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RESUMO 

 

As fundações de apoio constituem um dos tipos de pessoas jurídicas de direito privado 

forjadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico brasileiro. Observadas como elos 

das relações entre universidade, empresa e governo, as fundações de apoio emergem no 

cenário brasileiro a partir do pleito de estabelecer uma plataforma de desenvolvimento 

econômico baseada no tripé: ciência, tecnologia e inovação - CT&I. Em termos aplicados, 

essas operam como ferramentas de desburocratização, tornando a gestão dos entes 

públicos mais ágil, sobretudo à gestão acadêmica em conformidade a abordagem da 

Tríplice Hélice. Em face do exposto o presente estudo tem como objetivo compreender 

como as relações da Tríplice Hélice intervêm no processo de captação de recursos das 

fundações de apoio brasileiras. Para compreensão das relações postas, utilizou-se os 

modelos de interação Universidade-Empresa-Governo preconizadas por Sábato e Botana 

(1968), a abordagem da Tríplice Hélice disposta por Etzkowitz e Leydesdorff (2000), 

assim como a perspectiva dos sistemas nacionais de inovação, discutida por Freeman 

(1987, 1995), Nelson (1990, 1993), e Lundvall (1992). O objeto de pesquisa deste estudo 

consta das 26 fundações estaduais de amparo à pesquisa associadas ao Conselho Nacional 

das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP, assim como as 102 

fundações de apoio às IES associadas ao Conselho Nacional das Fundações de Apoio às 

Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica – CONFIES, 

totalizando 128 entidades. Como estratégia de pesquisa, este estudo se caracteriza como 

uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa. Os dados primários desta pesquisa 

foram coletados com o uso do procedimento e-mail Survey. Foram coletadas 75 

observações, que correspondem à 58,59% do universo de pesquisa. Cabe ponderar o uso 

do método bootstrap com vistas a validar o uso da amostra nas análises de resultados.  

Para a análise dos dados foram utilizadas técnicas de estatística descritiva e de análises 

multivariadas de dados: