mendes  e  Sbragia  (2002)  realizaram  um  estudo  acerca  do  processo  de 

cooperação entre U-E em universidades brasileiras, entre os achados os autores argumentam 

que é necessário que se busque diminuir a burocracia existente nas instituições universitárias. 

Ou seja, que se preocupe na simplificação dos processos de efetivação das cooperações entre 

universidades e empresas, para que não haver prejuízos no desenvolvimento das pesquisas 

conjuntas.

Discorrendo sobre um contrato de transferência tecnológica assinado em 1976, entre 

uma  empresa  fabricante  de  modem  e  o  departamento  de  engenharia  da  computação  da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Fracasso, Slongo e Nascimento (1990) 

explicam  que  a  empresa  assinou  um  contrato  com  a  universidade  para  pagamento  de 

Royalties até quando a empresa produzisse a peça desenvolvida pelos engenheiros da UFRGS. 

No entanto, devido ao aprimoramento realizado pela empresa, após um ano de contrato, a 

mesma se negou a continuar pagando, uma vez que as mudanças realizadas no produto o 
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tornaram tão diferente do produzido no primeiro ano que não justificava mais o cumprimento 

do contrato.

Dados desta natureza reforçam que apesar da relação U-E ser, em muitos casos, apre-

sentada como uma panacéia aos problemas do atraso tecnológico das empresas, regiões e paí-

ses, mostra-se como um fator crucial para os objetivos institucionais dos atores da Tríplice 

Hélice,  haja  vista  as  dificuldades  na aproximação dos  atores  que compõem estas  esferas, 

como anteriormente havia previsto Sábato e Botana (1973).

2.2.2 Estudos da Tríplice Hélice no Brasil

Nesta seção, são apresentados alguns estudos empíricos realizados por pesquisadores 

no Brasil  que se utilizaram da abordagem da Tríplice  Hélice para explicar  o processo de 

inovação.  Esclarece-se,  portanto,  que  estudos  que  tratam  das  relações  entre  governos, 

empresas e a infra-estrutura científico-tecnológica com base em outras abordagens não estão 

contemplados aqui.

Pereira Neto, Gallindo e Cruz (2004) realizaram um estudo para compreender como o 

princípio  da  Tríplice  Hélice  evidenciou-se  entre  os  vinte  projetos  selecionados  pelo  “Rio 

Inovação”, apresentando quatro formas diferentes de fazer a hélice girar. De acordo com os 

autores,  a  primeira  forma  está  relacionada  a  um  grupo  de  empresas  incubadas  ou  pré-

incubadas  nas  diferentes  instituições  de ensino e  pesquisa no Rio de Janeiro.  Esse grupo 

Pereira Neto, Gallindo e Cruz (2004) denominaram como “crias da universidade”. O segundo 

grupo de empresas,  denominado pelos  autores  como “filhas  da universidade”,  são as  que 

passaram pela incubação e encontram-se no mercado. A terceira forma de fazer a hélice girar 

está na categoria identificada como “caçadoras de cientistas inovadores”. Trata-se então de 

um grupo de grandes  empresas  que  procuram recrutar  doutores  para  desenvolvimento  de 

projetos  de  inovação.  A  quarta  forma,  por  sua  vez,  consiste  num  grupo  de  empresas 

“autodidatas”,  ou seja,  em empresas  que não buscam relacionar-se  com universidades  ou 

centros de pesquisa. Esse último grupo, no entanto, dentro da abordagem da Tríplice Hélice, 

estabelecem apenas relações  bilaterais  com o governo no intuito  de desenvolverem novas 

tecnologias. 

Tonelli e Oliveira (2006) apresentaram um estudo que teve por finalidade abordar as 

relações existentes entre a política institucional de ciência, tecnologia e geração de inovações 

e patentes da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Utilizando-se do método quantitativo, 
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e de tipos de análises variadas tais como: análise de cluster e análise de correlação, os autores 

concluíram que  existiam dois  agrupamentos  distintos,  um inovador  e  receptivo  ao  plano 

institucional  da  UFLA  e  outro  pouco  inovador.  Chamando  a  atenção  para  um  dado  em 

especial, Tonelli e Oliveira (2006) explicam que a maioria dos líderes não concordava com o 

fato  de  que  suas  pesquisas  fossem  totalmente  aplicadas,  necessitando,  dessa  forma,  do 

desenvolvimento de novas pesquisas. Outrossim, destacam ainda que apenas 6,2% dos grupos 

conseguiram  de  alguma  forma  licenciar  registros  ou  patentes  de  suas  pesquisas,  o  que 

demonstra um alto potencial inexplorado por parte dos pesquisadores.

Segatto-Mendes e Mendes (2006) realizaram um estudo de caso no Laboratório de 

Sistemas Térmicos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), para apresentar o 

desenvolvimento de um relacionamento U-E entre a PUCPR e a empresa Electrolux, visando 

o incremento tecnológico para redução de consumo de energia em refrigeradores domésticos. 

Tomando por base o argumento de Mello e Etzkowitz (2006) de que o Brasil vem transitando 

de um modelo de inovação de cima para baixo para um modelo interativo e sobreposto de 

relações entre universidade, governo e setor produtivo, como ocorre no modelo da Tríplice 

Hélice III, os autores enfatizam que seus resultados apontam a universidade assumindo a sua 

terceira missão, ou seja, o de caráter empreendedor (universidade empreendedora). Ademais, 

Segatto-Mendes  e  Mendes  (2006)  concluem,  ainda,  que  quanto  à  análise  do  processo  de 

cooperação,  as  motivações  se  deram tanto  por  parte  da  empresa,  em buscar  desenvolver 

tecnologias para diminuir  o gasto de energia,  e,  também, poder contar com a capacitação 

universitária para esse desenvolvendo, diminuindo os custos de pesquisa e desenvolvimento, 

além da utilização de sua estrutura;  como também por parte  da universidade para acessar 

novos recursos que proporcionaram, sobretudo uma maior estrutura de seu laboratório.

Fonseca e Lorenzo (2006) discutem sobre o andamento de um projeto idealizado e ge-

rido por duas instituições acadêmicas vinculadas a universidades regionais situadas no interior 

do Estado de São Paulo, com o fim de facilitar o acesso à informação tecnológica para as mi-

cro e pequenas empresas instaladas na região de Araraquara e São Carlos. A utilização da 

abordagem da Tríplice Hélice se deve, conforme os autores, pelo fato de que a instituição 

idealizadora do projeto foi à universidade, que foi a responsável também pelas atividades de 

negociação, articulação entre os atores, e operacionalização do projeto. A conclusão do estudo 

pauta-se no discurso de Etzkowitz e Leydesdorff (2000) sobre o papel da universidade quanto 

ator fundamental para o desenvolvimento tecnológico – universidade empreendedora.

Quanto aos estudos mais específicos acerca da Tríplice Hélice no Estado do Rio Gran-

de do Norte, Rezende (2001) investigou acerca das relações da Tríplice Hélice no RN, a partir 
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de um estudo de caso na unidade local do Centro de Tecnologias do Gás (CTGÁS), a qual ti-

nha estabelecido um contrato de prestação de serviços com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Os resultados de seu estudo pioneiro no RN no que tange à temáti-

ca, apontaram que, embora a relação entre os atores da TH tenha promovido resultados positi-

vos, a manutenção das relações de cooperação para o longo prazo são essenciais para que o 

CTGÁS possa adquirir maior competitividade e inserção no contexto global.

Em 2006, Rezende estudou a experiência da organização social Mossoró Cidade Digi-

tal. De acordo com o autor, a organização resulta da interação entre agentes econômicos, Esta-

do e, de agentes do conhecimento, caracterizados no estudo como responsáveis por promover 

o desenvolvimento de tecnologias  da informação e Inclusão Digital  de Mossoró. Rezende 

(2006) conclui que, embora a organização seja fundamental para o processo de desenvolvi-

mento tecnológico na região, seu sucesso está diretamente ligado a capacidade de estabelecer 

estratégias que aproximem os agentes constituintes da Tríplice Hélice.

Utilizando-se da perspectiva de redes sociais como teoria analítica para compreensão 

das relações da Tríplice Hélice, Baldi, Lopes e Castro (2006) investigaram o processo de ino-

vação na carcinicultura do RN, com o fim de identificar quais eram as principais barreiras 

para criar e difundir as inovações no setor. Para tanto, realizaram um estudo de caso no Cen-

tro Tecnológico do Camarão (CTC), organização instituída através de parcerias interinstitu-

cionais entre o governo federal, estadual, os empresários, a UFRN e a EMPARN. Os resulta-

dos mostraram que, embora seja o CTC uma ideia inovadora, capaz de aproximar a academia, 

o setor produtivo e o estado para o desenvolvimento de conhecimento e soluções tecnológicas 

para a carcinicultura, sua efetividade depende de relações sociais mais densas, fato que tem li-

mitado a promoção e difusão de conhecimentos.

Tonelli e Zambalde (2007) realizaram um estudo para contrapor o argumento da Trí-

plice Hélice com a realidade brasileira e suas barreiras ao processo de cooperação interinstitu-

cional. Apresentando dois casos, os autores argumentam que em ambos a inovação surge das 

iniciativas de seu principal pesquisador, diferentemente do que preconiza a literatura, na qual 

a forma ideal seria o ambiente institucional assumir o papel determinante do processo de ino-

vação. Dessa forma, Tonelli e Zambalde (2007) explicam que, embora benéficas, essas ações 

não são capazes de sustentar a transferência de tecnologias da academia para o mercado, uma 

vez que as inovações criadas por esses pesquisadores podem não se encaixar às necessidades 

das organizações.

Os estudos apresentados nessa seção possibilitaram identificar que as pesquisas em 

que não utilizaram alguma perspectiva analítica,  apresentaram resultados mais descritivos, 



43

enquanto que os estudos que empregaram, proporcionaram análises mais detalhadas quanto a 

compreensão das relações interinstitucionais, objeto de estudo deste projeto. Em função disto, 

e da própria concepção epistemológica do pesquisador, apresenta-se a seguir duas abordagens 

capazes de promover o alcance dos objetivos propostos.

2.3  Perspectivas teóricas para análise das relações da Tríplice Hélice

Ao contemplar uma gama de relacionamentos distintos e complexos, pesquisas que 

tratam da Tríplice Hélice podem sustentar-se sob o enfoque de diversas perspectiva teóricas. 

A perspectiva de redes, sobretudo a defendida pela ciência social, mostra-se capaz de explicar 

os relacionamentos entre as três esferas institucionais, visto que a mesma permite identificar 

na rede como os relacionamentos se estabelecem e o que flui dessas relações na rede inter-

atores através da teoria dos laços de Granovetter (1973). 

A  perspectiva  da  Imersão  social  de  Granovetter  (1985)  possibilita  ainda  a 

compreensão de como os atores na rede conseguem acessar as inovações já implantadas em 

mercados  externos,  caso  da  carcinicultura  norte-rio-grandense  que  utiliza  pacotes 

tecnológicos prontos desde o princípio de sua atividade (ROCHA, 2007).

 Por  sua vez,  a  Teoria  da Dependência  de Recursos  (TDR),  proposta  por Pfeffer  e 

Salancik (1978), aparece como uma alternativa para se entender o porquê das organizações de 

um mesmo setor buscar cooperarem entre si. A esse respeito, Plonski (1995) atenta para o fato 

de  que  organizações  similares  podem  estabelecer  relações  de  cooperação  para  acessar 

recursos de difícil transferência e/ou escassos. 

A  perspectiva  da  Dependência  de  Recursos  tem  sido  utilizada  em  pesquisas  que 

buscam compreender cadeias produtivas ou de suprimentos, uma vez que a mesma possibilita 

entender a estruturação das relações nessas cadeias. Ademais, por ter uma cadeia composta 

por  organizações  que  desenvolvem atividades  especializadas,  onde  existem empresas  que 

atuam em etapas distintas da cadeia  produtiva,  o setor da carcinicultura  do RN mostra-se 

passível de análises à luz da TDR.

Ressalta-se que as teorias propostas como perspectivas de análise para esse estudo têm 

pressupostos diferentes. A concepção da Teoria da Dependência de Recursos, apesar de ter 

um  enfoque  voltado  para  o  determinismo  ambiental,  admite  também  a  força  dos  atores 

organizacionais em relação ao ambiente. 

A Teoria da Imersão Social, por sua vez, contrapõe tanto a perspectiva voluntarista 

quanto a determinista, pois pressupõe que os atores não tomam decisões como átomos fora de 
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um  contexto  social.  Dessa  forma,  a  teoria  da  imersão  social  rompe  com  o  paradigma 

voluntarista  por  não  defender  que  os  comportamentos  dos  atores  são  tomados  apenas  de 

forma  utilitarista  e  racional,  existindo,  assim,  todo  um  contexto  que  interfere  e  pode 

influenciar  as  decisões  a  serem tomadas.  E,  ao  mesmo  tempo  rompe  com a  perspectiva 

determinista por não defender que os atores são passivos e que agem apenas de forma a dar 

respostas às contingências advindas do ambiente. 

Ainda quanto às diferenças das abordagens utilizadas neste estudo, a TDR apresenta-

se como uma perspectiva atomizada, oriunda da ciência econômica, enquanto que a Imersão 

Social  nasce  dos  estudos  da  ciência  social.  A  utilização  de  perspectivas,  a  princípio, 

antagônicas tem sido defendida por Astley e Van de Ven (2007, p. 81), “uma certa integração 

entre escolas de pensamentos seria, assim, desejável, mas, ao mesmo tempo, deve ser uma 

integração que preserve a dinstintividade das diferentes perspectivas analíticas envolvidas”. 

O argumento dos autores é que a integração é possível se o pesquisador reconhecer 

que  as  diferentes  perspectivas  podem  apresentar  descrições  diferentes  sobre  um  mesmo 

fenômeno. Para Astley e Van de Ven (2007), utilizar apenas um enfoque é ter apenas um 

ponto de vista sobre o fenômeno a ser estudado.

2.3.1 Redes interorganizacionais: a perspectiva da imersão social

A  literatura  acerca  das  redes  organizacionais  apresenta  duas  correntes  teóricas 

distintas. A corrente defendida por pesquisadores das ciências econômicas advoga o caráter 

instrumental  para a compreensão da dinâmica de comportamento dos diferentes mercados; 

enquanto que a corrente defendida por sociólogos  ressalta a importância de se pesquisar a 

estrutura do sistema de relações que ligam diferentes atores. Dessa forma, o estudo acerca da 

importância das relações duradouras entre as organizações se deu no campo da sociologia.

O meio social em que as organizações estabelecem as relações umas com as outras é 

considerada sob o enfoque das redes sociais. Ao analisar as organizações numa rede social, o 

pesquisador deve compreender o porquê do estabelecimento da relação, seus benefícios, como 

ocorre o fluxo de informações e a densidade dos elos entre os atores (POWELL; SMITH-

DOERR, 1994).

Powell e Smith-Doerr (1994) explicam que a perspectiva das redes sociais traz consigo 

duas  abordagens  de  estudo.  Uma  estabelece  o  conceito  de  redes  partindo  de  uma  forma 

analítica, onde se procura investigar as relações sociais e a sua união com força e autonomia. 

A outra analisa as redes como forma de governança. Nesta perspectiva, procura-se entender a 
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estrutura  das  relações  interorganizacionais  entre  os  atores  econômicos,  e  como  estas 

proporcionam bases para ações futuras.

A partir dos estudos do sociólogo Mark Granovetter (1985) acerca da imersão da ação 

econômica nas estruturas das relações sociais na sociedade industrial contemporânea, passou-

se a  analisar  as  relações  que uma organização  estabelece  com outra(s).  Em referência  ao 

estudo de Granovetter (1973), Leal (2005) advoga que a teoria dos laços proporcionou uma 

visão  mais  organizacional,  já  que  as  organizações  sejam  de  qualquer  porte  ou  setor, 

estabelecem  relações  com  outras  e  podem,  através  dessas  relações,  maximizar  suas 

oportunidades no mercado.

Ao apresentar o seu argumento quanto à imersão social, Granovetter (1985) atenta que 

a ação econômica sofre tanta interferência das relações sociais que tentar interpretá-la como 

independente de um contexto social torna-se uma maneira equivocada de analisá-la.

Os comportamentos e as instituições a serem analisados são tão 
compelidos  pelas  contínuas  relações  sociais  que  interpretá-los 
como sendo elementos  independentes  representa  um grave  mal-
entendido (GRANOVETTER, 1985, p. 481).

Granovetter  (1985)  explica  que  havia,  por  muito  tempo,  uma visão  compartilhada 

entre sociólogos, antropólogos, cientistas políticos e historiadores de que o comportamento 

econômico se encontrava fortemente imerso nas relações sociais em sociedades pré-mercantis, 

porém, com o advento da modernização, esse comportamento ficou muito mais autônomo. 

Segundo Granovetter (1985), tal visão interpreta a economia como uma esfera diferenciada e 

separada  na  sociedade  moderna,  onde  as  transações  econômicas  não  são  definidas  por 

obrigações sociais ou de parentesco, mas sim por cálculos racionais de ganho individual.

De acordo com Granovetter (1985), muitos economistas não aceitam essa concepção 

de quebra na imersão levantada pela modernização. Para eles, de maneira diferente, a imersão 

em sociedades passadas não era substancialmente superior aos baixos níveis encontrados nos 

mercados contemporâneos. De posse do discurso da imersão, Granovetter (1985) se coloca de 

maneira  diferente  das  duas  concepções.  Para  ele,  o  nível  de  imersão  do  comportamento 

econômico é mais baixo em sociedades não reguladas pelo mercado do que sustentado tanto 

pelos economistas quanto por sociólogos, antropólogos, cientistas políticos e historiadores, 

Granovetter (1985) complementa seu posicionamento ao inferir que o nível de imersão desse 

comportamento  sempre  foi  e  continua  a  ser  mais  substancial  do  que  consideram  esses 

teóricos.

Ao apresentar  as  concepções  sobresocializadas  e  subsocializadas  da  ação  humana, 
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Granovetter (1985) explica que a visão subsocializada, da economia clássica e neo-clássica, 

refuta por hipótese todo impacto da estrutura social e das relações sociais sobre a produção, a 

distribuição e o consumo. Por outro lado, a visão sobresocializada, concebe as pessoas como 

sendo sensíveis às opiniões dos outros e, consequentemente obedientes às normas e valores, 

que são interiorizados por meio da socialização. Granovetter (1985), no entanto, atenta para o 

fato de que apesar do ilusório contraste entre as duas visões, ambas pressupõem o homem 

como um ator atomizado.
No entanto,  apesar  do aparente  contraste  entre  as visões  sub- e 
supersocializada,  deve-se  observar  uma  ironia  de  grande 
importância teórica: ambas têm em comum uma concepção de que 
as  ações  e  decisões  são  conduzidas  por  atores  atomizados.  Na 
abordagem  subsocializada,  a  atomização  resulta  de  uma  busca 
estreitamente  utilitarista  dos  interesses  próprios;  na 
sobresocializada,  deriva  da  ideia  de  que  os  padrões 
comportamentais são interiorizados e, portanto, as relações sociais 
existentes  exercem  efeitos  apenas  periféricos  sobre  os 
comportamentos (GRANOVETTER, 1985, p. 485).

Dessa forma, Granovetter (1985) sugere que uma boa análise da ação humana implica 

no detrimento da atomização implícita tanta na visão subsocializada, quanto sobresocializada. 

Pois os atores não se comportam e nem tão pouco tomam decisões como átomos fora de um 

contexto social.

Uzzi (1997) trata das redes a partir desta mesma perspectiva, em que as questões da 

atividade econômica estão imersas socialmente. Segundo o autor, os atores de um ambiente 

em detrimento ao emprego de comportamentos oportunistas, que visam obter vantagens frente 

às  outras  empresas  deste  ambiente  em  um  curto  prazo,  procuram  estabelecer  laços 

cooperativos de longo prazo.

Conforme Uzzi (1997), os diferentes tipos de transações se resumem em dois tipos de 

laços: os laços arm´s length (de mercado), e os laços  embedded (imersos).  Nos laços  arm´s 

length,  encontram-se as relações típicas de mercado,  ressalta-se que este tipo de laço não 

encoraja a interação e a troca de informações entre os atores num longo prazo. Segundo o 

autor,  estes podem ser mais freqüentes, contudo não carregam consigo grande significância 

em relação aos laços imersos, em termos de sucesso das empresas e volume de negócios. Nos 

laços  embedded,  encontram-se três componentes  principais  que regulam as  expectativas  e 

comportamento  dos  atores:  confiança,  transferência  de  informações  essenciais  e  arranjos 

conjuntos  para  solução  de  problemas. Desta  forma,  as  relações  entre  os  atores  são  mais 

estreitas e buscam promover ações para o longo prazo.

Portanto, ao  analisar o setor de alta-costura de Nova York quanto à importância das 
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relações sociais para a eficiência das organizações que formavam as redes deste setor, Uzzi 

(1997) percebeu que as relações imersas são mais favoráveis ao desenvolvimento econômico 

das organizações, desde que as mesmas não promovam relacionamentos constantes entre as 

mesmas organizações, o que promoveria uma redundância de informações.

Especificamente em relação à confiança, Granovetter (1985) faz referência ao estudo 

de Williamson “Markets and Hierarchies” de 1975. Segundo o autor, a visão de Williamsom 

remete a concepção subsocializada, uma vez que os incentivos em não trapacear residem nos 

custos adicionais que tal ação poderá trazer ao ator que trapacear. No entanto, na concepção 

da  imersão  social  o  papel  das  relações  pessoais  e  as  estruturas  (redes)  dessas  relações 

proporcionam a confiança e desencorajam a má fé.

De  acordo  com  Granovetter  (1985),  as  redes  de  relações  pessoais  promovem 

informações vitais para que a confiança entre os atores seja estabelecida.

Melhor  que  a  afirmação  de  que  alguém  é  conhecido  por  sua 
honestidade  é  a  informação  de  um informante  confiável  que  já 
lidou com esse indivíduo e o considerou honesto. Ainda melhor é a 
informação  das  próprias  transações  que  foram  feitas  com  essa 
pessoa no passado. Esta última informação é melhor por quatro 
razões: (1) é barata; (2) uma pessoa confia mais na informação que 
colheu pessoalmente – ela é mais rica, mais detalhada, e sabe-se 
que é precisa; (3) os indivíduos com os quais se tem uma relação 
duradoura  têm  uma  motivação  econômica  para  ser  dignos  de 
confiança,  para  não  desencorajar  transações  futuras;  e  (4) 
diferentemente  de  motivos  puramente  econômicos,  as  relações 
econômicas  contínuas  tendem  a  revestir-se  de  conteúdo  social 
carregado  de  grandes  expectativas  de  confiança  e  abstenção  de 
oportunismo (GRANOVETTER, 1985, p. 490).

No entanto, Granovetter (1985) atenta que, apesar das relações sociais serem em muitos 

casos condição necessária para a confiança e o comportamento honesto por parte dos atores 

em uma rede, elas não garantem por si só tal comportamento, podendo inclusive proporcionar 

ocasiões para o comportamento oportunista de atores desprovidos de boa fé. Nesse contexto, 

Granovetter (1985) admite que quanto maior é a confiança, maior o potencial de ganho por 

meio da má fé. Enfatizando que estatisticamente esse fato é pouco freqüente, o autor mostra 

que a força das relações pessoais e da reputação dos atores numa rede, na maioria das vezes, 

desencoraja os comportamentos oportunistas.

Granovetter  (1985)  propõe  ainda  uma  crítica  ao  argumento  de  Williamson  que 

questiona-se sobre as circunstâncias em que as funções econômicas são desenvolvidas em 

fronteiras  de  empresas  hierarquizadas  e  não  por  processos  de  mercado.  O argumento  de 

Williamson é que em casos que os resultados são incertos e que demandam investimentos 
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específicos  à  transação,  tais  como  dinheiro,  tempo  ou  energia,  que  não  são  fáceis  de 

transferências por meio da interação, o provável é que as transações ocorram em empresas 

hierarquicamente organizadas. Nos casos em que não se demanda investimentos específicos a 

transação, como por exemplo a compra de um equipamento, estas têm maior chance de serem 

realizadas entre empresas via mercado.

Granovetter  (1985)  explica,  ainda,  o  argumento  de  Williamson  de  que  o  primeiro 

conjunto de transações é realizado por meio da hierarquia por duas razões; pela racionalidade 

limitada e pelo comportamento oportunista. Para o autor, Williamson deixa a porta aberta para 

a análise das influências da estrutura social sobre o comportamento do mercado. Assim, torna 

explícito  que sua grande crítica  ao estudo de Williamsom é que o mesmo negligencia  “o 

quanto as relações entre os pares, por ele descritas, encontram-se imersas em sistemas mais 

amplos de relações sociais” (GRANOVETTER, 1985, p. 495).

Uzzi  (1997)  adverte  que,  além dos  efeitos  positivos,  a  imersão  social  pode  causar 

também  efeitos  negativos  na  performance  econômica  das  organizações,  tornando-as 

vulneráveis  a  impactos  exógenos ou isolando-as  das  informações  existentes  fora  da  rede. 

Contudo,  o  autor  propõe  em  seu  estudo  uma  estrutura  teórica  capaz  de  promover  o 

entendimento  de  como  essas  propriedades  variam  com  a  qualidade  dos  laços  sociais,  a 

estrutura da rede e a posição estrutural da organização na rede.

De acordo com Carvalho (2002), a visão de redes sociais destaca a função institucional 

da firma, contribuindo para o alargamento da visão limitada da perspectiva instrumental  e 

puramente econômica. Este prisma sociológico abre oportunidades para investigar como os 

laços sociais influenciam as relações econômicas.

Granovetter (1973) sugere, por meio da teoria dos laços, que a força dos vínculos e das 

interações  pode  ser  medida  por  meio  da  intimidade,  confiança  e  favores  entre  os  atores. 

Dependendo  da  consistência,  o  laço  pode  ser  forte  ou  fraco.  Em  síntese,  o  estudo  de 

Granovetter (1973) explica que a organização potencializa seu sucesso por meio dos laços 

fracos,  pois  estes  são elos potenciais  para o estreitamento  de uma relação  que ainda  tem 

espaços para um maior  estreitamento,  o que pode conduzir  um ator à novas informações, 

recursos  e  novos  relacionamentos.  Nos  laços  fortes,  no  entanto,  existe  a  redundância  de 

relações que impossibilitam uma organização de alcançar novas trocas de informações.

Contudo,  ambos  os  laços  apresentam  qualidades  distintas  e  são  vantajosas  para 

diferentes  propósitos.  Os  laços  fortes  são  mais  adequados  em  mercados  com  relativa 

estabilidade e, os laços fracos mais adequados em mercados com maior dinâmica, por estes 

fornecerem maior acesso a informações.
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A teoria  dos buracos estruturais  de Ronald Burt  (1992) também fundamenta-se no 

aspecto do acesso a novas informações. Esta perspectiva teórica busca explicar que dentro de 

uma rede social podem existir atores desconectados no qual se pode aproveitar os buracos 

estruturais para se relacionar com novos atores, desta forma, as pessoas que pertencem a redes 

que ligam, por meio de pontes, os buracos estruturais entre os grupos, têm possibilidade de 

ampliar suas oportunidades.

A análise de redes pressupõe também o posicionamento dos atores nas redes. A este 

respeito  Powell e Smith-Doerr (1994) enfatizam a importância do posicionamento na rede 

para o acesso as informações significantes e, também, de novas oportunidades. De acordo 

com os  autores,  o  conceito  de  centralidade  relaciona-se  à  extensão  pela  qual  um ator  é 

conectado a vários outros dentro da rede e à extensão que os demais atores estão conectados 

com vários outros.  Dessa forma,  quanto mais  central  a posição de um ator,  mais  poder e 

influência este terá dentro da rede, o que pode indicar que as chances de sucesso para um ator 

com uma posição central são consideravelmente maiores, em relação aos atores em posições 

periféricas. Ademais, Powell e Smith-Doerr (1994) explicam que outra forma para definir o 

posicionamento refere-se ao nível de autonomia dos atores dentro da rede, o que pressupõe a 

habilidade para desenvolver ações sem depender de outros.

Os benefícios do posicionamento na rede também são contemplados nos estudos de 

Burt (1992), segundo o autor quanto mais bem posicionado um indivíduo estiver numa rede, 

maiores são os benefícios que este pode obter por meio de sua rede de contatos. 

Tais  estudos  contribuíram  para  o  entendimento  de  que  as  organizações  não  são 

entidades  autônomas que competem entre  si,  pois  elas  encontram-se imersas  em redes de 

relacionamentos  sociais,  profissionais  e  de  trocas  com  demais  atores  no  ambiente 

organizacional.

Granovetter (2005) fazendo referência a revisão detalhada de Rogers, explica que a 

estrutura  social  e  das  redes  exerce  forte  impacto  na  extensão  e  fonte  de inovação,  como 

também  na  sua  difusão.  Conforme  o  autor,  os  recursos  necessários  podem  não  estar 

conectados a rede, e, portanto, residirem em redes separadas entre grupos de indivíduos ou de 

transações. Dessa forma, Granovetter (2005) esclarece que o ator que se encontra posicionado 

nos buracos estruturais dessas redes (BURT, 1992) tem maior possibilidade de promover a 

inovação.

A distribuição dos recursos fora das esferas usuais pode frequentemente ser uma fonte 

de  lucro,  e  o  surgimento  de  novas  formas  institucionais  podem facilitar  tal  distribuição. 

Tomando por exemplo a origem do capital de risco no Vale do Silício, Granovetter (2005) 
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descreve  que  antes  da  década  de  1960,  a  alta  tecnologia  foi  financiada  em grande  parte 

dissociada da indústria, a partir das redes sociais e profissionais.

Logo,  por  sugerir  um  fluxo  crescente  de  relações  entre  o  setor  produtivo,  a 

universidade e o governo, a Tríplice Hélice se mostra por meio das relações inter e extra-

institucionais como uma abordagem interessante diante da análise das redes sociais. Baldi, 

Lopes  e  Castro  (2006)  utilizaram  a  teoria  da  imersão  para  analisar  as  relações 

interinstitucionais no CTA. Os resultados mostraram que o Centro, embora represente uma 

concepção inovadora para unir as três esferas institucionais para produzir conhecimentos e 

soluções tecnológicas para a carcinicultura, pode não alcançar resultados positivos por não 

estar  sustentado  numa  rede  social  que  promova  tais  conhecimentos  e  a  difusão  de 

informações. Dessa forma, a inovação poderá restringir-se apenas a interesses específicos de 

cada ator e não do grupo como um todo, concluem os pesquisadores

2.3.2  Teoria da Dependência de Recursos

Desde que as organizações buscaram desverticalizar seus processos e manter o foco 

em  sua  atividade  principal,  assumindo  o  caráter  de  organizações  especialistas,  os 

relacionamentos entre elas passaram a ser fundamentais para o acesso a recursos necessários 

ao  seu  funcionamento,  colaborando  para  o  entendimento  de  que  as  organizações  são 

interdependentes entre si. Nesse contexto, a Teoria da Dependência de Recursos (TDR) tem 

se mostrado como uma das perspectivas econômicas mais importantes na análise das relações 

interorganizacionais. 

A tese inicial do estudo de Pfeffer e Salancik (1978) é de que,  para compreensão do 

comportamento  de  uma  organização,  torna-se  necessário  entender  o  contexto  no  qual  o 

comportamento se realiza.  Para os autores, a organização tem capacidade de buscar adaptar 

sua  estrutura,  suas  tecnologias,  seus  produtos,  sistema  de  informações,  modelos 

administrativos  e  de  relações  humanas,  valores  e  normas  ou  mesmo,  buscar  adaptar  sua 

própria definição de ambiente.

A TDR considera a organização como um ator que age diretamente no ambiente, e, 

que embora admita o ambiente organizacional como fonte de influência na tomada de decisão, 

este  pode  ser  alterado  em  função  das  escolhas  estratégicas  dos  gestores  (ALDRICH; 

PFEFFER, 1976). A grande contribuição do trabalho de Pfeffer e Salancik (1978) foi explicar 

a capacidade da organização em agir pelos recursos necessários ao seu funcionamento, uma 
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vez que veio justamente quebrar com o paradigma de que as organizações como um todo 

somente reagiam as contingências do ambiente, buscando manter apenas o equilíbrio com o 

meio externo. 

O tema deste livro, bem como a premissa subjacente às perspectivas 
externas  das  organizações,  é  que  as  atividades  e  resultados 
organizacionais  são  contabilizados  pelo  contexto  em  que  a 
organização está imersa. Enquanto alguns estudos empíricos têm dado 
atenção  aos  efeitos  provocados  pelo  ambiente  na  estrutura 
organizacional,  e  tem  havido  alguma  ênfase  teórica  sobre  a 
importância do meio ambiente, existem poucos estudos notáveis sobre 
a  influência  das  atividades  interorganizacionais  (PFEFFER; 
SALANCIK, 1978, p. 39).

Na TDR, as escolhas estratégicas pressupõem o poder da organização em controlar e 

manipular o seu ambiente. Tal aspecto é relevante nesta perspectiva porque torna explícito 

que o ambiente  não coloca a  organização  numa situação  em que a  mesma não possa ter 

escolhas possíveis.

O  fato  de  que  as  escolhas  estratégicas  permitem  às  organizações  agirem  para 

influenciar seus ambientes e garantir a sustentabilidade, contribui para as diferenças entre as 

organizações.  Dessa  forma,  as  escolhas  estratégicas  resultam nas  respostas  conscientes  e 

planejadas das organizações às contingências do ambiente. 

Rosseto e Rosseto (2003) fazendo referência ao estudo de Child (1972), explicam que 

as escolhas estratégicas operam em relação ao ambiente de três maneiras: 1) as organizações 

ao terem poder de decisão têm autonomia, e esta autonomia está relacionada ao fato de que 

mais de um tipo de decisão pode ser tomada, logo, mais de uma estrutura é apropriada para 

um determinado ambiente; 2) as organizações ao tomarem uma decisão desejam manipular o 

ambiente.  Dessa  forma as  organizações  tentam criar  demanda  para seus  produtos,  podem 

fazer  acordos  com outras  organizações  para  regular  a  concorrência;  e  3)  as  organizações 

podem  tomar  decisões  diferentes,  e  assim  agirem  diferentemente  frente  a  uma  mesma 

realidade ambiental,  pois depende de como o ambiente é percebido por cada organização. 

Esse fato está relacionado com a construção da realidade organizacional, pois refere-se aos 

fatos históricos e valores que cada organização tem.

As escolhas  estratégicas  sob a  perspectiva  da Dependência  de Recursos são vistas 

como maneiras pelas quais as organizações buscam diminuir suas dependências ou aumentar 

as das outras organizações em relação aos seus recursos (PFEFFER; SALANCIK, 1978).

Conforme Mindlin e Aldrich (1975), a dependência de um ator em relação a outro é 

diretamente proporcional a essencialidade dos recursos de uma organização para a outra, bem 
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como a oferta  de recursos  no ambiente.  Os autores  acrescentam que  a  dependência  ou a 

independência de uma organização pode variar com tempo ou mesmo pelo contexto onde se 

encontram. Dessa forma, ao utilizar a TDR em estudos organizacionais “a organização deve 

ser vista dentro do contexto da populacional  de organizações  com as quais  compartilha e 

compete por recursos escassos” (MINDLIN; ALDRICH, 1975, p. 382).

A ideia central da dependência de recursos em relação às decisões estratégias é de que 

a solução dos problemas de interdependência e incerteza envolve aumento de coordenação, o 

que  significa  aumento  do  controle  mútuo  das  atividades  de  ambas  as  partes  (PFEFEER; 

SALANCIK, 1978).

Astley e Van de Ven (2007) explicam que Pfeffer e Salancik propuseram um modelo 

teórico no qual o ambiente não deve ser percebido como um conjunto de restrições as quais 

não se pode tratá-las, mas pode-se ajustá-lo aos objetivos da organização. Aldrich e Pfeffer 

(1976) corroboram ao enfatizar que o modelo da dependência de recursos postula um papel 

mais ativo das organizações, no qual estas podem mudar o ambiente por meio de suas ações.

Ao pressupor que as organizações  interagem com o ambiente  com a finalidade de 

garantir  sua sobrevivência e seu desenvolvimento por meio da aquisição e manutenção de 

recursos, a abordagem trata o indivíduo como um ator racional, uma vez que este a partir de 

seus próprios julgamentos age de forma racional com o fim de assegurar a sustentabilidade da 

organização.

A complementaridade das organizações é uma característica endêmica da TDR, pois é 

a  partir  da  própria  concepção  de  complemento  de  recursos  que  as  organizações  buscam 

estabelecer relacionamentos entre si, o que leva a questão da interdependência entre elas.

...em sistemas sociais e interações sociais, a interdependência existe 
sempre  que  um  ator  não  tem  totalmente  o  controle  de  todas  as 
condições  necessárias  para  a  realização  de  uma  ação  ou  para  a 
obtenção  do  resultado  pretendido  a  partir  da  ação  (PFEFFER; 
SALANCIK, 1978, p. 40). 

Nesse contexto, Hall (1990) corrobora ao explicar que nem todas as atividades de que 

uma  organização  necessita  podem ser  por  ela  desempenhadas  de  forma  a  torná-la  auto-

suficiente. Tal afirmação remete a ideia de que as organizações precisam trabalhar em redes 

interorganizacionais,  mantendo  relações  de cooperação  com outras  organizações  a  fim de 

obter  os  recursos  necessários  ao  seu  funcionamento,  tais  como:  matérias-primas,  capital, 

pessoas, operações de serviços e informações. De acordo com Pfeffer e Salancik (1978), a 

interdependência aumenta ao passo em que as organizações se tornam mais especializadas.
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A  interdependência  das  organizações  demonstra  que  o  foco  principal  da  teoria 

concentra-se no fluxo de recursos entre as organizações. Esse enfoque tem conduzido à ideia 

de  que  o  nível  de  análise  dessa  perspectiva  reside  nas  relações  de  cooperação 

interorganizacionais  para transacionar  os recursos  no ambiente.  Para Lioboni  e  Takahashi 

(2004),  a  complementaridade  de competências  é,  geralmente,  o principal  objetivo de uma 

aliança  interorganizacional.  No  entanto,  essa  complementaridade  implica  na  possível 

existência de diferenças significativas em tecnologia, produto, mercado, estrutura e objetivos 

entre as empresas. Estas diferenças podem tornar-se sérias barreiras para a coordenação dos 

processos de desenvolvimento de produtos em uma aliança.

De acordo com Furlanetto (2002), a interdependência de recursos explica a existência 

da empresa e da cadeia de suprimentos, pois todo e qualquer elo existente depende, tanto a 

montante como a jusante, de recursos os quais nem todas as empresas possuem.

Pfeffer e Salancik (1978) explicam ainda que a interdependência pode variar conforme 

a disponibilidade  de recursos  relativos  às demandas  no ambiente.  Assim,  quando há uma 

grande quantidade de recursos em relação à procura, a interdependência entre os atores que 

detêm os mesmos recursos é reduzida.  E, portanto, quando os recursos são escassos e são 

poucos os que detêm, a interdependência aumenta. Diante disso, os autores argumentam que 

as organizações procuram diminuir suas dependências ou aumentar as das outras organizações 

em relação a elas, em consonância com suas escolhas estratégicas.

Balestrin e Vargas (2002) explicam que a TDR tem sido utilizada, dentro dos estudos 

sobre  redes  interorganizacionais,  para  compreensão  do  processo  em que  as  organizações 

procuram  reduzir  suas  dependências  ambientais  utilizando  estratégias  para  aumentar  seu 

próprio poder dentro do sistema. A tese desta teoria em relação às estratégias é que a solução 

dos problemas de interdependência e incerteza demanda o aumento de coordenação entre os 

atores (PFEFFER; SALANCIK, 1978).

Pfeffer  e  Salancik  (1978,  p.  45)  explicam  que  existem  três  fatores  críticos  na 

determinação da dependência de uma organização em relação à outra: 1) a importância do 

recurso,  para o  seu funcionamento  e  sobrevivência;  2)  O cuidado na alocação e  uso dos 

recursos;  e  3) O fato de que existem poucas alternativas,  ou há o controle  excessivo dos 

recursos.

Quanto à importância do recurso, Pfeffer e Salancik (1978) atentam para o fato da 

criticidade  do  recurso  e  da  magnitude  do  intercâmbio.  A  criticidade  está  relacionada  à 

capacidade  da  organização  em sobreviver  sem  o  recurso,  enquanto  que  a  magnitude  do 

intercâmbio está relacionada ao fato de que organizações que produzem mais de um tipo de 
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produto ou serviço são menos dependentes das empresas-clientes do que as organizações que 

produzem apenas um produto. De igual modo, as organizações que têm apenas um fornecedor 

estão mais dependentes do que aqueles que se relacionam com vários fornecedores.

De acordo com Pfeffer e Salancik (1978), existem formas de determinar a alocação ou 

a  utilização dos recursos,  tais  como: a posse e a  propriedade dos recursos,  o controle  de 

acesso aos recursos, controle sobre a sua utilização e, por fim, a habilidade de elaborar regras 

e regular a posse dos recursos. Este fato é explicado pelos autores como sendo a principal 

fonte de poder e é mais importante quando os recursos são escassos.

Pfeffer e Salancik (1978) explicam ainda que o fato de uma organização ter o controle 

de um recurso e ser este recurso importante, não implica por si só que exista dependência de 

uma organização  em relação  à  outra.  Para os  autores,  somado  a esses  a  concentração  de 

controle  dos  recursos  pode  determinar  a  dependência  de  uma  organização  à  outra.  A 

concentração pode ocorrer de diversas formas: “uma organização pode ter uma posição de 

monopólio, legalmente estabelecida, como no caso do setor elétrico e de telefones. Ou um 

grupo de empresas pode agir em conjunto, constituindo um cartel” (PFEFFER; SALANCIK, 

1978, p.50).

De  acordo  com Barney (1991)  e  Barney,  Wright  e  Ketchen (2001),  as  vantagens 

competitivas de uma organização decorrem dos recursos e das capacidades que uma empresa 

controla  e  que  são  valiosos,  raros,  imperfeitamente  imitáveis,  e  não  substituíveis.  Estes 

recursos e capacidades podem ser vistos como um pacote  de recursos reais  e intangíveis, 

incluindo habilidades gerenciais de uma empresa, seus processos e rotinas, e a informação e o 

conhecimento que controla.

Tomando por base os conceitos da perspectiva da Visão Baseada em Recursos, e do 

Novo  Institucionalismo,  Crubellate,  Pascucci  e  Grave  (2008)  propõem  uma  perspectiva 

alternativa para compreensão da legitimidade dos recursos de posse de uma organização.

O que chamamos aqui de Visão Baseada em Recursos Legítimos pode 
ser definida como a concepção a partir da qual legitimidade é entendi-
da como força não apenas limitativa ou restritiva, mas também consti-
tutiva da racionalidade, dos recursos e, portanto, das ações que visam 
obter  eficiência estratégica (CRUBELLATE; PASCUCCI;  GRAVE, 
2008, p. 14).

Percebe-se que o processo de legitimação dos recursos  da firma pressupõe que os 

recursos de uma organização são desejáveis e necessitados por outras, ou mesmo já foram 

apropriadas de forma a garantir a estas uma vantagem no mercado. Em paralelo com a TDR 
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pode-se  inferir  que  o  processo  de  institucionalização  dos  recursos  garante  à  organização 

detentora a vantagem de exercer forte influência e poder sobre as que desejam apropriarem-se 

destes numa relação interorganizacional, criando, assim, uma relação de dependência.

A ampla bibliografia acerca da inovação tem retratado que, para promover e difundir 

produtos e/ou processos novos, faz-se necessário o estabelecimento de cooperação entre os 

atores. Tal fato fica mais evidenciado pela dificuldade que os atores isolados têm em acessar 

os recursos necessários para desenvolver novas tecnologias e produtos inovadores, uma vez 

que  estes  são  de  difícil  apropriação,  por  sua  própria  natureza,  como:  conhecimentos  e 

informações  (recursos  intangíveis),  ou  mesmo,  porque  muitos  dos  recursos  tangíveis  são 

protegidos por patentes e direitos de propriedade (LIOBONI; TAKAHASHI, 2004).

Furlanetto (2003) corrobora ao enfatizar que as empresas estão buscando minimizar 

suas  dificuldades  em  produzir  inovações  estabelecendo  relações  de  cooperação  com  os 

diferentes atores, que contemplam suas cadeias produtivas. Tal fato se dá pela complexidade 

científica das tecnologias, pela falta de recursos ou, ainda, pelo esgotamento de alternativas 

competitivas. Para Furlanetto (2003), ao relacionar-se dessa forma, as empresas desenvolvem 

uma  estrutura  de  relacionamento  complementar  que  tem  por  base  a  cooperação  e  a 

interdependência entre os atores da cadeia.

De acordo com Plonski (1995), a arena da Ciência e Tecnologia (C&T) vem sendo 

afetada pela atual pressão por resultados e da escassez dos recursos. Para o autor, além das 

capacitações científicas e técnicas específicas, demanda-se também a utilização de modelos 

institucionais  inovativos,  como  modelos  que  contemplam  relações  entre  universidades, 

governos e empresas.

Plonski (1995) enfatiza que tem sido frequente encontrar arranjos envolvendo duas ou 

mais organizações na busca da inovação. Segundo o autor, essas organizações podem ser de 

natureza similar ou distinta, o que pressupõe que existe tanto um esforço interinstitucional 

quanto intrainstitucional para promoção da inovação.

Conforme  Lioboni  e  Takahashi  (2007),  um dos  maiores  desafios  que  as  empresas 

enfrentam  atualmente  para  ampliarem  suas  respectivas  capacidades  de  inovação  é  o 

desenvolvimento  de  meios  que  as  conduzam  à  obtenção  da  complementaridade  de 

competências entre duas ou mais organizações. Nesse sentido, as alianças estratégicas para 

desenvolver  novos  produtos  têm  sido  vistas  como  fundamentais  para  maximizar  suas 

capacidades. 
A formação de alianças cooperativas tem se mostrado uma estratégia 
eficiente de forma a facilitar o acesso das organizações a muitos recur-
sos dos quais elas dependem. De forma geral, as organizações recor-
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rem a essas formas colaborativas para obter os recursos que outras fir-
mas dispõem e que são essenciais para atingirem um determinado ní-
vel de vantagem competitiva (CÁRDENAS, LOPES, 2006, p. 3).

Também referindo-se à complementaridade das organizações, Plonski (1995) explica, 

por meio dos resultados de sua pesquisa, que o que cada organização busca ao estabelecer 

laços de cooperação com outras, sejam estas similares ou não, é superar suas limitações em 

termos de recursos ou de capacitação, aumentando sua flexibilidade e sua capacidade de se 

perpetuar. As organizações que participam desses arranjos possuem interesses comuns, ainda 

que cada uma tenha seus próprios objetivos e motivações para formação de uma aliança.

As relações de complementaridade são, portanto, importantes do ponto de vista dos 

estudos  organizacionais,  uma  vez  que  as  mesmas  podem  prover  conhecimentos  ao 

pesquisador sobre as relações de poder entre os atores numa rede, sobretudo em pesquisas que 

buscam compreender o processo de inovação em redes interisntitucionais pela suposição de 

que, nestes ambientes, existe um fluxo contínuo nas transações de recursos.

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1  Especificação do problema e perguntas de pesquisa

Esse estudo teve por finalidade  compreender  como as relações  entre universidade-
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indústria-governo interferem no processo de inovação da carcinicultura norte riograndense. 

Para responder ao problema de pesquisa foram formulados alguns objetivos específicos, que 

para também serem alcançados foram elaboradas perguntas de pesquisa. Tal procedimento é 

defendido por Triviños (1987), uma vez que o mesmo norteia todo o estudo.

1. Caracterizar o setor da carcinicultura do Rio Grande do Norte;

• Quantas empresas compõem o setor?

• Quantos empregos o setor gera?

• Qual o volume da produtividade?

• Qual o volume das vendas?

• Quem são os principais clientes dos produtores?

2. Identificar a ocorrência de relações de cooperação tecnológica inter-atores;

• Os  pesquisadores  ligados  a  carcinicultura  do  RN  têm  estabelecido 

relações de cooperação mútua para promover inovação?

• Existe cooperação entre os produtores para promoção da inovação?

• Os  órgãos  governamentais  têm  comungado  ações  voltadas  ao 

desenvolvimento tecnológico do setor?

• Existem  espaços  para  troca  de  conhecimentos,  nas  três  esferas 

institucionais, que possam promover o desenvolvimento tecnológico do setor?

3. Identificar os recursos que promovem relação de dependência de um ator em relação a 

outro(s);

• Quais são os recursos essenciais para o desenvolvimento das atividades de um 

ator?

• Quais  as  relações  que  promovem  a  complementaridade  e  interdependência 

inter-atores?

4. Identificar os tipos de laços estabelecidos entre os atores, o conteúdo que flui através 

deles, e a posição dos atores;

• Quais as relações que se estabelecem entre os atores? 

• Qual a força e a intensidade dessas relações?

• O que flui através desses laços?



58

• Quem são os atores centrais?

5. Identificar quais são as forças motivadoras e inibidoras que interferem na cooperação 

entre as três esferas institucionais; 

• Quais são as razões para a cooperação entre a universidade-governo e 

setor produtivo?

• Quais  os  fatores  que  interferem  negativamente  no  processo  de 

cooperação entre a universidade-governo e setor produtivo?

6. Analisar  como as  relações  inter,  intra  e  extra-institucionais  ampliam ou limitam a 

capacidade inovativa do setor;

• De que forma as relações entre os agentes produzem mecanismos para a 

promoção de inovação no setor?

• De que forma as relações entre os agentes interferem negativamente no 

processo de inovação no setor?

3.2  Definição Constitutiva (DC) e Definição Operacional (DO) das categorias analíticas 
e dos termos relevantes a pesquisa.
  

De  acordo  com  o  referencial  teórico  utilizado  nesta  dissertação,  existem  alguns 

conceitos que se mostram relevantes para a análise do estudo, os quais foram tratados como 

sendo as categorias de análise da pesquisa:

Inovação

DC – Introdução  de  um produto  (bens/serviços)  ou  processo  produtivo  tecnologicamente 

novo ou aprimorado.

DO – A operacionalização se deu pela identificação de novos bens, serviços e processos,  e 

também pela identificação de melhorias substanciais nestes que possam ser ou não resultantes 

das ações conjuntas desenvolvidas entre  os atores que compõem as três esferas institucionais 

no setor da carcinicultura.
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Tríplice Hélice

DC  –  Relações  estabelecidas  entre  um  conjunto  de  instituições  políticas,  industriais  e 

acadêmicas  que  são  a  base  estratégica  para  o  desenvolvimento  social  e  econômico  nas 

sociedades  industriais  desenvolvidas  e  em  desenvolvimento (ETZKOWITZ; 

LEYDESDORFF, 2000).

DO  –  A  operacionalização  se  deu  pela  identificação  de  relações  inter-atores  os  quais 

compõem  as  esferas  universidade,  governo  e  setor  produtivo,  e  que  têm  por  finalidade 

propiciar  condições  favoráveis  a  sustentabilidade  do setor  carcinicultor  do RN através  de 

mecanismos para o desenvolvimento inovativo e tecnológico.

Relações Intra-Institucionais

DC – As relações intra-institucionais são as relações existentes entre os atores que compõem 

cada esfera institucional, sendo, portanto, as relações endógenas em cada vértice. (SÁBATO; 

BOTANA, 1968).

DO  –  A  operacionalização  das  relações  intra-institucionais  se  deu  pela  identificação  de 

relações inter-atores compreendidas dentro de cada esfera institucional, de forma a propiciar 

condições favoráveis a transferência de conhecimentos e difusão de informações e tecnologias 

para o incremento de inovações de produtos e de processos.

Relações Inter-Institucionais

DC  –  São  as  relações  que  são  estabelecidas  entre  duas  ou  mais  esferas  institucionais 

(SÁBATO; BOTANA, 1968). 

DO –  A  operacionalização  das  relações  inter-institucionais  ocorreu  pela  identificação  de 

relações  inter-atores  compreendidas  entre  duas  ou  mais  esferas,  de  forma  a  compreender 

como o fluxo de recursos e informações ocorre nestas relações, e se as mesmas são suficientes 

para o surgimento de novas formas organizacionais na Tríplice Hélice da Carcinicultura do 

RN.
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Relações Extra-Institucionais

DC –  As  relações  extra-institucionais  representam os  relacionamentos  estabelecidos  entre 

atores de diferentes esferas com atores que não se caracterizam por ser de alguma das esferas, 

ou  mesmo  residirem  em  outras  redes  de  inovação  universidade-governo-setor  produtivo. 

(SÁBATO; BOTANA, 1968).

DO –  A operacionalização  das  relações  extra-institucionais  ocorreu  pela  identificação  de 

relações inter-atores da Tríplice Hélice da carcinicultura do RN com atores que não pertencem 

a nenhuma das três esferas institucionais, ou mesmo, não residem na rede interna de relações 

da carcinicultura  do RN, que resultam do  intercâmbio  científico,  do comércio  externo  de 

tecnologia e da adaptação de tecnologias importadas.

Imersão Social

DC – A imersão social é a inter-relação entre estrutura social e atividade econômica, na qual 

fatores econômicos e tecnológicos encontram-se imersos em relações sociais (GRANOVET-

TER, 1985). 

DO – A operacionalização se deu por meio da identificação dos laços existentes entre os 

atores da Tríplice Hélice do setor carcinicultor do RN e do conteúdo que flui através deles.

Laços Sociais

DC – Os laços  sociais  resultam da existência  de relacionamentos  entre  pessoas,  os quais 

podem ser classificados como laços fortes e fracos (Granovetter, 1973). 

 

DO – A operacionalização se deu pela identificação dos laços fracos e fortes, buscando-se 

analisar a força, a densidade e a intensidade das relações sociais entre os atores da Tríplice 

Hélice, de forma a compreender até que ponto a existência desses laços contribuem para o 

desenvolvimento tecnológico e inovativo do setor carcinicultor. 

Laços Imersos
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DC  –  São  as  relações  inter-atores  estabelecidas  para  o  longo  prazo  com  o  objetivo  de 

promover ganhos mútuos para os atores da rede (UZZI, 1997). 

DO – A operacionalização se deu de forma a identificar os laços que contém aspectos como a 

confiança,  arranjos  para  solução  de  problemas  em  conjunto  e  transferência  de  recursos 

essenciais à promoção de inovações no setor carcinicultor.

 

Laços de Mercado 

DC – Os laços de mercado (Arm’s Length) são provenientes de relações pontuais que não 

encorajam ações de cooperação de longo prazo (UZZI, 1997).

DO – A operacionalização se deu pela identificação de relacionamentos, os quais não estão 

embutidos  aspectos  de  confiança  e  reciprocidade,  e  que  são  estabelecidos  apenas  para 

transacionar os produtos no mercado. 

Centralidade na Rede

DC – A centralidade de um ator é proveniente da quantidade de relações que o indivíduo tem. 

Assim, o ator se posiciona de forma central em uma rede quando tem laços diretos com muitos 

outros, ou está próximo de muitos atores. (POWELL; SMITH DOERR, 1994).

DO – A operacionalização se deu pela identificação do ator que detém o maior número de 

contatos diretos na rede.

Dependência de Recursos

DC – Situação na qual um ator encontra-se numa posição desfavorável em relação a outro(s) 

por não ter total controle dos recursos necessários para a realização de uma ação ou para a 

obtenção do resultado pretendido a partir da ação (PFEFFER; SALANCIK, 1978).

DO  –  A  operacionalização  dessa  categoria  se  deu  pela  identificação  de  relações  de 

dependência de um ator em relação ao outro, a partir da necessidade de se obter nesta relação 



62

os  recursos  essenciais  –  financeiros,  físicos,  humanos  ou  organizacionais,  para  sua 

sustentabilidade.

Complementaridade

DC – Relação complementar recíproca dos recursos e/ou competências de uma organização 

em relação à outra (PFEFFER; SALANCIK, 1978). 

DO  –  A  operacionalização  da  complementaridade  se  deu  por  meio  da  identificação  de 

relações de cooperação mútua em que os atores procuram nos recursos ou competências do 

parceiro, garantir as fases subseqüentes de suas atividades.

3.3 Design e perspectiva da pesquisa

A compreensão das relações assimétricas estabelecidas entre diferentes organizações 

demanda  do  pesquisador  a  aplicabilidade  de  uma  estratégia  de  pesquisa  que  considere  o 

objeto  de  estudo  como  sendo  algo  que  não  se  apreende  com  técnicas  e  ferramentas 

estatísticas.  A esse respeito,  Goulart  e Carvalho (2005) mencionam que o posicionamento 

ontológico e epistemológico do pesquisador influencia na tomada de decisão da estratégia.

Assim,  essa  pesquisa  se  realizou  por  meio  de  um  estudo  de  caso  no  setor  da 

Carcinicultura do Rio Grande do Norte. Em consonância com a afirmação de Popper (1994) 

de que na ciência o fundamental é a postura crítica e também a própria natureza do problema, 

e não o sentido lógico, o estudo terá uma abordagem qualitativa.

De acordo com Triviños (1987), tal abordagem auxilia o pesquisador a interpretar e 

compreender os fenômenos reais. A pesquisa qualitativa vem sendo empregada em situações 

onde os fatos devem ser observados, ou mesmo, onde se deseja analisar um processo ou um 

problema complexo, que não contempla muitos dados de partida. 

Martins  (2005)  explica  que  alguns  problemas  de  pesquisa  necessitam  de  uma 

abordagem flexível,  e,  dessa  forma,  o  método  qualitativo  é  recomendado.  Godoy (1995) 

afirma que em estudos onde se há tal método, o pesquisador faz as análises dos dados com a 

finalidade de compreender a dinâmica do fenômeno em estudo. 

Para  responder ao problema de pesquisa, este estudo apresentou um corte seccional 

com perspectiva longitudinal, uma vez que a coleta se realizou em um dado momento, mas 
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também se buscou resgatar dados e informações de períodos passados para explicitar o caráter 

histórico  do  desenvolvimento  de  tecnologias  no  setor,  bem  como  compreender  a  atual 

estrutura das relações para a promoção de inovações (VIEIRA, 2004).

A  pesquisa  se  caracterizou  como  sendo  um  estudo  de  caso  na  carcinicultura 

norteriograndense,  na  qual  se  buscou  compreender  como  as  relações  entre  universidade-

indústria-governo interferem no seu processo de inovação. Yin (2005) advoga que o estudo de 

caso  auxilia  o  pesquisador  na  investigação  de  acontecimentos  contemporâneos,  nos  quais 

ainda não se têm clareza e precisa-se de uma investigação aprofundada. 

Triviños  (1987)  destaca  que  o  Estudo  de  Caso  é  uma  categoria  de  pesquisa  que 

permite  ao  pesquisador  analisar  uma  unidade  em  profundidade,  bem  como  explorar  o 

fenômeno em toda a sua complexidade, fato que se relaciona a presente pesquisa.

Quanto aos fins, a pesquisa se caracterizou como sendo exploratória,  uma vez que 

existiam poucas informações disponíveis sobre as questões tratadas neste estudo, ou seja, do 

processo de inovação por meio das relações inter,  intra e extra-institucionais entre as três 

esferas institucionais universidade-governo-setor produtivo na carcinicultura do RN. O que se 

caracteriza pela habilidade de lidar com uma completa multiplicidade de fatos (TRIVIÑOS, 

1987). Ainda quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva. Triviños (1987) explica que 

a  pesquisa  descritiva  é  aquela  onde  se  pretende  descrever  um  fenômeno  real  de  modo 

aprofundado.  Conforme  Triviños  (1987),  os  estudos  com  abordagem  qualitativa  têm  um 

caráter basicamente descritivo e trazem o Estudo de Caso como um dos mais proeminentes 

métodos de pesquisa. 

3.4  Sujeitos da pesquisa

O  critério  para  a  seleção  dos  sujeitos  da  pesquisa  se  baseou  numa  técnica  não-

probabilística do tipo intencional por julgamento. Conforme Cooper e Schindler (2003) este 

tipo de seleção mostra-se apropriado em estudos exploratórios, caráter desta dissertação. De 

acordo  com os  autores  o  pesquisador  pode  por  meio  desta  técnica  selecionar  apenas  os 

sujeitos que se relacionam diretamente com o objeto do estudo (ABCC, 2007; 2008; BALDI, 

2006; BALDI; LOPES; CASTRO, 2006; CÁRDENAS, 2007; CLUSTER DO CAMARÃO 

DO RN, 2001; FAO, 2008; FILOSE, 2004; FERNANDES; LOPES; VIANA, 2008; ROCHA, 

2007; ROCHA, 2008; TAHIN, 2008). 

A seleção dos sujeitos também se fundamentou na própria essência  da perspectiva 

adotada, uma vez que os estudos qualitativos não exigem rigor estatístico para a escolha dos 
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sujeitos, mas sim sua importância para a compreensão do fenômeno estudado. Outrossim, o 

próprio objeto de estudo demanda a realização da pesquisa contemplando sujeitos das três 

esferas institucionais, universidade-governo-setor produtivo.

Assim, investigou-se os principais atores econômicos, públicos e de pesquisa ligados 

ao  setor  da  carcinicultura  do  RN,  sobretudo  os  que  exercem  papel  significante  para  a 

inovação. 

Na esfera institucional universidade, identificou-se como ator relevante para o estudo, 

a  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN),  a  qual  vem  desenvolvendo 

pesquisas no setor desde a década de 70, quando se projetava a atividade no Brasil.

Na  esfera  institucional  governo,  foram  investigadas  as  ações  dos  atores  que 

desenvolvem ações que proporcionem o desenvolvimento de novas tecnologias tanto para a 

sustentabilidade  econômica,  quanto  ambiental  do setor.  Dessa  forma,  identificou-se como 

atores  relevantes  ao  estudo:  A  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  (SEDEC);  a 

Empresa  de Pesquisa Agropecuária  do Rio Grande do Norte  (EMPARN); a  Fundação de 

Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN), e, por fim, o Instituto de Defesa do 

Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA).

Na  esfera  do  setor  produtivo,  por  sua  vez,  foram  entrevistados  o  presidente  da 

Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC); e empresários do setor carcinicultor 

(sendo dois criadores de camarão e um processador). 

Ainda quanto à coleta de dados, foi identificado como ator relevante para a pesquisa o 

Cluster do Camarão do RN. No entanto, por tratar-se de uma Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP), a mesma não se configura como ator de nenhuma das esferas 

institucionais  prescritas  no modelo  da  Tríplice  Hélice,  mas  sua  inclusão  como sujeito  da 

pesquisa mostra-se,  sobretudo importante,  haja  vista  seu caráter  de articulador  dos  atores 

ligados  à  carcinicultura  com fins  a  promover  um desenvolvimento  sustentável.  Todos  os 

entrevistados, conforme quadro 2 a seguir, atuam no setor por um período mínimo de 5 anos e 

no máximo de 23 anos.

Instituição Sujeitos da Pesquisa

Universidade

UFRN  -  Universidade  Federal  do  Rio 

Grande do Norte 

Pró-reitora de Pesquisa e Extensão.

Pesquisador  do Centro  de  Ciências  Sociais 

Aplicadas - CCSA

Pesquisador e vice-coordenador do CTA;

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_da_Sociedade_Civil_de_Interesse_P%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_da_Sociedade_Civil_de_Interesse_P%C3%BAblico
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Pesquisador do Centro de Biociências.

Governo

SEDEC  -  Secretaria  de  Desenvolvimento 

Econômico 

Coordenadora de Ciência e Tecnologia

FAPERN  –  Fundação  de  Apoio  à 

Pesquisa no Rio Grande do Norte 

Coordenador de Ciência e Tecnologia

EMPARN  -  Empresa  de  Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte 

Técnico  da  Unidade  de  Agronegócio  e 

Aquicultura e coordenador do CTA 

IDEMA  -  Instituto  de  Defesa  do  Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte 

Chefe de Fiscalização Ambiental

Setor Produtivo

ABCC - Associação Brasileira de Criadores 

de Camarão 

Presidente da associação 

Processadores Gerente de produção

Produtores Empresário

Produtor Rural

Terceiro Setor Cluster do Camarão do RN Coordenador

Quadro 2: Sujeitos da Pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor

3.5  Coleta e análise de dados

A coleta de dados se deu sob dois prismas. O primeiro relacionado a busca de dados 

secundários  (BARDIN, 1977),  no qual,  entre  os meses  de junho e agosto de 2008 foram 

selecionados artigos de periódicos ou anais,  dissertações,  e todo e qualquer tipo de dados 

acerca da carcinicultura do RN que apresentasse relevância ao estudo.

No segundo,  a  coleta  se  deu  por  meio  de  entrevistas  semi-estruturadas,  nas  quais 

elaborou-se perguntas abertas num roteiro pré-constituído que foram norteadas pelos dados 

secundários (ver apêndice). Triviños (1987) explica que a forma de coleta de dados primários 

proposto nesta pesquisa amplia  a  investigação,  uma vez que abre oportunidades  para que 

surjam novas questões e, por proporcionar ao entrevistado uma maior liberdade na exposição 

de suas percepções, experiências e opiniões sobre o assunto em questão. 

As entrevistas ocorreram entre os meses de novembro de 2008 e fevereiro de 2009 e 

tiveram por finalidade buscar dados relevantes para compreensão do problema de pesquisa e, 

uma vez coletados, foram transcritas para análise. Com a finalidade de manter o anonimato da 
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instituição como também do entrevistado, as entrevistas receberam um código aleatório que 

variou de E1 a E13, atendendo a solicitação de alguns participantes.

Com a finalidade de se obter mais informações acerca do objeto de pesquisa, utilizou-

se ainda como dados primários entrevistas realizadas pelo grupo de pesquisa Carciniredes em 

2007,  que  foram  transcritos  e  disponibilizados  no  grupo  virtual.  Tais  entrevistas  foram 

realizadas com o presidente da Associação Norte-rio-grandense dos Criadores de Camarão 

(ANCC), com o presidente da Cooperativa de Produtores de Camarão Marinho do Rio Grande 

do Norte  (COOPERCAM), e  com um empresário  com sede na cidade do Natal,  as  quais 

continham  dados  importantes  para  subsidiar  as  análises  desta  pesquisa.  Para  manter  o 

anonimato dos entrevistados, as entrevistas receberam um código aleatório que variou de E14 

a E16.

Quanto  à  análise,  ambos  os  tipos  de  dados,  foram  analisados  qualitativamente, 

utilizando-se da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1977). A utilização desse método 

de  análise  para  os  dados  secundários  se  fundamenta  no  próprio  objetivo  da  análise  de 

conteúdo  em  documentos, “a  manipulação  de  mensagens  (conteúdo  e  expressão  desse 

conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que 

não a da mensagem” (BARDIN, 1977, p. 41).

Pesquisas em administração com abordagem qualitativa têm se utilizado desta técnica 

por necessitar de um apoio no julgamento dos dados. Ademais, a utilização desse método de 

análise  tem se mostrado interessante  em pesquisas  em administração,  tendo em vista  sua 

crescente utilização por pesquisadores no Brasil, em especial, nas pesquisas cuja abordagem 

se caracteriza por ser qualitativa (DELLAGNELO; SILVA, 2005).

A técnica de análise  de conteúdo utilizada foi  do tipo categorial-temática,  na qual 

buscou-se  extrair  do  texto  as  unidades  de  análise  da  pesquisa.  Entre  as  diferentes 

possibilidades de categorização optou-se pela análise temática, por que a mesma mostra-se 

rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos (BARDIN, 1977).

Bardin (1977) propõe três etapas cronológicas para análise de conteúdo, as quais serão 

seguidas na pesquisa: 1) Pré-análise, nesta etapa organiza-se o material e as bibliografias, esse 

primeiro processo é o momento de exploração e apreciação crítica do material; 2) Exploração 

e análise do material, nessa etapa os resultados brutos são tratados e interpretados de modo 

que sejam significativos e válidos para o estudo; 3) Interpretação dos dados, é nessa fase que 

o pesquisador se detém a compreensão dos dados para que se possa alcançar os objetivos 

propostos neste projeto.
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3.6  Limitações da pesquisa

Como  limitação  do  estudo,  tem-se  mais  contundentemente,  a  dificuldade  para  a 

realização de algumas entrevistas com atores do setor produtivo, devido, principalmente, a 

falta  de  tempo  na  agenda  dos  empresários  e  dos  respectivos  representantes  da  ANCC e 

COOPERCAM, para tratar do assunto e que acabaram por atrasar a conclusão da pesquisa. 

Para superar tal limitação, buscou-se analisar as entrevistas realizadas pelo grupo de pesquisa 

Carciniredes as quais estão disponíveis no grupo virtual.

Outra limitação deste estudo foi ter apenas a UFRN como instituição a ser analisada. 

No entanto,  cabe destacar  que outras instituições  de ensino e  pesquisa foram procuradas, 

inclusive  com  reuniões  junto  ao  Reitor,  na  tentativa  de  identificar  pesquisadores  que 

pudessem  contribuir  com  o  estudo.  Como  forma  de  superar  essa  limitação,  buscou-se 

entrevistar pesquisadores da UFRN das demais áreas que se dedicam a realização de estudos 

no setor.

A busca em compreender os fatos históricos do setor, sobretudo nas relações entre o 

governo  e  a  universidade  –  UFRN  e  Universidade  Potiguar  (UNP),  quando  do  projeto 

camarão  também  impôs  limitações  à  pesquisa,  uma  vez  que  os  entrevistados  que 

acompanharam todo o processo de criação do setor e que ainda estão desenvolvendo suas 

atividades na carcinicultura do RN, não quiseram aprofundar acerca de algumas questões.

4.  Caracterização do Setor Carcinicultor e Análise dos Resultados

As  atividades  de  cultivo  de  camarão  se  originaram  para  fins  de  subsistência  no 

continente  asiático.  De acordo com Rocha e  Rodrigues  (2004),  dos  tempos  iniciais  até  a 

década de 1930, os métodos de produção eram artesanais, o que impossibilitava o cultivo de 

camarões em larga escala.

Passada esta década, no Japão, Motosaku Fujinaga passou a investigar a morfologia e 
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a ecologia das larvas de camarões da espécie Penaus Japonicus. As pesquisas realizadas por 

Fujinaga e seu grupo resultaram na primeira desova de fêmeas em laboratórios. Este fato, de 

acordo com Tahim (2008),  gerou inovações  tanto do ponto de vista  do produto como de 

processos, uma vez que promoveu rupturas no método de produção e consequentemente do 

produto.

 De acordo com a FAPERN (2007), por volta da década de 1960, Fujinaga passou a 

produzir  o  crustáceo  na  cidade  de  Yamagushi  em  escala  industrial,  o  que  provocou  a 

proliferação de pequenas fazendas para o cultivo de camarões no Japão. Nessa mesma década, 

outras  pesquisas  experimentais  fizeram  eclodir:  1)  a  Artemia  Salina,  pequeno  crustáceo 

utilizado para alimentar  os camarões no período de pós-larva,  permitindo maior tempo de 

sobrevivência; e 2) a técnica de criar larvas de camarões em tanques de concreto, introduzindo 

na água fertilizantes químicos para o desenvolvimento de algas microscópicas para alimentar 

as larvas.

Mais tarde, com o incremento de pesquisas, a atividade estendeu-se a outros países, 

como: China, Taiwan, França e EUA. Os aperfeiçoamentos tecnológicos e desenvolvimentos 

de  novas  técnicas  de  produção  advindos  de  pesquisas,  principalmente  no  Japão  e  EUA, 

resultaram em inovações de processos e produtos (TAHIN, 2008). 

No entanto,  apesar  do  avanço tecnológico  nestes  países,  identificou-se  que  ambos 

tinham climas desfavoráveis para desenvolver o cultivo de pós-larva ao estágio adulto, devido 

especialmente  a  baixa  temperatura  das  águas  em determinadas  épocas  do ano (FAPERN, 

2007).

Conforme Tahin (2008), a possibilidade de explorar comercialmente a produção de 

camarões em cativeiro fez com que vários países investissem em pesquisas para identificar a 

espécie  adequada  ao  cultivo.  Dessa  forma,  o  marco  da  carcinicultura  como  atividade 

comercial se deu através da produção de pós-larva em laboratório para fins comerciais, fruto 

de adaptação das espécies em cativeiro. A autora ressalta ainda que o conhecimento biológico 

das espécies, a produção de pós-larvas em cativeiro e, o desenvolvimento de novas técnicas 

de cultivo se deu no próprio local de trabalho “learning by doing”, através das dificuldades do 

dia-a-dia com o manejo do cultivo na prática.

Na década de 1970, o Brasil dava seus primeiros passos para desenvolver a atividade 

carcinicultora, quando o então governador do Estado do Rio Grande do Norte (RN), Cortez 

Pereira, recebeu das mãos do presidente do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do 

Norte  (BDRN), Arimar França,  um suplemento do Jornal  do Brasil  que discorria sobre o 

cultivo de camarões no país asiático e suas dificuldades de produção, provenientes do clima 
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inadequado em certas estações do ano e limitadas áreas de solos impermeáveis (FAPERN, 

2007).

Decidido a reverter o aumento de desemprego nas salinas do Potengi, proveniente da 

forte crise de preço e de mercado que a atividade da extração de sal enfrentava no RN, o 

governador viajou ao Japão juntamente com uma equipe técnica, que foi instituída com fins 

de estudar o assunto e elaborar um projeto de cultivo para o Estado. A viagem se prolongou 

até os EUA e o México por recomendação dos japoneses, uma vez que, devido à proximidade 

geográfica entre Brasil e México, poderiam ser encontrados problemas semelhantes para o 

cultivo do crustáceo, tanto do ponto de vista técnico como social (FAPERN, 2007).

E14: Então numa viagem que ele fez ao Japão, ele viu a carcinicultura 
e  ele  trouxe  a  ideia  aqui  para  Natal,  e  foi  onde  começou  a 
carcinicultura, não só aqui no Estado como no Brasil como um todo, 
foi aqui no Potengi. Então ele criou o projeto camarão, que foi um 
projeto  onde  na  época  se  fazia  muita  parceria:  EMBRAPA com o 
governo do Estado e a EMPARN.

O Projeto  Camarão,  como  foi  instituído,  teve  inicialmente  apoios  financeiro  e  de 

infraestrutura científico-tecnológica do BDRN e da UFRN, respectivamente. Por meio de uma 

parceria entre a UFRN Secretaria de Agricultura do Estado, esta tinha acesso aos resultados 

das pesquisas desenvolvidas no RN. Ressalte-se, então, para o fato de que esta ação resultou 

na primeira forma de cooperação inter-institucional entre governo e universidade no setor da 

carcinicultura brasileira. 

O objetivo desta parceria se baseou na produção de pesquisas, as quais cabiam criar 

mecanismos  necessários  para  o  desenvolvimento  sustentado  da  atividade  no  Estado. 

Outrossim,  pode-se perceber que o Estado foi, a princípio, o ator indutor da carcinicultura no 

Brasil,  promovendo  o  intercâmbio  entre  as  esferas  institucionais  universidade  e  setor 

produtivo.

Neste  período,  as  relações  promovidas  inter-atores  podem ser  caracterizadas  como 

sendo a Tríplice Hélice I, que consiste num modelo de inter-relações onde o governo engloba 

a universidade e a indústria e dirige as relações que se estabelecem entre elas, denominado 

por Etzkowitz e Leydesdorff (2000) como sendo um modelo de relações estáticas entre as três 

esferas institucionais. 

E9:  As  pesquisas  eram atreladas  digamos  a  implementação  de  um 
projeto de desenvolvimento do Estado baseado no camarão, então, a 
visão, foi uma visão muito mais produtiva e não uma visão científica, 
técnico-científica, certo?! Então, tinha muito mais como uma fonte de 
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recurso, uma fonte de produção, do que uma fonte de conhecimento 
né?! Isso realmente aconteceu então, apesar  de todo o intercâmbio, 
não se conseguiu crescer suficientemente nessa parte de conhecimento 
técnico-científico, da visão técnico-científico.

Apesar  de  ter  promovido  resultados  fundamentais  para  o  desenvolvimento  da 

carcinicultura no Estado, a cooperação governo-universidade terminou pela divergência entre 

técnicos do BDRN e pesquisadores da UFRN. 

E3: Essa parte  inicial  do Projeto Camarão,  ela foi feita através  das 
ações da universidade (UFRN) com o Estado. E ainda no início, não 
sei bem exatamente o tempo, em termo de um ano ou um pouco mais 
que alguns professores que estavam tocando o projeto com o governo 
do Estado, e não sei bem o que houve, mas não houve entendimento 
sobre a condução e houve a separação no processo. (...) e o Governo 
do  Estado  assumiu  totalmente  o  Projeto  Camarão  e  foi  através  do 
BDRN que houve a implantação do projeto.

Conforme  o  Cluster  do  Camarão  do  RN (2001),  a  partir  dos  anos  80,  o  governo 

estadual instituiu a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), 

cujos trabalhos de pesquisa desenvolvidos até então foram, para esta, transferidos, bem como 

toda a infra-estrutura física e o corpo funcional do Projeto Camarão. 

Os dados primários  permitem compreender  que ao término da década de 1980, as 

pesquisas não haviam identificado a espécie ideal a ser cultivada no Brasil, somado a este 

fato, o projeto camarão já não dispunha de muitos recursos financeiros para desenvolver as 

pesquisas no Estado o que levou à decisão de se introduzir no país um pacote de tecnologias 

prontas para o cultivo de Camarão. O conjunto de técnicas de produção importadas foi o da 

espécie Litopenaeus Vannamei, desenvolvida a princípio no Equador. A decisão de produzir o 

Vannamei se deu por sua fácil adaptação às condições variadas de manejo.

Ao lado do núcleo Potengi, nome dado ao núcleo de pesquisas que realizava estudos à 

margem esquerda do rio Potengi, no Projeto Camarão se fez a “Fazenda do Povo” com fins a 

proporcionar  melhorias  de vida para a comunidade ribeirinha.  Essas ações desencadearam 

sérios impactos ambientais, uma vez que a área salineira ficou pequena para a quantidade de 

fazendas de cultivo implantadas na região. Os dados permitem inferir que esse fato ocorreu 

devido à falta de fiscalização dos órgãos ambientais federais e estaduais naquele momento, 

que não coibiram a devastação dos mangues.

Na tentativa  de captar  recursos  financeiros  para desenvolver  pesquisas voltadas  ao 

setor, a EMPARN firmou parceria com a Universidade Potiguar. Os resultados das pesquisas 

foram importantes  para  o  setor,  pois  ampliaram o conhecimento  quanto  a  população  dos 
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viveiros de camarão, contribuindo alargamento da visão para o equilíbrio da densidade de 

camarões/m³. Em 2005, o Tribunal Regional Federal (TRF) condenou a EMPARN, a UNP e a 

Cooperativa de Pescadores e Carcinicultores do Potengi (CPCP) pela devastação do mangue 

no Potengi e determinou que as áreas destruídas teriam que ser recuperadas.

De  maneira  independente  ao desenvolvimento  de  pesquisas,  a  economia  do  setor 

carcinicultor cresceu a partir dos anos 90. A esse respeito, os dados permitem inferir que os 

problemas  enfrentados  pelos  produtores  equatorianos  neste  período  como  a  doença  nos 

camarões, que ficou conhecida por “Mancha Branca”, e a crise financeira do Equador, foram 

fundamentais para o crescimento do setor no Brasil.

E14:  Quando  houve  essa  queda  do  Equador,  então  abriu-se  uma 
grande  lacuna  no  setor  de  camarão  no  mundo,  e  no  Brasil  pela 
situação climática,  ele estourou (...)  a ABCC foi muito interessante 
nessa parte, trouxeram toda a tecnologia de rações, que era uma coisa 
que  emperrava  muito  o  crescimento   do  camarão  no  Brasil,  era  a 
ração...

A partir de 1993, a UFRN através de seus pesquisadores, juntamente com técnicos da 

EMPARN, discutiram a criação de uma rede de pesquisas para o  setor  da carcinicultura. 

Instituída como Rede de Pesquisadores da Carcinicultura do Nordeste (RECARCINE), a rede 

foi criada por meio de recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e tinha por 

finalidade integrar a infra-estrutura científica à base produtiva. 

De acordo com os dados, identificou-se que a partir  das discussões para instituir  a 

RECARCINE,  a  possibilidade  para  implantação  de  um centro  de  pesquisas  passou a  ser 

debatido de forma a se constituir como base para os pesquisadores. Percebe-se, então que os 

debates para criação do Centro Tecnológico do Camarão – CTC, posteriormente renomeado 

para Centro Tecnológico da Aquicultura – CTA, por ampliar suas ações também a cultura de 

outras espécies marinhas, surge quando ainda se discutia a criação da rede.

E3: A RECARCINE é fruto de todo esse movimento de 93, (...) 
quando nós criamos a proposta,  quando nós sedimentamos a 
proposta em 93, era uma rede de pesquisa, que na verdade a 
ideia  era  um centro para  ser  um pólo irradiador,  digamos  a 
célula mater do processo. Então, o Centro Tecnológico que a 
gente queria criar na época, o centro de pesquisa, ele seria a 
sede  da  rede,  (...).  É  que  a  gente  sempre  imaginava  que  o 
conhecimento não fluiria normalmente se você não tivesse um 
grupo de pesquisadores para aglutinar esse trabalho, tá? Então 
a ideia da RECARCINE já nasce aí, quando a gente retoma é... 
não a RECARCINE,  mas uma coisa  mais  ampla,  seria  uma 
rede  de  aqüicultura,  quando  a  gente  retoma a  discussão  em 
2003 e traz os técnicos do MCT e da FUNEC pra discutir a 
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questão, nós colocamos a questão, nós colocamos a questão da 
mesma forma...

E1: A RECARCINE,  é aí  aonde entra  a  rede.  Essa rede foi 
desenvolvida  para  o  camarão,  mais  já  foi  ampliada  (...)  pra 
aqüicultura.  Então,  um  fato  que  contribuiu  muito  para  a 
implantação do CTA foi a própria discussão para implantação 
da RECARCINE, a gente discutiu sobre a necessidade de uma 
base de pesquisa estável, reconhecida pelo governo, que tivesse 
financiamento,  por  que  isso  é  fundamental  para  se  fazer 
pesquisas.  Então  a  base  foi  instalada,  recebeu  um apoio  do 
MCT através de projetos de pesquisadores tanto daqui como da 
EMPARN e aí a FAPERN colocou a contrapartida no projeto 
do MCT e nós conseguimos né, dando destaque para recursos 
para  estrutura  tanto  físicos  como de  equipamentos,  recursos 
mobiliários e também se pensou também numa área  para se 
desenvolver treinamentos, que é muito pertinente, certo?

O crescimento do setor carcinicultor foi exponencial do início da atividade nos anos 

90 até o ano de 2003. O desenvolvimento econômico que o setor alcançou nesse período foi 

intenso e ficou conhecido como o período do “boom da carcinicultura”. 

Conforme Pegado (2004), o boom da carcinicultura em 1994 foi influenciado com a 

implantação  do Plano Real,  uma vez  que este  permitiu  ao RN o aporte  de uma série  de 

investimentos privados que geraram aumento de produtividade. Transformando, dessa forma, 

a atividade numa oportunidade de investimento atrativa.

Nesse período, muitas pessoas viram na produção de camarão oportunidades para abrir 

negócios e explorar a atividade comercialmente. De acordo com os dados primários, muitas 

destas pessoas vieram para o Rio Grande do Norte e decidiram abrir suas fazendas sem o 

mínimo de conhecimento necessário, o que provocou o crescimento desordenado do setor, 

tanto do ponto de vista ambiental, com a devastação de áreas litorâneas e ribeirinhas; como do 

ponto de vista gerencial, pois muitos empresários não tinham nenhum conhecimento técnico e 

gerencial do seu próprio negócio.

Na  virada  do  século,  representantes  do  setor  carcinicultor  das  esferas  governo, 

universidade e setor produtivo no RN desenvolveram um plano para constituir um cluster, a 

fim de garantir o desenvolvimento sustentável e ordenado da atividade no Estado. Em 2001, 

criou-se, então, o Cluster do Camarão do RN.

E3:  O  cluster foi  fundamental,  foi  a  melhor  coisa  que  fizeram  no 
Estado.  (...)  o  cluster  foi  aquela  estrutura  que  deu  condições  de 
empresários,  governo  e  pesquisadores  de  planejar  o  setor.  (...)  por 
exemplo,  precisa  de  estradas  para  chegar  na  fazenda,  quem  era  o 
responsável?  O governo  do Estado.  Precisa  de energia  na fazenda? 
Governo do Estado. Precisa de fábrica de ração? O responsável era o 
empresariado. Precisa de mão-de-obra qualificada, cursos técnicos? A 
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universidade era a responsável! Então, tudo foi se organizando.

Em 2001, a cooperação estabelecida entre a EMPARN e a UNP no Núcleo Potengi, 

chegou ao fim, devido ao embargo do Governo Estadual. Os dados permitem compreender 

que a interdição das atividades desenvolvidas no Potengi ocorreu pelo fato de que nas áreas 

onde eram desenvolvidas  as atividades  de pesquisa das instituições,  na Fazenda do Povo, 

constatou-se a devastação de mangues. 

Como forma  de  defesa,  as  instituições  discutiram sobre  a  impossibilidade  da  área 

congregar  vida  marinha,  uma  vez  que  a  área  onde  se  localizava  a  Fazenda  do  Povo, 

anteriormente se destinava a exploração de sal no Estado. Ressalte-se que, essa ação conjunta 

entre a EMPARN e UNP se deu desarticulada a outros atores da carcinicultura, a respeito dos 

órgãos de regulação como o IBAMA e o IDEMA.

Entre 2002 e 2003, versando sobre os impactos que a carcinicultura causava ao meio 

ambiente, ambientalistas se colocaram contra a atividade no Estado do Rio Grande do Norte. 

Nesse período, surge no setor para defender os interesses dos empresários e para ser um braço 

da ABCC, a ANCC. Articuladas, ambas associações se reportam aos estudos produzidos na 

universidade para esclarecer a opinião pública de que a atividade gera menos impactos do que 

outras.  Esse movimento de esclarecimento à população norteriograndense se dá articulada 

entre as associações e alguns pesquisadores da universidade.

No  entanto,  quando  se  trata  de  impactos  ao  meio  ambiente,  ainda  se  percebem 

opiniões  divergentes  entre  pesquisadores  e  representantes  do  setor  produtivo.  Os  dados 

permitem compreender  que as formas de manejo são fundamentais  para a preservação do 

meio ambiente.

E4:  Mas  tem  que  se  investigar  até  que  ponto  os  custos  sociais 
sobressaem  os  custos  ambientais,  por  que  há  um  custo  ambiental 
muito grande na implantação da atividade no RN, mas há também um 
custo social muito grande.

E3: se você manejar direito você consegue, porque, na verdade, aquela 
água  ali,  a  água  mesmo  é  boa,  porque  se  fosse  ruim  o  animal 
(camarão) morria, mas, ela tem uma lama que tá depositada no fundo 
que não é boa, (...) então, se você ver uma despesca, você vai ver que 
a coisa faz medo, que aquela lama podre que sai do fundo do viveiro é 
uma coisa que impacta  e  deixa qualquer  ecologista  com raiva.  (...) 
principalmente  em  fazendas  de  camarões  que  não  são  bem 
administradas,  porque  ali  vai,  ali  naquele  efluente  vai  resto  de 
camarão,  você  bota  20.000  camarão  você  tem  60%,  70%  de 
sobrevivência,  quer  dizer,  40%  fica  ali  dentro  mesmo,  morreu  ali 
dentro, é matéria orgânica ali dentro, tem resto de ração, tem resto de 
micro  algas  que  morrem  de  vegetais,  tem  uma  gama  de  material 
orgânico  ali  dentro  que,  se  não  for  bem  cuidado,  pode  provocar 



74

impactos no ambiente.

Em se tratando dos custos de produção, os dados obtidos permitem compreender que 

os custos do setor no Brasil, em relação aos de países de outros continentes, a respeito da 

Ásia, influenciam à sua capacidade competitiva. Um exemplo desse custo está na aquisição de 

licença junto ao IDEMA. De acordo com o presidente da ANCC, muitas fazendas no Estado 

não têm a licença, pelo alto custo de aquisição.

No entanto, mesmo com os altos custos para obter a licença ambiental e os custos da 

mão de obra, o setor carcinicultor brasileiro consegue ter um volume de produtividade maior 

que  o  de  países  concorrentes.  Na  figura  6,  a  seguir,  mostra-se  quantitativamente  a 

produtividade alcançada nos últimos anos.

Figura 6: Evolução do desempenho da carcinicultura brasileira (1998/2007).
Fonte: ABCC (2008, p. 20). 

Na figura 6, percebe-se que o crescimento do setor no período que compreende o ano 

de 1998 até 2003, onde se observa números crescentes de produtividade, área de produção e 

produtividade. A esse respeito, os dados primários permitem compreender que tudo o que se 

produzia  nesse  período  se  vendia,  ou  seja,  não  se  havia  dificuldades  para  vender  o 

quantitativo produzido.

A comercialização da produção do camarão brasileiro, nesse período, se voltava ao 

mercado externo. Até o ano de 2003, o mercado principal da carcinicultura brasileira era o 

americano. No entanto, os EUA, através da Southern Shrimp Alliance, promoveram uma ação 

anti-dumping frente  ao  camarão  brasileiro,  por  problemas  sanitários  e  de  enfermidades, 

sobretudo  a  infecção causada  pelo  vírus  IMNV  que  apareceu  no Brasil no último 
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trimestre  de  2003,  praticamente  inviabilizou  as  exportações  para  os  EUA.  Esta  ação 

desencadeou uma série de ações articuladas entre as associações dos carcinicultores, ABCC e 

ANCC, para aprimorar a qualidade do camarão brasileiro para adequá-lo ao mercado europeu, 

muito  mais  exigente  que  o  americano.  A  esse  respeito,  os  dados  primários  permitem 

compreender  que  a  mudança  repentina  de  mercado  demandou  recursos  financeiros  e 

prejudicou o setor, porque o mesmo passou a concentrar a produção em um único mercado.

A ação anti-dumping dos EUA sobre a carcinicultura brasileira, exerceu forte impacto 

na economia do Estado do RN, uma vez que o mesmo se mantinha como líder de exportação 

de camarões no cenário brasileiro.  De acordo com os dados primários, o camarão norte rio 

grandense foi o terceiro produto mais exportado do Estado, ficando, apenas, atrás do melão e 

da castanha de caju em 2008.

Ainda quanto a questão da ação  anti-dumping,  Gomes  et al.  (2006) explicam que  o 

camarão  brasileiro  desembarcava  nos  EUA  à  preços  abaixo  do  que  era  produzido 

internamente devido a maneira de cultivo que refletia em maior quantidade de camarões por 

viveiro, ocasionando a diminuição do preço em relação ao norte-americano que o cultiva a um 

custo maior. A acusação de dumping por parte dos EUA levou os carcinicultores brasileiros a 

destinar  a  comercialização  para  o  mercado  europeu,  até  então  segundo  mercado  mais 

importante para o setor. 

A estratégia de comercialização dos produtores nacionais de forma a concentrar de 

forma excessiva a produção da carcinicultura brasileira ao mercado externo tem colocado a 

atividade numa posição de forte dependência dos mercados externos. Pois nestes, existem a 

figura  dos  “brokers”, cozedores  que  adquirem  grande  quantidade  de  camarões  e  são 

responsáveis  por  fazerem  parte  do  beneficiamento  e  comercialização  em  pequenas 

quantidades para supermercados e outras empresas varejistas. 

Para  Tahim  (2008),  esses  atores  desenvolvem  papel  fundamental  no  processo  de 

aprendizado  pelos  mesmos  estarem  próximos  aos  produtores  e,  dessa  forma,  trocarem 

informações. Baldi e Lopes (2006), por sua vez, consideram que estes atores podem afetar a 

sustentabilidade econômica do setor, uma vez que os mesmos quebram o fluxo de informação 

na  rede.  Para  Baldi  e  Lopes  (2006),  os  brokers exercem  relação  de  poder  sobre  os 

carcinicultores brasileiros, e concentram as informações de mercado. 

Na perspectiva da Dependência de Recursos, Pfeffer e Salancik (1978) explicam que 

os atores que detém os recursos-chave desenvolvem ações para gerenciar a dependência de 

outros atores em relação a ele próprio. Na relação entre os cozedores e produtores nacionais, 

se  pode perceber  que  os  primeiros  controlam essa  relação  de  dependência,  uma  vez  que 
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disponibilizar  as  informações  do cliente  final  aos  carcinicultores  poderia  representar  uma 

ameaça à continuidade de suas atividades de beneficiamento e distribuição de camarões.

De  acordo  com os  dados  primários,  apreende-se  que,  embora  na  relação  entre  os 

cozedores  internacionais  e os produtores nacionais,  exista  a complementaridade das ações 

inter-atores  na  cadeia,  já  que  compete  aos  cozedores  realizar  parte  do  processo  de 

beneficiamento do camarão e agregação de valor ao produto, nesta relação, os carcinicultores 

se apresentam como dependentes dos cozedores, uma vez que o conhecimento do mercado, 

tanto em relação a distribuição dos produtos quanto informações dos clientes é gerenciado 

pelos cozedores.

Na abordagem da  Dependência  de Recursos,  a  complementaridade  é  um elemento 

analítico  que  permite  compreender  a  relação  de  dependência  inter-atores.  Nessa  relação, 

percebe-se que prestando as informações aos produtores sobre agregação de valor e mercado, 

os carcinicultores poderiam comercializar diretamente com o cliente final, ou seja, com os 

grandes varejistas e donos de restaurantes, além de obter informações para comercializar o 

produto com valor agregado.

Nesse mesmo contexto, sob o enfoque da Teoria dos Laços (GRANOVETTER, 1973), 

compreende-se que a criação e fortalecimento de laços entre os atores poderia proporcionar 

oportunidades  de agregação de valor do camarão  por parte  dos produtores,  uma vez que, 

existindo  confiança  entre  cozedores  e  produtores,  o  fluxo  de  informação  aconteceria 

normalmente. Há de se destacar que nessa relação identifica-se o laço de mercado (UZZI, 

1997) como o mais presente, uma vez que a confiança entre os atores não se apresenta com 

veemência e transações para o longo prazo dependem de fatores externos ao controle dos 

atores, como a variação do dólar, já que a oscilação do câmbio pode levar os carcinicultores a 

destinarem a produção para um outro mercado.

De acordo com a FAO (2008), o Brasil possui em relação aos outros países uma área 

menor para a produção de camarões, o que o posicionou como o país de maior produtividade 

em quilos por hectares/ano.  Cabe destacar que a área descrita na pesquisa da FAO são os 

14.824 hectares mostrados na figura 3 quando do boom da carcinicultura no ano de 2003.

Ainda quanto a figura 6, percebe-se que o volume de produção da atividade no Brasil 

no ano de 2007, com a produção de 65.000 toneladas de camarão, vem se repetindo desde 

2005,  mas  que a  área  para cultivo  voltou a  aumentar,  ocasionando uma ligeira  queda na 

produtividade.

É importante destacar que dois fatores foram cruciais para o declínio do setor a partir 

de  2004:  a  ação  anti-dumping dos  EUA  sob  o  camarão  brasileiro  e  a  queda  do  dólar. 
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Conforme Moura (2005), os Estados Unidos, nos primeiros anos da atividade carcinicultora 

brasileira, foram os principais mercados, chegando ao percentual de 81,59%, enquanto que a 

União Européia detinha 9,44% da produção brasileira e os restantes 8,97% se destinavam a 

vários países. Dados dessa natureza mostram o quanto a atividade concentrava sua produção 

para um único mercado.

Quando  a  atividade  desenvolveu  em  2003  seu  recorde  de  produção,  devido  a 

incorporação de novas áreas de cultivo e o emprego de tecnologia nas variadas fases da cadeia 

produtiva, o Brasil se tornou um dos principais produtores de camarão mundial, se colocando 

entre Equador, Índia e Tailândia entre outros países de destaque no mercado internacional de 

camarões em cativeiro, o que provocou inclusive o aumento do volume de exportação para o 

próprio EUA (MOURA, 2005).

Essa conjuntura levou os EUA a criar barreiras a entrada do camarão brasileiro através 

da  ação  anti-dumping.  Percebe-se  que  a  ação  do  governo  americano  buscou  proteger  os 

criadores  de  camarões  interno,  como  preconiza  Michael  Porter  (2000),  quanto  as  forças 

competitivas, criando mecanismos de proteção a industria carcinicultora local.

Pode-se inferir, de acordo com os dados primários, que o camarão brasileiro chegava 

ao mercado norte-americano a preços mais baixos do que o camarão produzido no próprio 

país. Dessa forma, o governo americano acusou a indústria nacional de praticar dumping. Os 

dados  permitem  compreender,  também,  que  os  métodos  de  manejo  e  o  clima  no  Brasil 

contribuem para que a atividade desenvolva seus produtos a custos mais baixos do que nos 

EUA.

Com o mercado americano sobretaxando o camarão brasileiro, os produtores passaram 

a destinar o crustáceo de forma mais concentrada ao mercado europeu, e assim permaneceu 

até meados de 2006, quando houve forte desvalorização do dólar frente ao real, inviabilizando 

para os carcinicultores a exportação do camarão, levando estes a destinarem suas produções 

ao mercado interno nos últimos anos, conforme mostra a figura 7.



78

Figura 7: Destino da produção brasileira de camarão cultivado
Fonte: ABCC (2008, p. 22)

Conforme Baldi e Lopes (2006), a sustentabilidade da atividade depende da habilidade 

de se trabalhar tanto com o mercado interno, quanto com o externo. Dessa forma, os riscos 

inerentes a cada mercado são reduzidos por não estar, a produção, totalmente concentrada.

Cabe  destacar  que  a  estratégia  de  comercialização  se  voltou  ao  mercado  interno 

somente quando o dólar sofreu forte desvalorização. No entanto, os dados primários permitem 

compreender  que  o  fato  de  a  carcinicultura  ter  tido  que  se  voltar  de  maneira  rápida  ao 

mercado interno, fez com que o setor entrasse no mercado de maneira desordenada, o que 

ocasionou o surgimento dos atravessadores locais. 

E4:...os compradores do mercado internacional sabem também que o 
fato da oferta do camarão brasileiro que caiu, se deve ao fator cambial. 
Eu  recebi  uma  resposta  de  um cozedor,  fazendo  uma avaliação  do 
mercado  brasileiro.  E  ele  disse  “nós  comprávamos  do  mercado 
brasileiro, o camarão brasileiro, ele não se diferencia muito em termos 
de qualidade do camarão da América Latina, do Equador, enfim dos 
outros países da América Latina, mas é melhor e tem uma qualidade 
um pouco superior ao camarão da China”. E disse que entende que o 
Brasil não está vendendo para o mercado espanhol, pros cozedores, pra 
ele no caso, pelo problema cambial. E ele acha que tão logo tenha uma 
alteração na questão cambial ele volta comprar normalmente do Brasil, 
sem problema nenhum, pois ele já vinha trabalhando há mais de dez 
anos com o camarão brasileiro.

E4:  o  mercado  interno  nunca  foi  prioridade  para  a  carcinicultura, 
porque os carcinicultores colocavam que o mercado interno não era 
vantajoso por não existir incentivo fiscal para vender para o mercado 
interno mais existia para a exportação, o preço do produto no mercado 
internacional  era  mais  alto  do que no mercado interno.  O mercado 
interno, segundo os processadores  e os carcinicultores  mesmos, não 
tinha estrutura de preservação do produto (...), e não era um mercado 
com  liquidez,  era  um  mercado  mais  sujeito  a  problemas  de 
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inadimplência. Então eles não se preocupavam em trabalhar bem esse 
mercado interno. Como eles tiveram que entrar no mercado interno de 
uma hora pra outra em função do problema cambial,  eles entraram 
também de forma desorganizada e em função disso obviamente que 
você tinha uma oferta de camarão pro mercado interno muito grande e 
não tinha uma estrutura de distribuição desses camarões. E aí entra a 
figura do atravessador.

Pode-se inferir,  a  partir  dos  dados  primários,  que a  representatividade  do setor  da 

carcinicultura para o Estado do RN exige do governo ações que promovam a sustentabilidade 

da atividade.  Não obstante,  pesquisadores universitários de diversas áreas também buscam 

desenvolver suas pesquisas no setor por este desempenhar papel fundamental na geração de 

emprego e renda para a população.

E4: Eu comecei a desenvolver pesquisas na carcinicultura por meio do 
projeto  da  professora  Mariana  que  identificou  a  necessidade  de  se 
desenvolver estudos na área gerencial,  por que até então dentro das 
áreas  consideradas  prioritárias  para  o  Estado,  a  carcinicultura  se 
apresentava com poucos estudos referente a parte de gestão, e mais na 
parte  técnica  mesmo,  a  parte  de  epidemiologia,  questão  ambiental, 
mas não a parte gerencial especificamente. E daí a gente começou por 
intermédio desse projeto da FAPERN a estudar a carcinicultura.

Dados sócio-econômicos mostram que existem no RN, atualmente, 300 produtores de 

camarão, entre pequenos, médios e grandes, que empregam diretamente 15 mil pessoas, numa 

área total de quatro mil hectares (ABCC, 2007). No entanto, dados fornecidos pelo IDEMA, 

na realização das entrevistas,  mostram que no Estado existem 449 fazendas produtoras de 

camarão ativadas, ver tabela A, as diferenças nas estatísticas das duas instituições se dá pelo 

número de fazendeiros que cultivam camarões em suas fazendas, mas não necessariamente 

comercializam suas produções. Ainda de acordo com a ABCC no RN, existem nove empresas 

de processamento. 

Estuários Quantidade de fazendas
Piranhas/Açu 43
Galinhos/Guamaré 33
Apodi/Mossoró 41
Complexo Guaraíras 268
Curimataú 38
Potengi 78
Pirangi 9
Ceará-Mirim 13
Maxaranguape 12
TOTAL 535
Número de Fazendas Desativadas 86
Número de Fazendas Ativadas 449
Tabela A: Amplitude do setor carcinicultor no RN em número de fazendas
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados primários coletados junto ao IDEMA
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Nota-se  na  tabela  A,  que  existe  um  número  considerável  de  fazendas 

produtoras de camarão que estão desativadas. Segundo dados primários, as crises enfrentadas 

pelo setor, (1984-1987, oriunda da escassez de pós-larvas do camarão cultivado no Brasil L.  

japonicus, e pela inadimplência do mercado interno); (1994-1997, proveniente das cheias, e 

inviabilidade técnica para produzir os  L. Japonicus, primeira espécie cultivada no Brasil); e 

(2004-2007, ocasionadas pela  ação anti-dumping dos EUA e desvalorização  do dólar que 

exerceu  forte  impacto  nas  exportações),  contribuíram  para  que  muitos  dos  investidores 

desistissem de continuar desenvolvendo a atividade. 

Os dados desta pesquisa corroboram com a tese de que somente as empresas melhores 

estruturadas gerencialmente sobreviverão aos períodos de crise. Fato que pode ser explicado 

por  meio  da  abordagem  da  ecologia  populacional,  a  qual  explica  que  as  organizações 

necessitam desenvolver inovações e mudanças para prosperar no ambiente competitivo, onde 

o próprio ambiente age de forma a selecionar as empresas melhores estruturadas.

E4: Eu acho que o setor não vai ter mais aquele ciclo de crescimento 
que teve no passado. Então o desenvolvimento do setor depende de 
uma  profissionalização  maior  das  empresas,  porque  antes  elas 
conseguiam viver com baixo nível de profissionalização, agora vai ter 
que ter nível de profissionalização maior. Vai ter uma certa seleção aí, 
vai ter algumas fechando, o que já deve ter acontecido.

Portanto, compreender como a cadeia está articulada, e sobretudo como as relações 

interinstitucionais se dão no setor se fazem fundamentais para entender o processo de difusão 

de informações e promoção de inovação na carcinicultura.

4.1  Relações intra-institucionais na carcinicultura do RN

Nesta  seção,  apresentam-se  os  resultados  acerca  das  relações  inter-atores  que  são 

estabelecidas dentro de cada vértice da Tríplice Hélice para a promoção da inovação.

4.1.1 A esfera institucional setor produtivo.

Pesquisas  anteriores  (BALDI,  2007;  BALDI;  LOPES,  2006,  CÁRDENAS,  2007, 

ROCHA, 2008, FERNANDES; LOPES; VIANA, 2008) versaram acerca das relações inter-

atores  no setor  produtivo e as influências  dessas para o  desenvolvimento  de parcerias  ou 
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fortalecimento  do  setor.  O que  se  pretende  analisar  aqui  é  quanto  à  articulação  do  setor 

produtivo de forma a compreender como as relações se estruturam e como estas facilitam ou 

dificultam o processo de inovação.

Não  diferente  do  que  as  pesquisas  desenvolvidas  pelo  grupo  carciniredes  já  havia 

identificado, os dados desta pesquisa corroboram que a competição entre os carcinicultores é 

tão intensa que tem ocasionado a falta de confiança entre os mesmos para desenvolverem 

mecanismos de cooperação.

E12:  A  gente  já  tentou  fazer  algumas  parcerias  com  alguns 
empresários, mas isso foi complicado, pois uns cumprem e assumem 
as parcerias e outros não, se o camarão subir um centavo acabou a 
parceria. Então a gente compra pra pagar em 10 dias, se vier outro e 
pagar a vista, aí já viu.

A individualidade presente no setor tem tornado a atividade dependente em qualquer 

mercado que ela decida operar; a razão para a desarticulação do setor é atribuída a cultura que 

o empresariado tem. De acordo com os dados primários, com o “boom do camarão”, o setor 

atraiu diversas pessoas que objetivavam maximizar ganhos financeiros o que resultou numa 

mistura  de  culturas  que  influenciou  a  maneira  como  ocorrem  as  transações  entre  os 

empresários atualmente.

E2:  Os  gargalos  com  os  atravessadores  estão  inerentes  a 
individualidade do setor, por exemplo: no mercado interno, existem 
várias industrias de processamento aqui no Estado que estão fechadas, 
dá pra gente processar três vezes o que a gente está produzindo hoje. 
O  problema  é  que  as  cooperativas  que  existiam  aqui  no  Estado 
desapareceram, não existe o espírito cooperativo, o pessoal não tem 
esse desprendimento para somar forças. Então é uma coisa que afeta o 
setor  no  mercado  nacional  e  internacional,  por  que  ninguém  tem 
camarão estocado. E se existe uma demanda que compra tudo o que é 
produzido e ao mesmo tempo ninguém está satisfeito com o preço, é 
culpa da própria desorganização da base produtiva.

E4:  os  próprios  carcinicultores  disseram  que  com  o  “boom  da 
carcinicultura” vieram muitos aventureiros.  Então o cara criava boi, 
veio pra cá produzir camarão; o cara era médico, entendia de cirurgia 
e veio criar camarão; o cara morava lá do outro lado do mundo e veio 
produzir  camarão  aqui.  Então  você  tem pessoas  de  culturas  muito 
distintas  que  de  repente  aterrisaram  aqui  e  começaram  a  produzir 
camarão. Então isso é uma questão chave. E isso levou a uma relação 
de desconfiança, de práticas nem sempre corretas de relacionamento 
dentro do setor, de problemas de comportamento desonesto dentro da 
cadeia, então isso leva a uma concepção de que não existe confiança 
entre as pessoas dentro do setor. 

Percebe-se que, através das ações das Associações, já se tentou vários mecanismos de 
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integração e articulação, mas a cultura individualista do setor não permitiu desenvolver uma 

concepção associativista. No entanto, os dados coletados permitem inferir que a comunicação 

da associação com seus associados poderia ser melhor se houvesse um canal de comunicação 

direto com os mesmos, e não se restringisse apenas ao seu próprio site e revistas. 

E11: é uma caixa preta! na qual as informações não são repassadas aos 
seus associados de forma clara e objetiva. Agora há pouco ele fez uma 
viagem para outros países e isso não se transforma em informações 
relevantes para os carcinicultores.

De acordo com os dados primários, a falta de integração do setor decorre da ausência 

de  relações  sociais.  Pode-se  inferir,  portanto,  que  as  dificuldades  advêm  de  práticas  de 

relacionamentos nem sempre corretas que provocaram desconfianças de um ator em relação a 

outro(s).  Logo,  o  estabelecimento  de  laços  sociais  tem  sido  dificultado  por  que  os 

carcinicultores preferem trabalhar de forma isolada a correr o risco de ser prejudicado numa 

relação onde se pode trocar informações.

Os  dados  primários  permitiram  identificar  que,  independente  das  pesquisas  e  das 

políticas  governamentais  para  a  promoção  de  inovações  no  setor,  alguns  produtores  vêm 

promovendo mudanças de processo em suas fazendas que têm lhe permitido menores custos 

de produção. No entanto, a ausência de um mecanismo integrador entre os carcinicultores não 

promovem a difusão dessas inovações na rede facilmente.

O fato de alguns produtores buscarem desenvolver aprimoramentos produtivos remete 

a idéia de Smith (1983) de que a especialização das atividades de produção, pelos indivíduos 

in loco, pode promover modificações tecnológicas que resultam numa maior produtividade 

para a organização. 

Percebe-se que,  quanto à identificação dos laços inter-atores dentro da esfera setor 

produtivo, os mesmos se caracterizam como sendo do tipo Arm’s Length, nas quais a ausência 

de relações para o longo prazo dificulta o processo de difusão de informações e apropriação 

do  conhecimento  por  outros  atores  na  rede,  aspectos  fundamentais  para  a  promoção  de 

inovações segundo Etzkowitz e Leydesdorff (2000).

De acordo com Uzzi (1997), os laços de mercado objetivam a transação de recursos 

num determinado momento. O argumento do autor de que esse tipo de laço pode ser mais 

freqüente, se fez presente na análise dos laços da esfera do setor produtivo, porém ressalta-se 

que os mesmos não têm a mesma significância em relação aos laços sociais no sentido de 

ampliar as oportunidades para os atores.

A individualidade dos carcinicultores, segundo os dados coletados, influencia ainda a 
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habilidade dos mesmos em trabalhar em cadeia, uma vez que os entrevistados comungam que 

dentro do setor não existe a concepção de divisão de trabalho, ou seja, não há a concepção de 

complementaridade  entre  as  diferentes  etapas  do  processo  produtivo,  muito  embora,  a 

especialização e a verticalização das atividades na cadeia contestem tal perspectiva.

Os  dados  permitem  inferir  que  o  que  define  a  “parceria”  entre  produtores  e 

processadores  é  o  preço  ou  o  prazo  de  pagamento.  Como  existem  diversas  empresas 

processadoras no Estado, a concepção é de que se não fizer um bom negócio com a empresa 

x, pode-se fazer com a empresa y. Nessa relação, percebe-se que a proporção de empresas 

processadoras e de produtores no Estado permite que o grau de interdependência entre os 

carcinicultores seja diminuído. Pois se por um lado as parcerias não estão sendo estabelecidas 

para o longo prazo, permitindo ganhos mútuos entre os parceiros, por outro os mesmos não 

concentram na cadeia suas atividades com uma ou poucas empresas, minimizando a relação 

de dependência dela em relação a outra(s). Pfeffer e Salancik (1978) explicam que a relação 

de interdependência entre os atores pode ser ampliada ou diminuída em função da oferta de 

recursos de uma empresa em relação a outra.

O Cluster  do Camarão  do RN surgiu  no  setor  como mecanismo de integração  da 

cadeia produtiva e destes com os demais atores da rede. A princípio, a organização conseguiu 

reunir um número de atores das demais esferas institucionais tratadas neste estudo de forma 

bem sucedida e de maneira mais acentuada os próprios carcinicultores, mas com o passar dos 

anos o número de participantes foi sendo reduzido como mostra a tabela 2, a seguir:

REALIZAÇÕES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL
REUNIÕES DO 

CLUSTER 2 12 12 12 12 11 11 11 83

Participantes das reuniões 120 592 596 984 880 935 605 434 5.146
Palestras realizadas 2 12 12 23 28 11 24 20 132

SEMINÁRIOS, 
OFICINAS E FEIRAS 1 1 3 4 4 3 3 3 22

Participantes dos 
seminários,  oficinas e 

feiras
350 720 360 350 300 60 120 148 2.408

CURSOS DIVERSOS - 1 1 15 14 12 3 - 35
Participantes dos cursos - 35 23 412 323 240 60 0 1.093
VISITAS TÉCNICAS - 12 16 22 50 80 118 88 386
Produtores, técnicos e 
operadores visitados - 73 87 113 200 320 470 400 1.663

REUNIOES COM 
PRODUTORES, 

TÉCNICOS E 
OPERADORES

- 3 5 9 15 20 10 10 72

Participantes das reuniões - 90 133 161 225 300 150 100 1.159
CADASTROS DE 

FAZENDAS E 
- - - 264 611 259 452 81 1.667
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PRODUTORES
QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS - - - - 540 80 1191 126 1.937

LICENÇAS 
AMBIENTAIS - - - - 12 18 40 20 90

Tabela B: Quantificação da participação dos atores nas reuniões do Cluster do Camarão do RN.
Fonte: Cluster do Camarão do RN

A queda na participação dos atores, segundo dados primários, se deve a duas razões. A 

primeira está relacionada ao fato de que os próprios carcinicultores não viram as reuniões do 

cluster  como  um  lugar  onde  seria  possível  a  troca  de  informações  e  experiências  que 

pudessem ajudá-los a resolver seus problemas, e com a crise começaram a não freqüentar 

mais as plenárias;  a segunda razão porque as lideranças do setor não estavam se fazendo 

presentes  nos  encontros  e  assim os  próprios  associados  não  tinham como organizar  suas 

necessidades e demandar junto ao governo ações para o enfrentamento da crise. 

E5: ...um problema do próprio produtor, onde você ver que as próprias 
organizações que fazem parte não estão participando dos fóruns. Onde 
é que estão os representantes das cooperativas, das associações? (...) 
eles têm que estar lá pra saber o que é que os seus associados, os seus 
pares estão precisando para ajudar a superar os problemas.

No entanto, lideranças do setor, pesquisadores, e até mesmo os próprios produtores 

afirmam  que  a  forma  como  foi  conduzido  os  trabalhos  no  Cluster  não  permitiu  sua 

legitimidade como um ambiente propício a debates acerca dos problemas e oportunidades 

para a carcinicultura norte-rio-grandense, uma vez que se passou a perceber as reuniões como 

um lugar onde poucos amigos iriam para conversar, beber e comer.

E15:  Essas  reuniões  técnicas,  com outras  empresas,  eu não  sei  o 
quão rentável é isso, né? Pra mim o que sempre me dizem é que o 
pessoal vai lá fica tomando uísque e beleza. (...) Não tem porque ir 
lá  e  ficar  tomando  uísque  e  conversando,  eu  não  vejo  beneficio 
disso.  Muitas  vezes  o  que eles  querem é  formar  cartéis.  Então a 
gente nem participa porque sabe dos assuntos que vão ser tratados e 
não interessa. O cartel, por exemplo, outro dia eles queriam negociar 
preço  de  camarão.  Fechar  um preço  e  tal  e  somente  por  aquele 
preço. Isso é o tipo de coisa que a gente não pode nem participar. 
Porque caracteriza cartel e é contra as regras da empresa.

Apesar da percepção negativa das ações do Cluster do Camarão do RN por parte de 

alguns  carcinicultores,  foi  possível  identificar  através  dos  dados  primários  que  o  mesmo 

desempenhou, nos tempos de crescimento do setor, um papel fundamental  para articular e 

encorajar relações para o longo prazo entre os atores que compõem a Tríplice Hélice. 
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Especificamente no tocante à inovação, percebe-se que o Cluster abriu espaços para a 

troca de informações entre pesquisadores e empresários em suas plenárias, tornando possível 

ao  setor  produtivo  a  captação  dos  conhecimentos  produzidos  na  esfera  acadêmica,  como 

preconiza Etzkowitz e Leydesdorff (2000) na perspectiva da Tríplice Hélice. 

Dessa  forma,  pode-se  inferir  que  o  Cluster  não  se  legitimou  como  um  ambiente 

propício a trocas de informações. O processo de legitimidade de uma organização é explicado 

por DiMaggio e Powell (1983) na abordagem do novo institucionalismo, como o meio pelo 

qual as ações de uma organização se tornam legítimas perante seus pares do ponto de vista da 

eficiência. Os autores advogam que tal processo decorre da comunhão entre os atores de que 

as ações ou métodos praticados por uma organização são vistas como eficientes. 

A  partir  dos  dados,  apreende-se  que  no  setor  existem ações  com a  finalidade  de 

difundir melhorias no produto através de palestras tanto por parte do Cluster do Camarão do 

RN como pela ABCC. Porém, as ações para agregação de valor ao camarão necessitam de 

investimentos em máquinas e de transferência de conhecimento tecnológico.

No  tocante  à  inovação  de  produtos,  percebe-se  a  partir  dos  dados  que  devido  a 

aceitação do camarão descabeçado e congelado, ou seja sem agregação de valor nos mercados 

externos, fez com que o setor não investisse em tecnologias para produzir novos produtos a 

partir do camarão. Motta (1976) explica que o incremento tecnológico nas indústrias é um 

fator  determinado  pelos  objetivos  da  fábrica,  ou  seja  pelo  que  se  deseja  produzir  e  pelo 

mercado que se pretende  atingir.  Desse modo,  percebe-se certa  acomodação por  parte  da 

indústria  no  processo  de  melhoria  do produto,  uma  vez  que  no  mercado,  para  o  qual  se 

pretende comercializar a produção, existe demanda por commodities.

E5:  Numa  reunião  do  Cluster  uns  pesquisadores  atentaram  para  a 
concentração da comercialização e para o fato de que não se estava 
vendendo  um  produto,  estava  se  comprando  dólares,  ou  seja,  era 
preciso  investir  em  tecnologia  para  se  fazer  produtos  mais  bem 
elaborados.

E4: Do ponto de vista da inovação, eu acho que como se vai trabalhar 
mais  com o  mercado  interno,  faz-se  pensar  mais  em agregação  de 
valor, a partir do momento em que o mercado interno se desenvolve 
mais  ele  começa  a  se  construir  nichos  de  mercado,  e  que  podem 
demandar  produtos  diferentes,  talvez  uma necessidade  de inovação 
para  se  pensar  em produtos  diferenciados  possa surgir,  não  é?  (...) 
Então se você pegar uma Sadia ou uma Perdigão que se interesse pela 
carcinicultura  aqui  no  RN,  e  como  matéria-prima  para  eles 
desenvolverem linhas de produtos de camarão, pode ter um salto em 
termos  de  inovação,  pois  pode  irrigar  o  setor  com  recursos  e  ao 
mesmo tempo com conhecimento de outras áreas.
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De acordo com os dados primários, o Cluster teve um papel decisivo também para que 

a ABCC passasse a desenvolver suas ações com os  pequenos e médios produtores, pois foi 

através  das  reuniões  que  a  mesma entendeu que  sendo elas  responsáveis  pela  metade  da 

produção do setor, que ocupavam uma área representativa no Estado, e que poderiam colocar 

toda a cadeia produtiva em risco ao tomar uma decisão equivocada, por não terem acesso as 

informações  de ordem gerenciais  e ambientais;  a associação passou a integrá-los em suas 

políticas. 

Contudo, pode-se inferir que a falta de articulação entre os atores que compreendem a 

esfera institucional do setor produtivo influenciam no desenvolvimento de inovações no setor, 

uma vez que não estando integrada, esta limita a difusão de informações e tecnologias na 

rede.

4.1.2 A esfera institucional governo

Nesta  esfera,  particularmente,  pretendeu-se  compreender  as  relações  entre 

organizações  governamentais  que  desenvolvem  ações  voltadas  ao  setor.  Como  visto  na 

caracterização do setor, são várias as organizações que buscam integrar-se à esfera do setor 

produtivo,  sobretudo para  assegurar  sustentabilidade  da  atividade  carcinicultura,  dada  sua 

importância social e econômica.

Tomando como ponto de partida o aspecto ambiental, os dados permitem compreender 

que, preocupados com o crescimento desordenado da atividade, o IDEMA juntamente com o 

IBAMA, em 2001 e 2002, realizaram uma grande operação de fiscalização  conjunta  para 

tentar coibir o desmatamento de mangues.

E6: O estudo realizado conjuntamente entre as instituições (IDEMA e 
IBAMA) na análise do desmatamento de mangues a partir de 1997 foi 
muito importante, por quê? Porque com o boom da carcincicultura que 
foi em 2000, 2001, constatamos através de análises de fotografias que 
desde  1997  houve  o  desmate  de  mangue  em  vários  estuários, 
principalmente nos estuários de Bahia Formosa até aqui em Extremoz 
e Ceará Mirim.

A identificação das devastações de mangues, no trabalho desenvolvido conjuntamente 

pelo IDEMA e pelo IBAMA, desencadeou novas ações, no intuito de prover os produtores de 

camarões acerca de conhecimentos na legislação e conhecimentos técnicos de manejo.

Nesses aspectos, as ações se deram através de parcerias entre os fiscais do IDEMA e 
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técnicos  da  EMPARN.  Tais  ações  são  direcionadas  à  sustentabilidade  da  atividade 

carcinicultora  através  de  cursos  e  palestras,  com o  fim de  difundir  práticas  eficientes  de 

manejo nos viveiros. O resultado esperado dessas ações é que a atividade reduza a imagem 

negativa do ponto de vista ambiental perante a sociedade.

E3:  O  IDEMA  em  especial,  a  relação  se  dá  muito  mais  pelo 
conhecimento  nosso,  técnico  né?  E  com  a  visão  ambiental,  o 
licenciamento ambiental então nós temos prestado bastante assessoria 
nesse  sentido,  até  com  a  disponibilização  de  técnicos  nossos  ao 
IDEMA, hoje nós temos um técnico que está lá, e no passado tivemos 
dois técnicos  (...)  o  IDEMA por ser  um órgão  estatal  voltado para 
licenciamento ambiental, então, encoraja a nossa cooperação com esse 
órgão por fazer parte até da missão da EMPARN.

Pode-se  compreender  através  dos  dados  primários  que,  embora  o  governo  tenha 

promovido essas ações através do IDEMA e da EMPARN, as mesmas não resultaram numa 

maior aproximação entre os fazendeiros e o órgão fiscalizador, mostrando que a relação para 

proporcionar  maior  confiança  e  fortalecimento  dos  laços  necessita  de  mecanismos  de 

governança.

A  sustentabilidade  da  atividade,  entretanto,  tem  demandando  das  instituições 

governamentais ações que possam garanti-la. Para tanto, trabalhos realizados conjuntamente 

entre as organizações desta esfera puderam, neste estudo, ser vistas ao longo do tempo.

Especificamente  no  âmbito  da  inovação,  cabe  ressaltar  aqui  as  ações  voltadas  a 

implantação do ainda denominado Centro Tecnológico do Camarão, uma vez que a execução 

deste projeto exigiu recursos governamentais gerenciados por diversas e distintas instituições 

governamentais.

E7: Para se construir um centro como o da aquicultura, você tem que 
ter  obra,  você  tem que  ter  recursos  financeiros,  você  tem que  ter 
recursos  humanos,  você  tem  que  ter  pesquisadores,  bolsas  de 
pesquisas, e tem que ter infra-estrutura. Então para obras você adquire 
estes recursos através dos Ministérios, né? Bolsas de pesquisas, você 
consegue com os Institutos de Apoio as Pesquisas, pra equipamentos 
você  desenvolve  um  convênio  com  o  governo  do  Estado,  para 
pesquisadores,  você  canaliza  uma  cooperação  com  a  universidade. 
Então,  você  precisa  ter  articulação  com diversos  entes  (atores)  do 
governo e do setor privado também.

E8: Dentro do Estado você sempre tem isso, a máquina do Estado é 
muito  complexa  né?!  não  dá  pra  você  ter  nenhuma  instituição 
independente.  A idéia nossa é que por ser  uma fundação é que ela 
fosse mais ágil, inclusive, no financiamento da pesquisa e tudo, mas 
termina a gente dependendo da execução do trabalho de outros órgãos, 
ou mesmo dos recursos de outros órgãos.
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Tal complementaridade, como discutido anteriormente, advém dos recursos que são 

controlados pelas instituições competentes, o que contribui para que haja forte dependência de 

um ator desta esfera em relação ao outro, de modo que somente trabalhando juntos podem 

executar projetos e transacionar os recursos na rede.

As políticas públicas, no entanto, se mostram como forte influenciadora e articuladora 

nesta rede, sob as quais os órgãos que compõem a estrutura governamental internalizam as 

diretrizes e passam a difundir recursos com maior fluidez. Esses aspectos foram possíveis de 

ser compreendidos tanto por parte da perspectiva da Imersão Social, através da densidade dos 

laços entre os atores que compõem a esfera governo, quanto pela perspectiva da Dependência 

de Recursos, na qual a complementaridade dos recursos dos órgãos que formam tal esfera, 

facilitam  a  transferência  de  recursos  essenciais,  como  informações,  pessoas,  recursos 

financeiros e conhecimentos.

Contudo,  as  relações  sociais  não  se  mostraram  densas  nesta  esfera.  Isto  ficou 

evidenciado pela não uniformização das respostas dos atores acerca do fluxo de informações 

na  rede.  Os  entrevistados  quase  que  unanimemente  não  sabem  precisar  quantos  e  quais 

projetos estão sendo desenvolvidos no CTA. 

Dados  desta  natureza  mostram  que  as  informações  entre  os  atores  não  fluem 

normalmente, permitindo inferir que as ações dos atores no trabalho em rede, nesta esfera, se 

dá,  sobretudo,  quando há algo  a  ser  criado ou instituído,  mas  se  mostram incipientes  no 

tocante a gestão dos projetos executados pelo governo. 

No  que  se  refere  às  políticas  públicas  para  o  desenvolvimento  de  inovações,  foi 

instituído  pelo  governo  Federal  em  2003,  a  Lei  de  Inovação,  que  busca  aproximar, 

principalmente, as bases produtivas às universidades. No Estado do RN, dois projetos estão 

sendo executados  com este  objetivo,  mas  até  mesmo quando se trata  de projetos  a  nível 

estadual.  Os  dados  primários  mostraram  nesta  pesquisa  que  os  entrevistados  da  esfera 

governo  acreditam  que  o  PAPE-subvenção  e  o  INOVA-RN  serão  fundamentais  para  o 

processo de aproximação do setor produtivo com a universidade.

E8:  Nós  estamos  trabalhando  com  dois  programas,  um  programa 
chamado de Programa de Apoio a Pesquisa na Empresa (PAPE) com 
o  FINEP,  uma  parte  do  dinheiro  vem  da  FINEP  e  outro  vem  do 
Estado. Nesse PAPE, a ideia é que a empresa tenha uma demanda por 
ciência e tecnologia, ela detecta que tem um pesquisador, um cientista, 
ou seja, um profissional que pode suprir essa necessidade que ela tem 
por um processo inovador, por um processo de agregar valor que ela 
já produz, tá? Então ela, a empresa, juntamente com o pesquisador, 
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concorre nesse edital para ser aprovado. E agora,  recentemente nós 
fechamos um edital, estamos inclusive analisando ele que é dentro de 
um programa chamado Inova RN, que a FINEP chamou de PAPE-
subvenção (Programa de Apoio a Pesquisa na Empresa-subvenção) aí 
a diferença que existe pro outro é que no outro o dinheiro, os recursos 
são gerenciados pelo coordenador da pesquisa. E nesse Inova RN o 
PAPE-Subvenção,  a  empresa  é  que  gerencia  os  recursos,  nós 
passamos o dinheiro direto para a empresa, a fundo perdido ela não 
tem  que  restituir-nos  esses  recursos  pra  apresentar  um  projeto 
mostrando que  vai  fazer  uma pesquisa,  vai  fazer  um trabalho  para 
agregar valor ao seu produto, (...). Aí com isso eu acho que a gente 
tem criado uma sintonia entre a pesquisa e o setor produtivo, inclusive 
trazendo a universidade pra dentro da empresa, que era uma coisa que 
a gente tinha dificuldade.

Há de se considerar, portanto, que todos os mecanismos para o desenvolvimento de 

inovações  no setor são recentes,  a exemplo  do CTA, e da Lei  de Inovação,  instituída  no 

Estado do RN por meio de PAPE e do Inova-RN, portanto as pesquisas ainda não geraram 

resultados  concretos.  Isso  ficou  evidenciado  pelo  não  conhecimento  ou  dificuldade  dos 

entrevistados de todas as esferas institucionais, ou seja, por pesquisadores, representantes dos 

órgãos governamentais, empresários e presidente de associações, em mencionar os estudos 

produzidos,  muitos  dos  quais  explicitaram  apenas  estudos  em setores  característicamente 

desenvolvidos tecnologicamente, a exemplo do setor petrolífero. 

4.1.3 A esfera institucional universidade

De  maneira  não  diferente  das  duas  esferas  antecedentes,  compreender  como  os 

pesquisadores das universidades se relacionam é imprescindível para responder ao problema 

de pesquisa, já que sendo esta esfera responsável pelo desenvolvimento de investigações que 

possam promover a sustentabilidade do setor, a difusão de informações entre os pesquisadores 

e desses com os demais atores da rede mostra-se essencial.

De acordo com os dados primários, os pesquisadores da Universidade, de um modo 

geral,  têm buscado desenvolver  habilidades  para  compartilhar  informações  e  trabalhar  de 

forma  integrada  e  multidisciplinar.  No  entanto,  na  aquicultura,  área  que  abrange  a 

carcinicultura, o conhecimento gerado não é difundido entre as áreas de pesquisa, expondo a 

necessidade de se promover mecanismos que integrem os pesquisadores. 

No sentido de promover essa articulação, o reitor da UFRN desenvolveu a política de 

se criar núcleos interdisciplinares nas áreas onde a universidade tem competências e que são 

fundamentais para a economia do Rio Grande do Norte. Dessa forma, em meados de 2005 foi 

criado  o Núcleo de Aquicultura  e  Pesca (NAPE),  com a finalidade  de se desenvolver  na 
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universidade uma interlocução institucional. 

E1:  No  início,  a  idéia  teve  uma  receptividade  muito  boa  dos 
pesquisadores.  Todavia  hoje  é  necessário  que  os  mesmos  dêem 
respostas a essa iniciativa. É uma iniciativa bastante atraente, né? A 
gente já viu que facilita muito essa questão da interlocução, isso tanto 
pra  fora,  quanto  pra  dentro  também,  além  de  ser  um  canal  de 
identificação das competências dentro da própria instituição.

A tese inicial de se instituir o núcleo foi unificar o discurso da universidade, uma vez 

que sendo esta uma instituição multidisciplinar, seus pesquisadores têm paradigmas diferentes 

para analisar e interpretar o mesmo fenômeno. Tal fato foi visto como fundamental para a 

universidade,  quando  um  pesquisador  ambientalista  em  entrevista  caracterizou  a 

carcinicultura como uma atividade que impacta fortemente o meio ambiente. Essa afirmação, 

no entanto,  é comungada em parte por outros pesquisadores da própria instituição,  já que 

acadêmicos das biociências advogam que a atividade pode ser desenvolvida sem causar danos 

ambientais, quando manejado com responsabilidade.

Conforme  os  entrevistados  que  representam  essa  esfera  institucional,  a 

interdisciplinaridade não tem existido de fato. Os setores que compõem a universidade e que 

se inserem na carcinicultura, como as áreas técnicas (biologia do camarão e manejo) e de 

gestão não costumam transacionar informações para difundir o conhecimento gerado através 

de suas pesquisas.

De acordo com os dados primários, os pesquisadores ainda estão muito voltados ao 

desenvolvimento  de  suas  atividades  dentro  seus  próprios  centros  de  pesquisa,  o  que  tem 

contribuído para o isolamento do pesquisador e a busca do mesmo em compreender apenas 

questões que se relacionam diretamente aos seus projetos de pesquisas. Contudo, percebe-se a 

importância de promover a integração entre as bases de pesquisas dos diversos centros da 

Universidade  de  forma  a  possibilitar  a  transferência  de  conhecimento  entre  as  áreas  de 

conhecimento que vêm promovendo pesquisas no setor.

Outro aspecto que tem contribuído para esse isolamento, de forma quase que unânime 

para os pesquisadores entrevistados, é a falta de tempo. Conforme os mesmos, muitas das 

ações que procuram integrar os pesquisadores têm esbarrado na indisponibilidade de tempo 

dos mesmos para participar das agendas. 

Os  dados  primários  possibilitaram  compreender  que  uma  das  últimas  ações 

desenvolvidas pelo NAPE em 2008 foi uma visita técnica de seus pesquisadores ao CTA, com 

o propósito de apresentar aos mesmos os investimentos efetuados pela instituição em parceria 
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com diversos atores da rede, como discutido anteriormente, e buscar integrá-los no Centro. 

No entanto, a missão teve um quórum abaixo do que se esperava, uma vez que nessa mesma 

data  alguns professores estavam ocupados com suas tarefas,  alguns inclusive estavam em 

outro Estado apresentando os resultados dos seus estudos.

Percebe-se, entretanto, que um trabalho a ser desenvolvido no NAPE é a articulação 

entre seus pesquisadores, de forma a se instituir um ambiente para troca de informações e 

experiências, isso proporcionaria aos pesquisadores, por exemplo, uma visão sistêmica das 

áreas  e  estudos  na  carcinicultura,  assim  sendo,  estes  poderiam  trabalhar  de  forma 

interdisciplinar, ampliando os conhecimentos para o desenvolvimento de inovações.

E1: O NAPE se estivesse com sua máquina ativa poderia criar  um 
boletim  on-line  para  compartilhar  as  informações  entre  os 
pesquisadores da instituição. (...) o que está faltando ao NAPE é um 
recurso importante de interação entre os pesquisadores, uma reunião 
quem  sabe  a  cada  dois  ou  três  meses,  um  seminário  anual  para 
apresentação e compartilhamento dos trabalhos, uma coisa simples de 
se  fazer,  que  poderia  inclusive  funcionar  na  Semana  de  Ciência  e 
Tecnologia, e fortalecer os laços entre os pesquisadores.

A  criação  de  laços  sociais  entre  os  pesquisadores  foi  explicada  como  um  fator 

essencial,  porém difícil  de fazer dentro da própria universidade.  De acordo com os dados 

primários,  os  laços  mostram-se  mais  densos  entre  professores  que  trabalham os  aspectos 

técnicos da carcinicultura. Construir esses laços com professores de outros centros como o de 

administração, por exemplo, tem sido difícil, haja vista serem estes professores vistos como 

um mundo à parte, onde seus estudos não têm muito o que contribuir para o desenvolvimento 

da atividade no Estado. 

Há  que  se  destacar  que  o  fator  “gestão”  dentro  do  setor  foi  importante  para  o 

surgimento de novos mecanismos de integração, como o próprio Cluster e a RECARCINE. O 

fortalecimento  dos  laços  entre  os  atores  que  compõem  a  esfera  universidade  são 

preponderantes para a geração de novos recursos no processo de inovação, Mello e Etzkowitz 

(2006) advogam que o estreitamento das relações entre os atores é um fator crucial para o 

sucesso da Tríplice Hélice.

Percebe-se,  então,  que  os  pesquisadores  não  vêm  trabalhando  de  forma 

interdisciplinar, e, portanto, a complementaridade dos estudos desenvolvidos na universidade 

não tem ocorrido, denotando que recursos como o conhecimento não fluem com facilidade na 

rede acadêmica. Cabe ressaltar que, não estando esta esfera articulada e balizada em relações 

mais  densas,  não vem se  instituindo  como um ator  chave  na  geração  e  disseminação  de 
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conhecimentos, conforme preconiza a Tríplice Hélice.

Conforme  os  dados  primários,  esse  contexto  tem  contribuído  para  a  posição  de 

dependência de inovações tecnológicas desenvolvidas em outros países. Relacionando com os 

argumentos de Etzkowitz e Leydesdorff (2000) de que a Tríplice Hélice consiste num método 

no qual as relações entre os atores são capazes de produzir inovações através da transferência 

de conhecimento na rede, principalmente pela universidade ter tal recurso como propriedade, 

percebe-se na carcinicultura do RN que a transferência não ocorre.

Compreende-se através  dos  dados,  que embora  muitos  estudos  tenham apontado a 

existência  de uma rede de difícil  articulação na esfera produtiva,  a rede de pesquisadores 

apresenta-se nesta pesquisa como uma rede pouco integrada.

 
E5:  Então você vê que dentro de uma área em que as pessoas estão 
acostumadas a fazer reuniões locais, a fazer workshops regionais,  a 
fazer  seminários,  simpósios,  congressos  etc,  você  encontra  isso, 
quanto mais nesse meio competitivo onde cada um no lugar de estar 
compartilhando suas informações e inovações está guardando isso.

Ressalte-se,  entretanto,  que  a  natureza  dos  relacionamentos  entre  os  atores  que 

compreendem cada uma dessas esferas institucionais não contemplam os mesmos elementos. 

Ou seja, não há por parte dos pesquisadores o receio de que seus pares possam numa relação 

de troca se utilizar de comportamentos desonestos para levar vantagem na relação, como tem 

ocorrido historicamente na cadeia produtiva.

No que concerne ao desenvolvimento de inovações dentro dessa esfera, o CTA foi 

apontado como uma base importante para o desenvolvimento das ações do NAPE, uma vez 

que  o  centro  pode  funcionar  como  uma  “base  de  campo”  para  os  pesquisadores 

desenvolverem seus  estudos.  O  que  tem faltado  segundo  os  dados  é  que  os  professores 

passem a efetuar seus estudos no CTA.

Tal aspecto sugere que os próprios professores da instituição não têm acreditado que 

os  recursos  atuais  do  centro  possam  se  transformar  em  ferramentas  para  a  geração  e 

desenvolvimento de pesquisas capazes de novos promover novos processos e produtos para o 

fortalecimento  da  atividade  a  nível  nacional,  denotando  falhas  no  processo  de 

institucionalização do centro dentro da própria universidade.

Outro aspecto de igual destaque se dá pelo não compartilhamento dos estudos que lá 

estão  sendo  desenvolvidos,  uma  vez,  que  salvo  os  professores  que  coordenam  e  estão 

diretamente ligados ao CTA, os demais não sabem o que se produz no centro em termos de 

conhecimento. 
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De acordo com os dados primários,  essa falha pode se originar tanto pela falta de 

interesse  dos  próprios  professores  na  busca  de  informações,  quanto  pela  falha  na 

sistematização das mesmas por parte do próprio centro. A difusão das informações, segundo 

alguns  entrevistados,  poderia  estar  sendo  realizada  por  meio  do  portal  da  Rede  de 

Pesquisadores da Carcinicultura do Nordeste (RECARCINE). No entanto, pode-se inferir a 

partir dos dados que nem mesmo a RECARCINE tem se institucionalizado de fato como uma 

ferramenta para integrar os pesquisadores.

E5: Tá se tentando trabalhar  em cadeia na área de pesquisa, mas... 
vamos dizer, mesmo assim, tem gente que está disperso por aí, e ainda 
não  entendeu  muito  qual  é  a  função  do  portal  Recarcine,  que  é 
justamente pra isso.

Corroborando com os argumentos supracitados, a falta de entendimento de se trabalhar 

de forma complementar e interdisciplinar entre os centros da universidade, e até mesmo entre 

esses e outras universidades se tornam explícitos no portal.

E1: mais parece que os estudos na carcninicultura pararam, mas que a 
gente sabe que os estudos estão ocorrendo tanto aqui no RN, como em 
outros  estados  como  é  o  caso  de  Pernambuco.  (...)  A  gente  tem 
algumas  contribuições  junto com a UFERSA, mas isso poderia  ser 
mais intensificado, na área da carcinicultura a UERN não tem tradição 
de  desenvolver  pesquisas,  (...)  eles  são  voltados  para  a  área  de 
humanas, a UERN é gigante na área de humanas.

O que se percebe a partir dos dados é que não trabalhando de forma interdisciplinar, 

recursos  essenciais  como  dados  de  pesquisa  bruta,  ou  mesmo  recursos  tecnológicos  e 

financeiros para serem aplicados na geração de inovações não se originam dentro da própria 

esfera, mas cabe ressaltar que essa questão é potencializada pela não difusão dos trabalhos e 

pela não consciência de que juntos podem desenvolver pesquisas interdisciplinares.

Tomando  por  base  a  teoria  dos  laços,  percebe-se  que  os  laços  mais  densos  são 

encontrados nas relações entre pesquisadores da mesma base de pesquisa, isso ocorre tanto na 

área  de  gestão,  quanto  na  área  técnica.  Essa  crítica  mais  específica  sobre  os  grupos  de 

pesquisa mostra que essas relações são imbuídas dos elementos que caracterizam um laço 

forte.

No entanto, os relacionamentos vão ficando menos densos quando vai se ampliando a 

análise para uma visão mais abrangente na universidade. Nesse aspecto, os dados permitem 

dizer  que  não  há  troca  de  conhecimentos  entre  as  diversas  áreas  de  conhecimento  que 

desenvolvem estudos na carcinicultura.
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E4: existe uma troca maior, (...) entre pesquisadores da área técnica 
bioquímica,  biologia,  estão mais integrados  e  nós  da administração 
somos vistos como um mundo a parte e não passível de integração. Ou 
seja, que não tem nada a contribuir com o que eles estão fazendo.

E9:  Na  Universidade  tem  vários  setores  que  se  você  chegar  e 
perguntar “O que é aqüicultura?” o cara num sabe responder, mas num 
sabe mesmo. Dentro da nossa Universidade tem setores inteiros que 
não entendem o que é aquicultura.

Um aspecto importante, segundo os entrevistados, se dá pela necessidade de se incluir, 

como base de pesquisa na carcinicultura do RN, a área de engenharia.  De acordo com os 

dados primários, a integração dessa área nos estudos para o setor poderia fazer surgir novas 

máquinas e processos mais eficientes ambientalmente.

E9:já pensei mas, não tive tempo de convidar o pessoal da engenharia 
mecânica.  A  engenharia  civil  ela  já  contribuiu  quando a  gente  foi 
montar isso aqui (CTA). Há um mês atrás veio um pessoal daí do Rio 
de  Janeiro  e  quis  desenvolver  lá  na  universidade,  lá  no  CTA  um 
experimento até pra tese de doutorado de um aluno de lá, fazer um 
viveiro pra estudar  o  deslocamento das  ondas dentro do viveiro.  E 
nosso pensamento é entrar em contato com o pessoal do CNPQ, tanto 
da  mecânica  como a  engenharia  civil,  até  porque,  olhe...,  eu  fiz  o 
levantamento de uma parte do estado dessas fazendas de camarão, tem 
muita fazenda mal feita, e uma fazenda mal feita você não tem mais 
como ajeitar, aí é o dinheiro de outra fazenda, então quando você faz, 
você  vai  ter  que  viver  tapando buraco,  ajeitando,  convivendo  com 
aquilo e tendo prejuízo.  Se a engenharia  que tem na disciplina dos 
meninos,  tem  no  currículo,  se  eles  entrarem  nisso  mesmo  e 
começarem  a  bolar  um  tipo  de  viveiro  que  seja  mais  fácil  de 
manejar...isso tudo é da engenharia. Aqüicultura tem mais engenharia, 
do que mesmo a biologia,  agora é preciso convencer  esses caras  a 
entrar nisso, tem a parte dos aeradores, podia bolar um mais simples 
que não gastasse muita energia, aqui temos áreas na costa com ventos, 
quer dizer um aerador movido a vento, sei lá... tem coisa pra ser feita, 
agora isso aí depende da gente saber convencer esse pessoal, e essa aí 
é uma parte aparentemente muito fácil, mas não é tão simples, porque 
os pesquisadores já têm suas linhas de pesquisa.

E4: Por exemplo, tem setores que deveriam estar integrados dentro da 
carcinicultura, como é o caso da engenharia pois não se tem máquina 
desenvolvida  pra  parte  de  processamento  de  camarão  no  Brasil 
praticamente.  Assim,  uma máquina pra se fazer  filé,  a  maioria  das 
máquinas  são  importadas.  Então  seria  interessante,  por  que  não 
desenvolver  pesquisas  para  desenvolvimento  de  equipamentos  pro 
setor, por que não integrar as outras engenharias ao núcleo também 
(NAPE), não é? Não é a parte da pesquisa do camarão em si, mas são 
equipamentos, enfim tem uma série de coisas que pode ser pesquisado 
pro setor.

Então,  pode-se afirmar que a esfera institucional universidade não vem produzindo 

trabalhos em rede, apesar de inúmeros mecanismos para integrá-los de tal forma. Muitos dos 
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recursos  para  criar  e  manter  essas  estruturas  (RECARCINE,  NAPE  e  CTA)  advém  da 

complementaridade  de  recursos  com  outras  esferas  institucionais,  explicadas  na  próxima 

seção, isso por si só já representa a habilidade da universidade para gerar parcerias. Porém, 

cabe destacar  que internamente  esta esfera  não se apresenta  de forma articulada,  e,  nesse 

aspecto, se assemelha à esfera do setor produtivo e ao governo, por explicitar elementos que 

limitam o processo de inovação pelo não compartilhamento de informações na rede.

Um  dos  conceitos  centrais  da  abordagem  da  Tríplice  Hélice,  Universidade 

Empreendedora, segundo a qual Etzkowitz e Leydesdorff (2000) advogam como sendo a nova 

missão da universidade, mostrou-se neste estudo a partir da surgimento do CTA, instalada 

num terreno da própria instituição no município de Extremoz (RN) e na própria criação da 

RECARCINE.  No  entanto,  apesar  de  tais  empreendimentos  terem  surgidos  de  forma  a 

estimular o incremento e o surgimento de novos processos e produtos através da difusão do 

conhecimento,  os  mesmos  ainda  não produziram os  resultados  esperados,  nem tão  pouco 

tornaram-se efetivamente mecanismos de difusão do conhecimento.

Cabe  ressaltar  que  o  conceito  de  Universidade  Empreendedora  apresentado  por 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000) pressupõe resultados que podem ser adquiridos ou copiados 

pela  base  produtiva,  ou  ainda  alcançados  através  de  parcerias  diretas  entre  os  atores 

(universidade-empresa). Outrossim, os autores preconizam a importância de se estabelecerem 

relações  do  modelo  da  Tríplice  Hélice  III,  na  qual  as  atividades  da  universidade  para  a 

geração de inovações não sofrem a interferência  do governo.  Sendo, pois a universidade, 

sujeito  da  pesquisa  desta  pesquisa,  uma  instituição  pública  e,  dessa  forma,  depender  dos 

recursos  públicos  para  a  manutenção  das  pesquisas,  através  de  bolsas  de  pesquisas  e  de 

projetos de pesquisa, percebe-se o direcionamento desses recursos para setores que exercem 

forte impacto econômico e social em uma região, caso da carcinicultura do RN.

No  entanto,  mostra-se  fundamental,  a  partir  da  discussão  da  universidade 

empreendedora na Tríplice Hélice, que a instituição possa através de suas ações garantir e 

minimizar  a  relação  de  dependência  dos  recursos  aportados  pelo  governo.  Para  tanto, 

estabelecer  relações  diretas  com  empresários  podem  garantir  novas  formas  de  acesso  a 

recursos,  bem  como  tornar  seus  resultados  de  pesquisas  em  recursos  essenciais  para  a 

sustentabilidade e desenvolvimento das empresas carcinicultoras no RN.

4.2 Relações extra-institucionais na carcinicultura do RN
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Nesta seção,  são apresentados os resultados das análises das relações  estabelecidas 

com atores de outras redes para aquisição ou mesmo apropriação de inovações desenvolvidas 

fora  da  Tríplice  Hélice  da  carcinicultura  do  RN.  De  acordo  com  Rocha  (2007),  o 

desenvolvimento da carcinicultura no Brasil se fundamentou na importação de tecnologias as 

quais, posteriormente passaram por uma intensa experimentação e validação tecnológica.

As  relações  extra-institucionais  aconteceram  na  carcinicultura  do  RN,  a  partir  do 

Projeto Camarão, na fase posterior ao rompimento da UFRN com o Governo do Estado. Com 

o objetivo de viabilizar  a atividade no Estado, o governo promoveu, então,  o intercâmbio 

entre pesquisadores e técnicos da EMPARN com pesquisadores de países onde a atividade já 

estava desenvolvida.

E3:Através do BDRN, Banco do Desenvolvimento do Estado do Rio 
Grande do Norte, teve recurso pra investimento, pra treinamento, pra 
viagem de técnico, e esse rapaz aí que eu lhe falei, todos eles foram 
praticamente  ao  exterior,  foram  ao  Japão,  é...Colômbia, 
México...então o processo foi mais ou menos esse.

E9: Arimar França que era o presidente do BDRN na época. Então 
eles  (Governo  do  Estado  e  BDRN)  mandaram  pesquisadores  pro 
Japão. Mandaram pra Santa Catarina que tava começando a parte de 
reprodução...mandaram pra o Japão depois. Mandaram pra onde mais? 
E também trouxeram técnicos do Japão pra cá. Até porque assim, lá é 
onde tava mais avançada essa área de criação de camarão. Então daí, 
com  convênios  com  a  BRASCAMP  no  Canadá,  com  a  própria 
SUDENE, então eles começaram a trazer pesquisadores pra cá.

Apesar de muitas das tecnologias para o cultivo de camarão terem sido importadas 

nesta época, essa ação desencadeou o desenvolvimento de novos processos e tecnologias no 

RN, uma vez que foi preciso adaptar e validar as mesmas no contexto da realidade edafo-

climática, bio-ecológica e cultural do Brasil.

E3: de vez em quando a gente fala assim: pô isso aqui foi criado no 
projeto  do  camarão,  isso  aqui  não  sei  o  que,  toda  a  parte  de 
engenharia, de produção, a engenharia não sei o que, tudo data ainda 
do projeto do camarão, certo?! e a gente recebia muitos estagiários do 
Brasil  inteiro  assim,  uma  concorrência  enorme,  assim  de  ter  8,10 
estagiários de fora, lá do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, é o 
projeto do camarão muito conhecido exatamente por dominar essas 
tecnologias.

 

Atualmente, o processo de validação das tecnologias está sendo realizado pelo próprio 

setor  produtivo,  uma  vez  que  o  mesmo  se  coloca  à  frente  do  que  se  desenvolve  na 

universidade. No entanto, alguns pesquisadores mostraram-se céticos quanto à afirmação de 
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que haja de fato uma validação, pois para que isso ocorra, deve-se fazer através de pesquisas 

que  visem  averiguar  o  impacto  destas  técnicas  do  ponto  de  vista  ambiental,  social  e 

econômico, conhecimentos não inerentes a muitos dos produtores.

E14: muitas das tecnologias foram criadas aqui, por exemplo, pelas 
ações da base produtiva, lógico mandando seus técnicos para fora para 
fazer intercâmbio, né? Por exemplo, o presidente da Associação, que é 
reconhecido  mundialmente  como  técnico,  ele  foi  atrás  dessas 
tecnologias  e  o  tempo  todo  inovando  e  foi  se  trabalhando  nisso, 
sempre procurando ver nos outros países o que se fazia.

Os  dados  primários  permitem  compreender  que  o  fato  dos  empresários  estarem 

buscando novas soluções tecnológicas para a cultura do camarão em outros países se deve 

porque o desenvolvimento tecnológico para se cultivar a espécie  L. Vannamei foram feitos 

nos EUA e no Equador, e também pelo fato de que no Brasil ainda não se tem um centro de 

pesquisa avançado, capazes de solucionar os problemas do setor produtivo.

E2: Então o que ocorre é o seguinte: pega-se a tecnologia pronta de lá 
e valida-se aqui, então pesquisa mesmo no Brasil nunca teve! A não 
ser na década de 70, quando eu trabalhei na Universidade Federal de 
Pernambuco, e o que eu tava fazendo não tinha no setor produtivo, 
inclusive  os  pesquisadores  da  época  foram  contratados  pelas 
empresas,  né?  Então naquele  tempo a gente  (universidade)  tava na 
frente! O projeto camarão era quem radiava as tecnologias, as coisas 
eram feitas primeiro através de pesquisas e só depois chegavam no 
setor produtivo. Então quando acabou-se as pesquisas da universidade 
no projeto, o que ocorreu a gente passou a pegar as coisas prontas lá 
de fora e fazia os experimentos.

A dificuldade em conseguir  uma parceria  com pesquisadores da UFRN, através da 

Projeto  Inova  RN,  pela  ausência  de  laços  entre  os  atores,  têm  feito  com  que  alguns 

empresários busquem soluções para agregação de valor ao produto fora da Tríplice Hélice do 

RN.

E12: Eu não consegui ninguém para fazer pesquisas pra mim, porque 
esse programa exige a disposição de um professor, né? Através de um 
conhecido meu em São Paulo, e numa conversa informal, eu lhe disse 
que queria desenvolver um produto que fosse um salgado tipo batata-
frita sendo de camarão, ele me disse que conhecia um cara na Agência 
UNICAMP de Inovação que poderia me ajudar nisso. E aí estamos 
desenvolvendo testes e pesquisas para saber a viabilidade do negócio. 
Eu  não  quero  mais  ficar  produzindo  camarão  como  a  maioria  do 
pessoal faz aqui, pra vender como se vende! Eu quero partir pra um 
negócio diferente dentro da carcinicultura.

 A citação anterior pode ser explicada através dos buracos estruturais de uma rede, na 
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qual Burt (1992) explica que as oportunidades podem não estar dentro da própria rede, mas 

fora delas, em outras redes. De acordo com o autor, os buracos estruturais podem conduzir 

uma rede a se tornar mais eficiente a partir do surgimento de novas informações, colaborando 

para que através destas se possa ampliar a capacidade de inovar e gerar novos conhecimentos.

 Outrossim, Granovetter (1973) através da Teoria dos Laços, advoga que os contatos 

não redundantes potencializam novas oportunidades para os atores. De acordo com o autor, 

esses  contatos  são  formados  por  pessoas  conhecidas,  mas  que  não  pertencem ao  círculo 

íntimo, maximizando a disponibilidade de novas informações. 

 Nesse contexto, percebe-se a disposição do empresário na busca em produzir uma 

inovação radical.  De acordo com o Manual de Oslo (1997), a inovação pode se apresentar 

tanto  como  uma nova  concepção  de  produtos  e  processos  (inovação  radical),  quanto  por 

melhorias nos produtos e processos já concebidos (inovação incremental).

Os  dados  primários  permitem  compreender  que  a  ABCC vem desenvolvendo  um 

papel fundamental no estabelecimento de parcerias com empresas de outros continentes, tanto 

no que concerne à melhoria da qualidade do camarão produzido no país, como na agregação 

de valor ao produto, o que tem sido fundamental para fugir da concorrência desleal com os 

produtores  asiáticos,  que  cultivam  o  camarão  a  um custo  inferior  do  que  se  pode  fazer 

internamente. Dessa forma, a estratégia de diferenciação do produto (PORTER, 2000) tem 

sido  aplicada  no  setor  para  livrar-se  da  concorrência  baseada  na  liderança  em  custos, 

estratégia típica dos países asiáticos.

E2: (...) E nós investimos em nosso pólo de conduta, investimos em 
boas práticas de manuseio, em cursos de boas práticas de fabricação, 
de  elaboração  de  produto  com  valor  agregado,  e  participamos 
intensivamente de eventos de carcinicultura pelo mundo para divulgar 
a qualidade, e estabelecer contatos. Então contratamos uma empresa 
suíça, SGS, para assessorar na questão das indústrias de ração e nas 
empresas de processamento; contratamos uma empresa alemã, BQS, 
para  assessorar  o  carcinicultor  na  larvicultura  e  na  fazenda.  Então 
desde  2003 que fizemos todo o trabalho para  a  certificação,  e  não 
conseguimos  porque  para  certificar,  o  licenciamento  é  o  primeiro 
item, e como é que fica o pequeno produtor que não tem licença, aí 
vamos certificar somente os grandes produtores, e depois os grandes 
podem comprar dos pequenos, então é melhor certificar quando todo 
mundo tiver com a sua licença.

Foi  possível  identificar  nos  dados  primários  que  o  setor  produtivo  visualiza  a 

universidade  muito  voltada  para  dentro  dos  seus  muros,  uma  vez  que  as  parcerias  com 

universidades de outros países não estão sendo desenvolvidas, sobretudo para incrementar as 
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pesquisas  do  CTA,  e  porque  os  pesquisadores  não  procuram  acompanhar  e  entender  o 

processo evolutivo da atividade no mundo.

E2:  Esse é  um periódico internacional,  os  pesquisadores  lêem esse 
periódico?  Não!  Por que?  Porque eles  só querem fazer  as  mesmas 
pesquisas  e  não  querem saber  o  que  se  faz  pelo  mundo.  Não têm 
inquietação para promover inovações, é isso que falta à universidade. 
Aqui mesmo, todo ano a gente promove a FENACAM e na feira tem o 
Congresso  Internacional  para discutir  questões  da carcinicultura  em 
todo  mundo,  quantos  pesquisadores  participam  do  congresso? 
Nenhum!

Uzzi (1997) adverte para os efeitos negativos da imersão social pelo isolamento dos 

atores  na  rede,  que  pode  diminuir  o  fluxo  de  novas  informações  com  novos  atores, 

impactando  diretamente  no  acesso  a  novas  oportunidades.  Dessa  forma,  apreende-se  que 

estando os pesquisadores  muito  voltados apenas  para questões acadêmicas,  não produzem 

novas relações na rede, dificultando relações com outros atores na rede, sobretudo com os que 

compreendem a esfera produtiva,  limitando o acesso a recursos financeiros e tecnológicos 

para o desenvolvimento de novas pesquisas.

4.3 Relações inter-institucionais na carcinicultura do RN

Nesta seção, apresentam-se os resultados das análises das relações entre os atores que 

compõem as três esferas conjuntamente.  Apesar do setor carcincicultor  não se mostrar  de 

forma  articulada  nas  esferas  internamente,  muitas  ações  vêm  sendo  desenvolvidas  inter-

institucionalmente, sendo estas fontes de conflitos e de interações entre atores.

Do ponto de vista ambiental,  esses conflitos potencializam uma visão negativa das 

ações do governo do Estado para a atividade, por parte dos representantes da esfera produtiva. 

Em referência à mega operação desencadeada pelo IBAMA e o IDEMA, os dados permitem 

compreender  que,  se por um lado a ação foi  interessante  por conter  o desmatamento dos 

maguezais,  por outro tornou-se maléfica para o setor quando estabeleceu altas multas,  em 

valores  aproximados  entre  cem  mil  e  duzentos  mil  reais,  provocando  o  fechamento  de 

algumas fazendas e, conseqüentemente, o aumento do desemprego.

De acordo com os dados primários, a atividade está sendo prejudicada pela falta de 

licenciamento, uma vez que a obtenção da licença ambiental demanda recursos financeiros, os 

quais os pequenos e médios produtores não têm. O prejuízo advém, portanto, do não acesso a 

financiamentos  para  o  desenvolvimento  dos  negócios,  uma  vez  que  estes  só  podem  ser 
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adquiridos  mediante  obtenção  de  licenças.  Neste  sentido,  compreende-se  a  relação  de 

dependência dos pequenos e médios produtores no setor em relação às políticas públicas que 

possam permitir tal aquisição. 

Como forma de minimizar os efeitos dessa dependência, ações voluntaristas por parte 

do setor produtivo em buscar viabilizar parcerias para o surgimento de inovações de processos 

e  tecnologias  ambientais  podem  ser  eficaz  para  a  obtenção  das  licenças.  Para  tanto,  o 

fortalecimento dos laços entre os órgãos fiscalizadores, o setor produtivo e pesquisadores são 

imprescindíveis para o resultado dessa ação, a respeito do que ocorreu no setor produtivo de 

confecções  do Agreste de Pernambuco,  especificamente no caso das lavanderias  de jeans, 

quando após o fechamento de várias empresas pelo Ministério Público, lideranças do setor 

produtivo, juntamente com os órgãos de fiscalização ambiental e o Instituto Tecnológico de 

Pernambuco, conseguiram através de um projeto inovador no processo de lavagem do jeans a 

sustentabilidade  da  atividade  no  setor  (BEZERRA  FILHO;  SOUZA;  BALDI,  2007; 

BEZERRA FILHO ET AL, 2008).

Outrossim,  foi  possível  perceber  a  partir  dos  dados  que  a  questão  ambiental  tem 

exercido influência nas relações entre o setor produtivo e o governo, uma vez que as ações de 

outros órgãos governamentais para o setor passam a ficar incrédulas.

E14: Pra falar a verdade, eu acho que a SEAP (Secretaria Especial de 
Aquicultura  e  Pesca),  não  sabe  se  é  IBAMA,  IDEMA...,  porque  a 
SEAP pra mim seria uma agência de fomento à pesca e à aqüicultura, 
né? como uma secretaria de agricultura é para ela incentivar,  e não 
fechar! ela não barra o crescimento, (...) ela fomenta, só que eles não 
definiram ainda o que é que eles são, o problema todo é esse.

E2:  Foi  criada  uma  Secretaria  de  Aquicultura,  mas  eles  não  têm 
atenção  com  a  carcinicultura.  Os  pequenos  produtores  não  têm 
licença, e por isso todo o setor está sem a certificação da qualidade.

As  dificuldades  de  se  obter  licenciamentos  no  Estado  se  deve,  basicamente,  aos 

impedimentos jurídicos, devido ao desmate de mangue, no qual constatadas irregularidades 

no empreendimento, o órgão não tem como regularizar. Nesses casos o empreendedor tem 

que recuar ou apresentar um projeto para recuperação de mangues para obter o licenciamento. 

Cabe  ressaltar  que  a  obtenção  de  licenciamento  é  fundamental  para  que  os 

carcinicultores possam acessar novos mercados, os quais há exigência de exigir certificações, 

a  exemplo  do EUA.  Nesse contexto  percebe-se que  o  próprio  licenciamento  torna-se um 

recurso essencial para o desenvolvimento da atividade. 

De acordo com os dados primários, o Estado, apesar de ter sido o ator fomentador da 
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atividade no período do Projeto Camarão e no aporte aos recursos para criação do CTA, não 

tem concebido políticas junto ao setor produtivo e a universidade com o objetivo de garantir a 

sustentabilidade da atividade, sendo suas ações realizadas  mais conseqüências da necessidade 

de dar resposta a uma demanda do setor.

E4: O governo tem respondido ao setor muito em cima de pressões, 
não me parece que o governo tenha uma política clara pro setor. Uma 
política que envolva desde a política ambiental de forma integrada, a 
comercialização  e  produção.  (...)  o  governo  tem  várias  ações,  a 
questão da energia, a questão de quando se inviabilizou a exportação, 
o governo criou incentivos fiscais pra vender o camarão no mercado 
interno,  o  governo  fez  alguns  investimentos,  mas  uma  política 
claramente discutida com o setor, discutida com a universidade não 
tem, não é?

As relações inter-institucionais no setor carcinicultor foram potencializadas, sobretudo 

na relação da base produtiva com o Estado, durante a década de 90, por meio do Cluster do 

Camarão. O próprio surgimento da organização adveio das ações conjuntas entre atores das 

esferas da Tríplice Hélice, como discutido anteriormente. No entanto, a não legitimação do 

Cluster denuncia a fragmentação dessa articulação com o passar dos anos.

Conforme os dados primários,  a  princípio,  as reuniões do cluster  contavam com a 

participação dos representantes do governo e da universidade, os quais discutiam as pautas 

das reuniões. Porém, com o passar do tempo e a eclosão da última grande crise, as instituições 

deixaram de se reunir e, posteriormente houve a dispersão dos atores.

E9: O cluster na década de 90 teve um papel importante no sentido de 
colocar junto o setor produtivo, pesquisadores e Estado em pensar um 
projeto. Mas isso não se institucionalizou de fato em função de que, 
enfim,  se  ganhava  dinheiro  independente  do  que  se  fazia, 
independente  do  nível  de  profissionalização,  quem  trabalhava  com 
camarão  ganhava  muito dinheiro.   E depois  com a  crise  se  perdia 
muito dinheiro, então os caras estavam desesperados e o cluster não 
conseguiu se consolidar de fato como um espaço que tem conseguido 
viabilizar  essa  integração  de  fato.  Ele  pode  ter  um  papel  mais 
importante do que está tendo, e eu acho que está se buscando, não é? 
O fato do cluster pensar em operar dentro da universidade pode ser um 
caminho importante.

Mesmo não tendo como finalidade  fomentar  recursos  financeiros  para  que o setor 

possa  desenvolver  melhorias  e/ou  novas  tecnologias,  buscando  integrar  a  universidade,  o 

governo e a base produtiva, como prescreve os estudos de Petrilo (2006) e William (2007; 

2008),  o  Cluster  conseguiu  a  princípio  desenvolver  o  papel  do  “quarto  parceiro”  nesse 

processo de integração.
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A partir  dos dados primários,  pode-se afirmar  que se desenvolveu uma cultura  na 

universidade por parte de alguns pesquisadores de que trabalhar em parceria com a iniciativa 

privada  representava  colocar-se  à  disposição  do  capitalismo.  Esse  aspecto  se  mostra 

fundamental nessa pesquisa, por denotar um fato que interfere no modo como essas esferas se 

relacionam ao longo do tempo e, sobretudo, por mostrar que os conhecimentos produzidos na 

academia não eram transmitidos de forma direta ao setor produtivo. 

Cabe  ressaltar  que  essa  concepção  pode  explicar  a  baixa  quantidade  de  patentes 

criadas no Brasil, uma vez que o conhecimento, ao não ser transferido para a base produtiva, 

interfere na quantidade de criação de inovações. Esse fato corrobora com os argumentos de 

Hage e Hollingsworth (2000), no qual a força da conectividade (ligação) entre atores de uma 

rede impacta na quantidade de inovações radicais de produtos e/ou processos. Outrossim, essa 

perspectiva contribui para o distanciamento de visões entre o setor produtivo e a universidade, 

implicando, dessa forma, em problemas para integrá-los. Outro aspecto que foi identificado 

como limitador da relação entre a esfera científico-tecnológica e a base produtiva é que a 

universidade tem mostrado uma visão muito voltada para dentro de si mesma, ou seja, tem se 

voltado muito para dentro de seus próprios muros. O fato é que os resultados dos estudos não 

estão sendo disponibilizados na plataforma da RECARCINE e, dessa forma, não há difusão 

das informações e conhecimentos gerados pela universidade sobre os problemas do setor. Isso 

posto, compreende-se que a Universidade não vem desenvolvendo o seu papel na Tríplice 

Hélice  da  carcinicultura  do  RN  como  deveria,  já  que  Etzkowitz  e  Leydesdorff  (2000) 

atribuem à universidade o papel chave na promoção de inovações por ser esta instituição 

detentora do conhecimento gerado.

Percebe-se, então, que não disponibilizando tais estudos na rede, a universidade não só 

tem se omitido de sua função no processo de difusão para o desenvolvimento de inovações, 

mas também deixa de produzir uma relação de dependência do setor para com ela, pois sendo 

todo o conhecimento  técnico  produzido através  das pesquisas de sua propriedade,  ao não 

dispor  os  resultados  a  mesma  não  tem  transformado  tais  conhecimentos  em  recursos 

fundamentais, contribuindo para o distanciamento entre ela e os empresários, uma vez que 

estes  podem,  a  partir  do  financiamento  e  de  viagens  a  outros  países,  incrementar  seus 

processos e adquirir novas soluções tecnológicas.

O canal de comunicação da universidade com a sociedade têm se dado particularmente 

através de encontros,  revistas e livros científicos,  os quais  são apresentados dentro de um 

escopo  acadêmico,  onde  é  difícil  encontrar  o  setor  produtivo  integrado.  Outrossim,  a 

linguagem científica foi percebida neste estudo como sendo de difícil entendimento para os 
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demais atores na rede.

Torna-se, portanto, fundamental que os pesquisadores desenvolvam seus estudos e que 

possam agregar  a  seus  currículos,  mas  também procurem transformar  os  trabalhos  numa 

linguagem acessível  a  qualquer  empresário,  mesmo sendo estes  de  baixa  escolaridade.  É 

salutar esclarecer que os recursos disponibilizados pelo governo para o desenvolvimento de 

pesquisas acadêmicas no Brasil têm como finalidade gerar resultados que possam desenvolver 

ou sustentar uma atividade importante do ponto de vista social e econômico, como é o caso da 

carcinicultura  no  RN,  já  que  é  intensiva  em  mão-de-obra.  Portanto,  disponibilizar  o 

conhecimento, como forma de recurso para a atividade econômica, se mostra primordial.

O  problema  para  a  não  divulgação,  segundo  os  pesquisadores,  advém da  agenda. 

Conforme os dados, apreende-se que desenvolver pesquisas e ministrar aulas demanda tempo 

que inviabiliza a inserção dos pesquisadores em outros projetos e, até mesmo, a difusão dos 

resultados na RECARCINE.

E4:  A  gente  tem  publicado  artigo,  não  é?  Obviamente  que  esses 
artigos  não  chegam  efetivamente  no  âmbito  dos  processadores  e 
produtores. É uma opção que a gente tem e que a gente vai viabilizar é 
disponibilizar esses artigos na Recarcine (...).   Ali sim é um espaço 
para promover a integração entre produtores, Estado e pesquisadores, 
não é? E a gente vai disponibilizar.

E4: primeiro que a agenda dos pesquisadores  ela é pressionada por 
questões que às vezes dificultam você compatibilizar as demandas, no 
caso da RECARCINE. Então, se eu tenho informações para colocar na 
RECARCINE,  tenho  os  artigos  publicados  e  ao  mesmo tempo  eu 
tenho que atualizar  a minha produção no Lattes,  se eu tiver  pouco 
tempo eu vou priorizar atualizar minha produção no Lattes, não é? Por 
que? Porque se eu tenho atualizado na RECARCINE, mas não tenho 
no meu Lattes e eu mando um projeto para ser financiado pelo CNPQ, 
não é? O da REACRCINE não adianta de nada, o que adianta é o meu 
Lattes. Então os tempos são um pouco diferentes.

A diferença de tempo entre a universidade e o setor produtivo já foi explicada por 

Fracasso,  Slongo e  Nascimento  (1990) como sendo potencializadora  de conflitos  entra  as 

esferas institucionais. Tal aspecto foi corroborado nesta pesquisa. Conforme dados primários, 

a universidade se mostra muito lenta para dar respostas aos problemas do setor, e isso tem 

colocado  a  infra-estrutura  científico-tecnológica  atrás  do  que  é  desenvolvido  pelo  setor 

produtivo. No entanto, cabe ressaltar  que muitas vezes os estudos não interessam por não 

produzirem os resultados esperados pelos empresários, ou por que vão de encontro ao seus 

objetivos.

As características singulares destas duas esferas têm atribuído tempos diferentes para 
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se gerar um resultado. De acordo com os dados primários, quando uma empresa procurou um 

pesquisador para desenvolver uma pesquisa, a mesma conseguiu resolver seu problema antes 

mesmo que ele obtivesse os resultados de sua pesquisa.

E9: Apesar de que, como eu disse lá pra eles, a gente sempre teve 
atrás dos empresários em termos de tecnologia. Então, o empresário, 
você sabe, tem numa fazenda de camarão hoje um problema, ele não 
vai  ficar  esperando  que  a  Universidade  desenvolva  uma  pesquisa. 
Como a aqüicultura é uma coisa mais antiga em outros países,  um 
pouco  nova  ainda  aqui,  tem  na  China,  ele  vai  na  China  e  traz  a 
tecnologia pra resolver o problema dele. Então a gente sempre ta atrás 
deles. Então é uma coisa que... com esse centro (CTA) a gente quer 
pelo menos emparelhar com eles.

E2: A universidade não tem feito nada pro setor, as pesquisas que são 
desenvolvidas lá não podem resolver nossos problemas, sabe porque? 
Por que a universidade sempre está atrás do que nós desenvolvemos 
na prática. Então as pesquisas são para ver se eu colocar um número x 
de camarão,  isso vai  provocar  doenças,  pra que isso?  Esse tipo de 
estudo até um peão na fazenda faz! A universidade tem que produzir 
inovação,  mas  enquanto  ficar  querendo  saber  dessas  coisas,  vão 
continuar atrás.

Do ponto de vista da perspectiva da Dependência de Recursos, é possível inferir que o 

fato dos estudos não estarem sendo disponibilizados diretamente na rede, contribui para que o 

setor produtivo não vislumbre uma relação de complementaridade e interdependência com as 

pesquisas  realizadas  pela  universidade,  uma vez que tais  estudos  não se transformam em 

recursos  essenciais  para  o  setor.  Cabe  destacar,  no  entanto,  que  tal  visão  conduz  a 

carcinicultura  a  uma  dependência  das  tecnologias  desenvolvidas  em  outros  países,  não 

transformando o país num produtor de inovações tecnológicas para a atividade carcinicultora.

Quanto à questão do tempo, é importante que as características das instituições sejam 

respeitadas na parceria, pois é impossível realizar pesquisas práticas sem o desenvolvimento 

de  elementos  advindos  da  pesquisa  pura.  Por  outro  lado,  nesta  pesquisa  encontrou-se 

argumentos  que corroboraram com os achados de Vedovello  e  Plonski  (1990),  no qual  a 

percepção dos  empresários  é  de que os  pesquisadores  são pagos  pelo governo para gerar 

resultados práticos, capazes de desenvolver a economia pela geração de emprego e renda.

No setor carcinicultor do RN, foi possível compreender que os resultados de pesquisa 

básica  e  de  pesquisas  aplicadas  conduziram uma  organização  a  mudar  os  parâmetros  de 

produção e introduzir no mercado uma inovação radical tanto de produto como de produção, 

ao  produzir  o  camarão  orgânico.  Nesse contexto,  os  dados  permitem compreender  que o 

processo foi possível a partir da transação de recursos tecnológicos de outras organizações.

A  Lei  de  Inovação,  que  tem  por  finalidade  aproximar  a  base  produtiva  à  esfera 
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científico-tecnológica, tem sido praticada no RN, especificamente na carcinicultura, por meio 

do Programa de Apoio à Pesquisa na Empresa (PAPE) e pelo Programa Inova RN. Cabe 

ressaltar  que  ambos  os  programas  são  destinados  a  fomentar  a  pesquisa  para  o 

desenvolvimento  de  inovações  em  pequenas  e  médias  empresas.  De  acordo  com 

representantes da esfera governo, esses projetos estão possibilitando colocar os pesquisadores 

dentro das empresas. Destaca-se neste contexto, a dependência por recursos financeiros para o 

desenvolvimento tecnológico por parte  dos pequenos e médios produtores em relação aos 

recursos do governo.

No entanto, os dados permitem compreender que, para acessar tal recurso, as empresas 

necessitam inserir-se no setor a fim de estabelecer laços com os demais atores, corroborando 

com os argumentos de Granovetter (1973), de que os laços permitem ampliar as chances de 

sucesso e captação de informações dentro da rede.

E10: Nesse Inova RN que o Estado tá promovendo para subsidiar as 
pesquisas  dentro  das  empresas,  nós  tentamos...  meu  filho  que  tá 
terminando a faculdade  agora  fez  um projeto para criar  uma ração 
para os camarões, e no final o professor disse que não podia orientar 
ele,  para  o  Inova  RN. E como a  gente  não  conhece  mais  nenhum 
professor não pudemos colocar o projeto para funcionar.

Dessa forma, pode-se inferir que a ausência de laços sociais entre atores que compõem 

as  esferas,  de  modo  a  promover  maior  integração  entre  elas,  interfere  diretamente  na 

promoção  de  inovações  radicais  e  incrementais.  A  citação  anterior  mostra  que  atores 

desconectados na rede não criam oportunidades de agregar valor ao produto e incrementar o 

processo produtivo, por não terem contatos diretos com outros atores da rede. No entanto, há 

que  se  destacar  que  os  laços  fracos  são  importantes  por  proporcionar  o  acesso  a  novas 

informações, minimizando a presença das redundâncias em suas fontes de informação, uma 

vez que uma rede altamente densa pode provocar o seu isolamento e problemas pra se obter 

novas informações, explicados por Uzzi (1997) como efeitos negativos da imersão social.

Quanto ao CTA é possível compreender que através de sua estrutura de governança, 

onde  o  gerenciamento  das  atividades  é  realizado  através  da  parceria  entre  a  UFRN e  a 

EMPARN, ou seja,  apenas entre  o Governo e a  Universidade,  o setor  produtivo não tem 

obtido informações claras e diretas do que está sendo desenvolvido no centro.

No modelo da Tríplice Hélice III proposto por Etzkowitz e Leydesdorff  (2000), as 

organizações  híbridas  que  surgem  das  relações  inter-atores  pressupõem a  governança  de 

organizações  que compõem as três esferas institucionais  “Redes Tri-laterais”.  De maneira 

diferente, o CTA somente é gerido pelas esferas universidade (UFRN) e governo (EMPARN), 
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contribuindo para que o fluxo de comunicação com a base produtiva seja interrompido.

A “gestão tripartite” foi discutida a princípio, mas não se chegou a uma conclusão de 

como seria gerenciado o CTA com a entrada de uma liderança do setor produtivo. No entanto, 

de acordo com os dados primários, existe a possibilidade que algum ator da esfera produtiva 

venha fazer parte da governança do CTA, desde que haja definições quanto ao modelo de 

gestão a ser adotado e as atribuições de cada ator.

A  esse  respeito,  é  possível  compreender  através  dos  dados  que,  embora  o  setor 

produtivo forme o quadro do conselho consultivo através da ABCC, ANCC e a Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Norte – FIERN, a difusão de informações entre os atores não tem 

sido efetiva, pois muitos atores que formam o conselho não têm informações sobre quais e 

quantos projetos estão sendo executados no centro.

A estruturação da Tríplice Hélice do setor carcinicultor no Estado do Rio Grande do 

Norte  pode  ser  compreendida  através  dos  dados  desta  pesquisa.  Para  tanto,  se  buscou 

identificar a posição dos atores na rede, sob a perspectiva da análise intra-institucional, o que 

permitiu a identificação do ator central em cada vértice da Tríplice Hélice.  

Burt (1992) e Powell e Smith-Doerr (1995) argumentam que o posicionamento dos 

atores numa rede pode influenciar sua capacidade de captar informações, assim, os autores 

explicam que, quanto maior a proximidade com o ator central, maiores as oportunidades para 

acessar novas informações.

Na  esfera  científico-tecnológico,  foi  possível  compreender  que  a  UFRN  vem 

desenvolvendo estudos no setor desde a sua fase de formação, quando do projeto camarão, e 

por isso contempla um grande número de contatos na rede.

Na esfera governamental o ator central da rede identificado foi a EMPARN. Ressalte-

se que este ator detém mais informações na rede por ser atualmente a instituição gestora do 

CTA, no qual os processos e ações voltadas à promoção de desenvolvimento tecnológico e 

inovações de processos e produtos estão alicerçados.

Na esfera do setor produtivo, por sua vez as ações desenvolvidas pela ABCC a nível 

nacional e internacional faz com que a mesma detenha o maior número de contatos na rede da 

base produtiva. Isso faz com que tal instituição seja fundamental no processo de difusão de 

informação aos carcinicultores. A figura 8, a seguir mostra geometricamente a estruturação da 

Tríplice Hélice do setor carcinicultor do RN.
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Figura 8: Triplice Hélice da carcinicultura do Rio Grande do Norte Atual
Fonte: Elaborado pelo autor

A  identificação  dos  atores  centrais  da  Tríplice  Hélice  permite  compreender  a 

importância da UFRN, EMPARN e ABCC no desenvolvimento de novas tecnologias na rede 

da carcinicultura do RN, uma vez que essas instituições são as que detêm maiores contatos na 

rede, enquanto que outras organizações que compreendem o setor dependem das informações 

captadas  por estas,  para poderem tomar decisões e participar  do processo de inovação na 

carcinicultura  do RN. Desta  forma,  a  difusão de informações  intra-institucional  se mostra 

como fator fundamental para o desenvolvimento tecnológico.

A abordagem da Imersão Social contribui neste caso para o entendimento de que os 

atores centrais formam metaforicamente um “Triângulo Central” do qual todo o processo de 

aprendizado  e  difusão  de  informação  está  centrado  e  alicerçado  no  desenvolvimento 

tecnológico das regiões da Tríplice Hélice proposto por Etzkowitz e Leydesdorff (2000). 

Dessa forma, percebe-se que contemplar a esfera do setor produtivo na gestão do CTA 

torna-se essencial no processo de inovação da carcinicultura, sobretudo por este apresentar-se 

à frente tecnologicamente do que vem se desenvolvendo em termos de pesquisa no setor. Isso 

significaria o alinhamento dos recursos essenciais, como informações, recursos financeiros e 

pessoas, que estão sob gerenciamento de cada vértice. Outrossim, o CTA desenvolveria suas 

ações como pressupõe Etzkowitz e Leydesdorff (2000) quanto ao surgimento de organizações 

híbridas tri-laterais, proveniente das relações inter-atores no ambiente regional de inovação, 

como disposto na figura 9, a seguir.
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Figura 9: Triplice Hélice da carcinicultura do Rio Grande do Norte Proposta
Fonte: Elaborado pelo autor

Outrossim, é importante que cada esfera internamente esteja articulada para que sejam 

estimuladas  ações  conjuntas  direcionadas  ao  alcance  dos  objetivos  do  CTA,  fato  não 

identificado na presente pesquisa, uma vez que o processo de difusão e dos laços inter-atores 

mostram-se incipientes na carcinicultura.

No  setor  carcinicultor  como  um  todo,  os  laços  fortes  têm  sido  difíceis  de  ser 

estabelecidos,  devido  à  falta  de  confiança  entre  os  atores,  caracterizando  essas  relações 

segundo a tipologia de laços de mercado (UZZI, 1997). Na esfera universidade, apesar dos 

laços sociais serem identificados, precisa-se de mecanismos que possam fortalecer os vínculos 

entre os atores, bem como procurar desenvolver entre os pesquisadores a concepção de que é 

preciso  estabelecer  pesquisas  interdisciplinares,  residindo  nestas  a  perspectiva  de 

complementaridade dos estudos realizados no setor. Na esfera governamental, a concepção de 

complementaridade existente entre as organizações, e o fortalecimento das relações sociais 

entre os atores devem estar atrelados ao processo de difusão de informações.

Tomando por base a tese das economias externas de Alfred Marshall (1996), onde os 

benefícios produzidos num aglomerado de empresas de um mesmo setor provocam efeitos 

positivos não intencionais  (externalidades)  para um conjunto de empresas instaladas  neste 

aglomerado,  percebe-se  que,  estando  as  esferas  institucionais  articuladas,  os  resultados 

positivos  da  ação  conjunta  dos  atores  centrais  podem  ser  absorvidos  pelos  atores  que 

encontram-se em posições periféricas na rede. Ou seja, as inovações produzidas a partir da 

ação conjunta dos atores centrais, mais tarde serão introduzidas pelas demais pelo acesso a 

mão-de-obra  especializada,  fornecedores  especializados  de  matéria-prima  e  equipamentos, 

produzidos pelas externalidades.

 Para tanto, é preciso que os espaços que compreendam o entrelaçamento de duas ou 

mais vértices na Tríplice Hélice da carcinicultura  do RN sejam ocupados adequadamente. 

Nesse sentido, é importante que o CTA se posicione no centro do Triângulo Central, sendo, 
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pois,  uma  organização  híbrida  tri-lateral,  sob  a  qual  o  processo  e  desenvolvimento  de 

inovações surjam e se difundam na rede integrada. Outrossim, se faz necessário que as demais 

arenas bi-laterais da Tríplice Hélice, representadas na figura a seguir pelos números 1, 2 e 3, 

possam ser ocupadas por novos atores ou mecanismos de integração.

A utilização  das  abordagens  da  Tríplice  Hélice,  Imersão  Social  e  Dependência  de 

Recursos foram fundamentais para o alcance dos objetivos traçados nesta pesquisa, a seguir, 

apresenta-se o quadro 3, com o resumo dos principais resultados.

Relações de cooperação tecnológica inter-atores;

As relações de cooperações tecnológicas puderam 
ser observadas a partir da parceria entre o governo 
estadual do RN e a UFRN, no projeto camarão que 
tinha por objetivo identificar através de pesquisas a 
espécie ideal de camarão para cultivo no Estado, e 
testar  de forma intensiva as tecnologias utilizadas 
para a produção.
Mais recentemente outras ações conjuntas entre o 
Governo e a Universidade fizeram surgir no setor o 
Centro Tecnológico da Aquicultura, que configura 
uma relação mais próxima entre a EMPARN e a 
UFRN para buscas de novas soluções tecnológicas, 
através  de  seus  técnicos  e  pesquisadores, 
respectivamente.

Tríplice Hélice

Etzkowitz e Leydesdorff (2000) advogam que para 
promoção  de  inovações  necessita-se  das  ações 
conjuntas  entre  os  atores  que  compreedem  as 
esferas  governo-universidade-setor  produtivo, 
onde a integração destes são fundamentais para o 
sucesso  da  estratégia  da  Tríplice  Hélice.  No 
entanto,  Cooke (2005),  explica que a  abordagem 
da Tríplice Hélice é descontextualizada, onde não 
se pode compreender as relações de poder entre os 
atores.  Como forma  de  superar  as  limitações  da 
abordagem  foram  utilizadas  como  perspectivas 
analíticas a Teoria da Imersão Social e a Teoria da 
Dependência de Recursos. Ressalte-se que apesar 
de  terem  pressupostos  diferentes,  as  duas  foram 
fundamentais  no  processo  de  compreensão  das 
relações, e em muitos momentos complementares. 
Dessa  forma,  nas  análises  intra,  inter  e  extra-
institucionais  obteve-se  a  compreensão  tanto  da 
perspectiva econômica (TDR) quanto social (IS), o 
que  possibilita  maior  compreensão  sobre  o 
fenômeno estudado.

Imersão Social A  abordagem  da  imersão  social  permitiu 
compreender a estrutura das relações estabelecidas 
entre os atores.  Numa perspectiva interna às três 
esferas  institucionais,  pode-se  apreender  que  as 
relações  inter-atores  necessitam  de  mecanismos 
capazes de promover maior integração. Na esfera 
institucional  do setor  produtivo,  corroborando os 
estudos do Carciniredes, têm-se uma cadeia pouco 
integrada.  Foi  possível  identificar  que  os  atores 
que compreendem esta  esfera  não têm confiança 
nas  ações  cooperativas  de  seus  pares,  fato  que 
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advém do comportamento oportunista por parte de 
alguns  empresários  na  época  do  boom  da 
carcinicultura.  Na esfera Universidade,  percebeu-
se  que  as  relações  são  mais  próximas  entre  os 
pesquisadores  de  uma  mesma  área  de 
conhecimento, denotando a necessidade das ações 
do  NAPE  para  integrar  todos  os  professores  da 
instituição.  Na  esfera  governo,  ainda  que  as 
relações  tenham  sido  efetivas  para  a 
implementação dos programas de governo,  existe 
assimetria no processo de difusão de informações 
entre  os  órgãos.  Numa  perspectiva  inter-
institucional,  muitas  ações  foram  desenvolvidas 
para fortalecer os laços entre os atores. A própria 
RECARCINE e o Cluster do Camarão do RN, são 
exemplos dessas ações.  No entanto,  encontrou-se 
uma rede  pouco  densa,  onde  as  relações  quando 
ocorrem  são  pontuais  e  não  encorajam  ações 
conjuntas  voltadas  para  o  longo  prazo.  Os 
resultados mostram que a influencia dessa rede de 
relações  pouco  integradas  tanto  internamente  a 
cada esfera quanto entre estas, tem conduzido os 
atores  do  setor  produtivo  a  buscar  soluções  em 
outros  países,  onde  a atividade  é desenvolvida  a 
bastante  tempo  (EUA,  México,  entre  outros). 
Outrossim,  foi  possível  compreender  que  outras 
ações  para  o  desenvolvimento  de  inovações  têm 
sido  buscado  em  outras  redes,  mas  dentro  do 
próprio país. Conclui-se portanto, que essas ações 
embora  sejam  importantes  no  sentido  de  se 
incorporar  novas  soluções  de  produtos  e 
tecnologias, interferem negativamente no processo 
de  inovação  no  Rio  Grande  do  Norte,  por  não 
serem desenvolvidas no próprio Estado. Através da 
Teoria das redes sociais, foi possível identificar e 
compreender  o  papel  que  os  atores  centrais 
desenvolvem nas redes, e o argumento utilizado é 
que estes estejam mais engajados no processo, pois 
são detentores das muitas informações que fluem 
na rede e são vitais para a difusão dos resultados 
das pesquisas desenvolvidas.

Teoria da Dependência de Recursos Para  a  promoção  de  inovações  no  setor,  foi 
possível  compreender  a  existência  de  alguns 
recursos  complementares  tanto  internamente  às 
esferas institucionais, como entre e fora delas. Na 
esfera  governo,  há  recursos  que  são  gerenciados 
por  apenas  um  ou  poucos  órgãos,  contribuindo 
para  o  alargamento  da  complementaridade  das 
ações  entre  os  atores  desta  esfera.  Os  recursos 
essenciais identificados para o desenvolvimento de 
inovações  nesta  esfera  foram:  Pessoas,  Recursos 
Financeiros,  Tecnologia.  Na  esfera  universidade, 
não  se  vem  produzindo  trabalhos 
interdisciplinares,  denotando  que  a  visão  de 
complementaridade  não  se  faz  presente  nesta 
esfera.  No  setor  produtivo,  por  sua  vez,  mesmo 
que  nenhum  ator  tenha  uma  estrutura 
horizontalizada, que lhe permita controlar todos os 
recursos  necessários  à  produção  de  camarões,  a 
visão  de  complementaridade  não  é  presente  nos 
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carcinicultores,  outrossim,  a  quantidade  de 
organizações na cadeia produtiva contribui para a 
redução de dependência de um ator em relação à 
outro,  por  haver  grande  disponibilidade  de 
recursos na rede.

Quadro 3:Resumo dos resultados da pesquisa em face das abordagens utilizadas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Conclusões e Recomendações

Esta pesquisa teve como objetivo geral a compreensão de como as relações da Tríplice 

Hélice interferem no processo de inovação da carcinicultura norteriograndense.

Compreender a dinâmica da rede carcinicultora do RN desde a sua formação até os 

dias atuais possibilita o entendimento de como se constitui os atores na trajetória do setor. 
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Dessa forma, a pesquisa teve como um de seus objetivos caracterizar a carcinicultura do Rio 

Grande do Norte para explicitar o caráter histórico do desenvolvimento tecnológico no setor, 

bem como compreender a atual estrutura das relações para a promoção de inovações

O capítulo 4 foi dedicado a caracterização do setor carcinicultor. Tal caracterização 

permitiu identificar a trajetória e os períodos distintos no processo de formação do setor no 

RN. No primeiro período compreende-se a criação do “Projeto Camarão” o qual desencadeou 

a primeira relação de cooperação entre o governo e a universidade na carcinicultura e que 

tinha como propósito comprovar a viabilidade técnica do cultivo de camarões no Estado, nas 

áreas salineiras que enfrentavam uma grave crise no período.

O  segundo  período  retrata  a  dissolução  da  parceria  entre  a  UFRN  e  o  governo 

estadual, o surgimento da EMPARN como instituição de pesquisa no Estado e a decisão por 

introduzir  um pacote tecnológico para o cultivo de camarões importado do Equador,  pela 

proximidade e condições climáticas parecidas. Esta fase contribuiu para que o setor produtivo 

se  comportasse  na  rede  de  maneira  a  buscar  soluções  sempre  em outros  países,  onde  a 

atividade já é desenvolvida há mais tempo.

Neste  período  se  percebeu  duas  fases  distintas,  a  primeira  representada  pelo 

crescimento vertiginoso do setor, conhecida como o “boom da carcinicultura”, onde o setor 

absorveu grande número de empreendedores sem a base de conhecimentos necessários para a 

sustentabilidade dos negócios, a prática de comportamentos oportunistas por parte de muitos 

empresários que desencadeou na falta de confiança entre os atores, a devastação dos mangues 

e o surgimento de doenças nos viveiros, ocasionadas pelo método inadequado de manejo e 

pela  falta  de  conhecimentos  de  gestão  dos  negócios.  Na  segunda  fase  iniciada  pelo 

enfrentamento da crise, a partir de 2004, percebeu-se a evasão de muitos dos empreendedores 

na  região  que  vieram abrir  seus  negócios  quando do boom da  carcinicultura  e  da  rápida 

mudança de mercados.

A partir  da análise histórica do setor,  buscando compreender  tanto o aparecimento 

quanto o comportamento dos atores na rede foi possível alcançar os resultados do segundo 

objetivo da pesquisa, que foi identificar a ocorrência de relações de cooperação tecnológica 

inter-atores. 

Sob esse prisma, os resultados da pesquisa mostram que no setor está se buscando 

soluções  institucionais  capazes  de promover  a integração  entre  os  atores  que compõem a 

Tríplice Hélice:  universidade, governo e setor produtivo; bem como promover mecanismos 

para o surgimento de novas tecnologias, através das ações conjuntas entre a EMPARN e a 

UFRN que congregam no CTA técnicos e pesquisadores para promover estudos capazes de 
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impulsionar o desenvolvimento inovativo do setor. 

Outrossim, na relação entre a UFRN e a EMPARN tem sido possível captar recursos 

essenciais,  como  bolsas  de  pesquisas  e  aquisição  de  equipamentos  tecnológicos  junto  a 

FAPERN e a SEDEC para aumentar o contingente de pessoas; e informações junto aos atores 

que  compõem  o  setor  produtivo  sobre  as  demandas  e  problemas  enfrentados  pelos 

empresários  nas  reuniões  de  conselho  do  CTA,  já  que  em  uma  reunião  do  conselho 

identificou que o número de pesquisadores atual mostra-se limitado.

A FAPERN no  intuito  de  promover  a  inclusão  das  pesquisas  dentro  das  próprias 

empresas tem buscado junto a FINEP e o CNPQ recursos financeiros para que os empresários 

que participam dos programas PAPE-subvenção e Inova RN possam pagar pelas pesquisas 

realizadas em suas fazendas, aproximando os atores e colaborando para a quebra de visão por 

parte dos empresários de que o pesquisador já recebe do governo para realizar pesquisas e 

encorajando relações de cooperações para o longo prazo.

Conclui-se a partir das perspectivas de análise desta pesquisa, que as relações entre os 

atores têm se pautado para a solução de problemas em conjunto, e na transferência de recursos 

intangíveis  de  difícil  transferência  e  apropriação,  como  conhecimentos  e  informações 

(LIOBONI; TAKAHASHI, 2004). Além de promoverem o fortalecimento dos laços entre os 

atores,  Hage  e  Hollingsworth (2000), atentam que a força da conectividade (ligação) entre 

atores impacta na quantidade de inovações radicais de produtos e/ou processos em uma rede; 

e na complementaridade das ações através da troca de recursos essenciais  como,  pessoas, 

recursos financeiros e tecnologia.

Essas relações apesar de terem sido importantes para o surgimento de novos atores e 

mecanismos  estruturadores  e  de  fomento  à  inovação  no  setor  carcinicultor,  tais  como:  o 

Cluster do Camarão, a Rede de Pesquisa de Carcinicultura do Nordeste - RECARCINE, o 

NAPE, o CTA, e os programas de incentivo a inovação PAPE-Subvenção e Inova RN, não 

apresentaram resultados  concretos  quanto ao surgimento de novas tecnologias,  produtos e 

processos até então, porque as pesquisas estão em fase de desenvolvimento tanto no CTA, 

quanto nas próprias empresas através dos programas de apoio a pesquisa.

 Um fator que merece atenção quanto a questão da cooperação tecnológica entre os 

atores,  reside  no  fato  de  que  muitos  empresários  preferem  adquirir  novas  soluções 

tecnológicas em países onde a atividade é mais desenvolvida do que estabelecer uma relação 

de cooperação tecnológica, mostrando-se com um fator limitador na promoção de inovações 

no setor.

No  processo  de  inovação  do  camarão  orgânico  as  parcerias  com  os  atores  que 
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detinham os recursos e com os pesquisadores brasileiros e estrangeiros foram essenciais para 

o surgimento da produção orgânica de camarões, fato que levou a empresa a introduzir no 

mercado  uma  inovação  radical  tanto  de  produto  como  de  processos.  Cabe  ressaltar,  a 

importância da aplicação tanto de pesquisas básicas quanto aplicadas para a promoção da 

inovação. Outro caso de sucesso se deu na parceria através dos laços não redundantes entre 

um micro-empresário e um pesquisador da UNICAMP, no qual foi possível se chegar a uma 

solução inovadora de produto. Fatos como estes corroboram com a tese de Granovetter (2005) 

de que os laços inter-atores facilitam o processo de inovação.

Através da identificação dessas relações foi possível responder o terceiro, o quarto, e o 

quinto objetivo de pesquisa, identificar os recursos que promovem uma relação de dependên-

cia de um ator em relação a outro(s);  identificar os tipos de laços estabelecidos entre os ato-

res, o conteúdo que flui através deles, a posição dos atores e a arquitetura da rede, respectiva-

mente; e Identificar quais são as forças motivadoras/inibidoras que interferem na cooperação 

entre as três esferas institucionais.

Utilizando-se de abordagens analíticas  para superar as limitações  da abordagem da 

Tríplice Hélice, compreendeu-se a partir da perspectiva da Dependência de Recursos e da 

Imersão social como as relações inter-atores se estruturam na rede.

A constituição do setor a partir da década de 70 foi induzida pelo governo do Estado 

que  aportou  os  recursos  financeiros,  humanos  e  tecnológicos,  bem como  buscou  junto  a 

UFRN  uma  parceria  para  o  estudo  da  viabilização  da  atividade.  Tomando  por  base  a 

perspectiva da Dependência de Recursos percebe-se que as ações conjuntas do Estado com a 

universidade foram complementares e fundamentais no início das atividades, sobretudo por 

disponibilizar recursos essenciais para a geração do conhecimento nos anos iniciais, através 

do financiamento as pesquisas.  Neste contexto percebe-se a complementaridade das ações 

entre  o  governo  Estadual  e  a  infra-estrutura  científico-tecnológica  para  a  geração  de 

informações que viriam a se tornar no futuro os recursos essenciais para o desenvolvimento 

de tecnologias.

O crescimento exponencial do setor desencadeou uma série de fatores que acabaram 

influenciando o setor no futuro. A chegada de muitos empresários com culturas distintas e 

com poucos conhecimentos técnicos sobre o negócio levou a comportamentos nem sempre 

honestos  com outros  empresários,  contribuindo  para  que  atualmente  não  exista  confiança 

mútua entre  os empresários,  fato  que influencia  diretamente  a  difusão dos conhecimentos 

gerados pelo setor, e o caracterize como uma rede de relações pouco densa, uma vez que se 

apresenta com maior freqüência os laços de mercado.
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Tradicionalmente os carcinicultores sempre concentraram suas comercializações a um 

mercado. Esse fato foi crucial para que o mesmo se caracterizasse como um setor com baixa 

capacidade de inovação, devido principalmente a falta de informações nas transações com os 

brokers nos  mercados  externos;  a  falta  de  contatos  diretos  com  o  cliente  final  e  o 

conformismo por se estar ganhando dinheiro vendendo commodities, têm sido determiniantes 

para a caracterização de uma rede com baixa densidade de laços e poucos contatos externos. 

As devastações dos mangues ocasionadas pelo crescimento desordenado contribuíram 

para uma imagem negativa do setor perante a sociedade, a fiscalização e sanções dos órgãos 

reguladores mais tarde provocou um distanciamento e um ceticismo por parte dos empresários 

quanto as ações do governo, fato que ainda vem contribuindo para o não estabelecimento de 

relações mais próximas entre os atores. 

O trabalho conjunto entre estes atores se pautam com maior freqüência com vistas a 

promover uma consciência ambiental por parte dos empresários, e não havendo portanto a 

busca  conjunta  por  novas  soluções  de  tecnologias  ambientais,  como  ocorreu  no  Arranjo 

Produtivo  de  Confecções  do  Agreste  de  Pernambuco,  onde  a  parceria  entre  o  Instituto 

Tecnológico de Pernambuco com representações do setor produtivo e o governo do Estado, 

possibilitou  o  desenvolvimento  de  novas  tecnologias    ambientais  e  o  surgimento  de 

lavanderias de jeans ambientalmente corretas (BEZERRA FILHO; SOUZA; BALDI, 2007).

A  busca  por  soluções  tecnológicas  em  países  onde  a  atividade  já  está  bem 

desenvolvida tem sido uma característica do setor, influenciada pela decisão de se introduzir 

um pacote tecnológico pronto,  denotando que o setor não vislumbra a universidade como 

passível  de  solucionar  seus  problemas.  A  esse  aspecto  relacionam-se  vários  fatores  que 

dificultam  a  relação  entre  universidades  e  empresas,  neste  estudo  especificamente 

apresentaram-se com maior intensidade os pontos de vistas conflitantes entre os atores por 

fazerem parte de comunidades epistêmicas diferentes, a divergência quanto aos objetivos de 

cada um que resultam em tempos diferentes para a solução dos problemas.  

Os produtores julgam que a universidade sempre esteve atrás do que se faz na base 

produtiva e por isso não procuram a universidade para promover pesquisas que orientem e 

produzam novos processos e produtos, porque a mesma precisa de um tempo maior para dar 

respostas do que importar soluções de outros países.

Este  fato  foi  apresentado  neste  estudo como uma forma  de  colocar  o  setor  numa 

relação de dependência das tecnologias desenvolvidas lá fora, além de ser um entrave para o 

estreitamento  das  relações  e  fortalecimento  dos  laços  entre  pesquisadores  e  empresários. 

Além do que  os  pesquisadores  estão  muito  voltados  a  gerar  resultados  apenas  para  suas 
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pesquisas e não os disponibilizando na RECARCINE.

Através dos programas de fomento a inovação,  PAPE-subvenção e o INOVA RN, 

diretamente ligados a Lei de inovação, o governo pretende promover maior integração entre 

estes atores, no entanto, em relação a outros setores econômicos do Estado, poucos são os 

estudos  iniciados  para  a  carcinicultura,  uma  vez  que  a  ausência  de  laços  sociais  entre 

empresários e pesquisadores limitou o estabelecimento da parceria. Um outro ator que tem a 

missão de aproximá-los e romper as barreiras é o CTA, no entanto, a governança do centro 

necessita ser revista para que de fato o setor produtivo incorpore as ações e passem a efetivar 

ações conjuntas no centro para a viabilização de novas soluções de produtos, processos e 

tecnologias. Pois, mesmo fazendo parte do Conselho do centro, algumas lideranças do setor 

não se sentem como partes integrantes do processo de inovação no CTA, uma vez que, a 

forma  de  governança  atual  se  dá  apenas  com  organizações  da  esfera  do  governo  e  da 

universidade. 

Dessa forma, o estreitamento das relações entre as três vértices pode acontecer a partir 

da  integração  dos  atores  no  centro,  transacionando  os  recursos  tangíveis  (tecnologias  e 

pessoas) e os recursos intangíveis (conhecimento e informações) com maior fluidez na rede.

Nas relações internas das vértices, mais uma vez ficou evidente a baixa integração 

entre os atores. O governo, no entanto, se mostrou como a esfera mais integrada e onde as 

pessoas procuram fortalecer os laços, cabe ressaltar que essa esfera também apresentou maior 

conscientização de que as ações entre os atores são complementares. Na esfera universidade, 

os laços são mais densos entre pessoas que realizam suas atividades no mesmo centro. Existe 

por parte da Reitoria uma busca para integrar as áreas que realizam estudos na aqüicultura 

através  do  NAPE,  mas  as  ações  têm  esbarrado  na  falta  de  tempo  para  congregar  os 

pesquisadores,  é  preciso  que  se  trabalhe  a  concepção  da  complementaridade  e 

interdisciplinaridade  dos  estudos  para  que  exista  maior  integração.  Na  esfera  do  setor 

produtivo, os resultados corroboraram com os estudos de Baldi e Lopes (2006), no qual a rede 

de relações entre os carcinicultores apresenta-se pouco densa e com ausência de confiança.

Tomando por base a afirmação de Mello e Etzkowitz (2006) de que o sucesso de uma 

estratégia de Tríplice Hélice de inovação necessita de envolvimento e compromisso dos atores 

dentro  de  cada  esfera  institucional  e  entre  elas,  como  também  do  desenvolvimento  de 

mecanismos  para a  coordenação das  múltiplas  e  complexas  interações  e interfaces  para a 

promoção de um ambiente e um contexto para a inovação e aprendizagem, conclui-se a partir 

dos resultados apresentados que a carcinicultura do Estado do RN, apesar de possuir vários 

mecanismos institucionais para promover maior integração e o desenvolvimento tecnológico, 
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tem se apresentado desarticulado tanto internamente quanto entre as esferas, e com práticas 

nem sempre legitimadas perante atores por parte das instituições de promoção de inovações e 

de integração. Dessa forma, os atores centrais da rede são fundamentais para a promoção de 

inovações, pela difusão dos recursos tangíveis e intangíveis através dos contatos diretos com 

os demais atores na rede. Contudo, pode-se concluir a partir dos dados que as relações da 

Tríplice  Hélice  vem  interferindo  de  maneira  negativa  na  promoção  de  inovações  na 

carcinicultura do RN.

Através dessa pesquisa, foram possíveis algumas conclusões acerca do processo de 

inovação no setor carcinicultor,  a partir  da utilização das perspectivas da Dependência  de 

Recursos e da Imersão Social. No entanto, para melhor compreensão desse processo, outras 

pesquisas se fazem necessárias, logo, apresentam-se recomendações para estudos futuros:

• Estudos comparativos entre a Tríplice Hélice do setor da carcinicultora do RN com 

outros ambientes regionais de inovação do Brasil;

• Estudos que contemplem os outros mecanismos de imersão como: o político, cultural 

e cognitivo;

• Estudos que possam prover maior compreensão das políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento tecnológico do setor.

• Realizar  estudos  que  contemplem  como  perspectiva  analítica  de  análise  para  os 

estudos da Tríplice Hélice a Teoria Institucional, enfatizando a evolução histórica do 

processo de institucionalização no setor.

Os resultados desta pesquisa também explicitaram alguns problemas nas relações entre 

os  atores  que  têm influenciado  negativamente  no  processo  de  inovações  do  setor.  Dessa 

forma, a seguir apresentam-se algumas recomendações práticas:

● Disponibilização  dos  estudos  produzidos  pelos  pesquisadores  na  plataforma  da 

RECARCINE, de modo que esta rede funcione como um sistema de informação rico 

em conhecimentos e capaz de aproximar o setor produtivo da universidade.

● Criação  de  um  Fórum  permanente  de  discussão  entre  a  universidade  e  os 

carcinicultores acerca dos problemas da carcinicultura, tais como posição competitiva 

na rede mundial,  e surgimento de novas tecnologias capazes de tornar os processos 

produtivos mais eficientes, incrementando o processo de inovação.
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● Estabelecimento de cooperação com grandes empresas do seguimento alimentício que 

por terem suas marcas consolidadas e conhecimentos acerca do mercado em termos de 

promoção  e  distribuição,  podem contribuir  para  o  surgimento  de  produtos  melhor 

elaborados, 

● Política de negócios, por parte dos empresários, com vistas a busca de novas soluções 

tecnológicas, sobretudo financiando as pesquisas na universidade. Desse modo, novos 

processos, tecnologias e  produtos poderiam surgir internamente, colaborando para a 

diminuição da dependência do que se produz em termos de inovações em outras partes 

do mundo.

● Estabelecimento de políticas claras por parte do governo, sobretudo de ações voltadas 

ao setor  especificamente,  uma vez que os programas até  então desenvolvidos pelo 

governo contemplam outros setores, o que acaba provocando uma fuga por parte de 

alguns  pesquisadores  para  desenvolverem  estudos  em  seguimentos  intensivos  em 

pesquisa e desenvolvimento, onde o processo de inovação é endêmico.

● Contemplar  nas  ações  do  CTA,  o  setor  produtivo  de  maneira  mais  intensiva, 

colaborando para o surgimento de um ator derivado da rede-trilateral, como pressupõe 

a abordagem da Tríplice Hélice, melhorando o fluxo de informações entre os atores e 

racionalizando  a  aplicação  dos  recursos  das  três  esferas  institucionais  para  o 

incremento de inovações.

● Promover  o  intercâmbio  entre  pesquisadores  da rede  com pesquisadores  de  outras 

localidades, sobretudo para incentivar pesquisas conjuntas e interdisciplinares.

● Fortalecimento das ações dos atores de integração já existentes, NAPE e Cluster do 

Camarão  do  RN,  de  forma  que  suas  ações  possam se  transformar  em  resultados 

concretos na aproximação entre os atores.
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Apêndice A

ROTEIRO DE ENTREVISTAS
(UNIVERSIDADE)

Nome da Instituição:______________________________________________________
Nome/Cargo do entrevistado:_______________________________________________
Tempo na Instituição:_________________________

1. A partir da realização de outros estudos no setor, pode-se identificar que existe 
uma rede que reúne os pesquisadores ligados a atividade da carcinicultura na região 
nordeste. Explique:

• A relação entre os pesquisadores da rede.
• A relação de complementaridade dos estudos, ou seja, a interdisciplinaridade das 

pesquisas.
• O que flui das relações
• De que forma a recarcine tem produzido condições favoráveis ao surgimento de 

inovações para o setor.

2. Na Universidade Federal  do Rio Grande do Norte,  existe um núcleo com a 
finalidade  de integrar  os  seus  próprios pesquisadores  que desenvolvem estudos  no 
setor. Portanto como se dá:

• As ações para integrar os pesquisadores;
• As relações entre os pesquisadores;
• O que flui dessa relação.
• Quem desenvolve papel fundamental para integrar os pesquisadores

3. A  integração  dos  pesquisadores  junto  aos  empresários  e  entidades 
governamentais tem sido buscada por meio das reuniões no Cluster do Camarão do 
RN? Explique:

• A integração Universidade-governo-setor produtivo no cluster;
• A absorção por parte dos empresários quanto aos estudos realizados no setor;
• A cooperação entre esses atores;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
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• As dificuldades ou facilidades para aproximar esses atores;
• Quem desenvolve um papel fundamental nessa relação.
• De que forma essas relações tem contribuído para o desenvolvimento de novos 

processos ou produtos no setor;
• Como você vê a relação entre pesquisadores e empresários na carcninicultura.

4. Algumas  pesquisas  discutem  o  papel  da  inovação  no  setor,  bem  como 
enfatizam  que  o  setor  desde  o  início  das  atividades  se  caracteriza  por  introduzir 
tecnologias prontas. Explique:

• Como a universidade vem contribuindo, ou pode contribuir para o surgimento de 
inovações;

5. Em recente reportagem de um jornal local foi divulgado a falta de interesse dos 
pesquisadores em ir desenvolver estudos no Centro Tecnológico da Aquicultura. Se 
você concorda, explique?

• Os impactos para o setor;
• Os impactos para a universidade;
• As influências para as ações do CTA.

6. A Lei de Inovação foi instituída pelo Governo Federal para estimular, entre outras ações, 
a  cooperação  entre  setores  produtivos,  universidades  e  demais  instituições  de  apoio. 
Explique:

• De que forma essa lei tem sido aplicada para aproximar os atores;

7.  O Governo Estadual instituiu o “Programa Inova RN” para desenvolver atividades que 
promovam inovações nas micro e pequenas empresas. Explique:

• O desenvolvimento desse programa; e
• Quem são os parceiros e suas atribuições

Apêndice B
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS
(Governo)

Nome da Instituição:______________________________________________________
Nome/Cargo do entrevistado:_______________________________________________
Tempo na Instituição:_________________________

1. Através de estudos realizados no setor, pôde-se observar que existem várias 
instituições  governamentais  que se dedicam a desenvolver  ações  que promovam o 
desenvolvimento sustentável da atividade. Diante deste fato, explique:

• A relação entre essas instituições;
• O que flui das relações;
• De que forma as ações dessa instiuição juntamente com as demais têm produzido 

condições favoráveis ao surgimento de inovações para o setor.

2. A  integração  das  instituições  governamentais  junto  aos  empresários  e 
pesquisadores foi intensificada por meio das reuniões no Cluster do Camarão do RN. 
Explique:

• A integração Universidade-governo-setor produtivo no cluster;
• A absorção por parte dos empresários quanto aos estudos realizados no setor;
• A cooperação entre esses atores;
• As dificuldades ou facilidades para aproximar esses atores;
• Quem desenvolve um papel fundamental nessa relação.
• De que forma essas relações tem contribuído para o desenvolvimento de novos 

processos ou produtos no setor;
• Como você vê a relação entre empresários e instituições governamentais;
• Como  você  vê  a  relação  entre  pesquisadores  universitários  e  instituições 

governamentais;

3. Algumas  pesquisas  discutem  o  papel  da  inovação  no  setor,  bem  como 
enfatizam  que  o  setor  desde  o  início  das  atividades  se  caracteriza  por  introduzir 
tecnologias prontas. Explique:

• O papel desta instituição para o desenvolvimento de novos processos e produtos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
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4. Em recente reportagem de um jornal local foi divulgado a falta de interesse dos 
pesquisadores em ir desenvolver estudos no Centro Tecnológico da Aquicultura. Se 
você concorda, explique?

• Os impactos para o setor;
• Os impactos para a universidade;
• A influência nas ações do CTA.

5. A Lei de Inovação foi instituída pelo Governo Federal para estimular, entre outras ações, 
a  cooperação  entre  setores  produtivos,  universidades  e  demais  instituições  de  apoio. 
Explique:

• De que forma essa lei tem sido aplicada para aproximar os atores;

6.  O Governo Estadual instituiu o “Programa Inova RN” para desenvolver atividades que 
promovam inovações nas micro e pequenas empresas. Explique:

• O desenvolvimento desse programa;
• Quem são os parceiros e suas atribuições;



132

Apêndice C

ROTEIRO DE ENTREVISTAS
(Setor Produtivo)

Nome da Instituição:______________________________________________________
Nome/Cargo do entrevistado:_______________________________________________
Tempo na Instituição:_________________________

1. Estudos realizados no setor da carcinicultura têm apontado para a necessidade 
de  articulação  entre  os  atores,  sobretudo  os  que  caracterizam  o  setor  produtivo, 
explique:

• Como ocorrem as relações entre os empresários;
• O que flui através dessas relações;
• A relação de complementaridade das atividades produtivas.

2. O Cluster do Camarão mostra-se como um mecanismo para integrar o setor 
produtivo às instituições governamentais e as instituições de pesquisas, explique:

• A integração Universidade-governo-setor produtivo no cluster;
• A absorção por parte dos empresários quanto aos estudos realizados no setor;
• A cooperação entre esses atores;
• As dificuldades ou facilidades para aproximar esses atores;
• De que forma essas relações tem contribuído para o desenvolvimento de novos 

processos ou produtos no setor;
• Como você vê a relação entre empresários e instituições governamentais;
• Como você vê a relação entre pesquisadores universitários e os empresários;

3. Algumas  pesquisas  discutem  o  papel  da  inovação  no  setor,  bem  como 
enfatizam  que  o  setor  desde  o  início  das  atividades  se  caracteriza  por  introduzir 
tecnologias prontas. Explique:

• O que significa para sua empresa o desenvolvimento de inovações;
• Até que ponto existe uma relação de dependência dos empresários quanto as ações 

de instituições governamentais e de pesquisas para a promoção de inovações.
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4. Em recente reportagem de um jornal local foi divulgado a falta de interesse dos 
pesquisadores em ir desenvolver estudos no Centro Tecnológico da Aquicultura. Se 
você concorda, explique?

• A contribuição desse fato para a não efetividade do Centro;
• Os impactos para o setor;
• Os impactos para a universidade;
• De que forma você vem acompanhando os estudos realizados no CTA;

5. A Lei de Inovação foi instituída pelo Governo Federal para estimular, entre outras ações, 
a  cooperação  entre  setores  produtivos,  universidades  e  demais  instituições  de  apoio. 
Explique:

• De que forma essa lei tem sido aplicada no setor;
• Quais são/foram as contribuições.

6.  O Governo Estadual instituiu o “Programa Inova RN” para desenvolver atividades que 
promovam inovações nas micro e pequenas empresas. Explique:

• De que forma a carcinicultura tem se beneficiado com o programa;
• Quem são os parceiros e suas atribuições;
• Como ocorrem as relações entre esses atores;
• O que flui dessa relação.
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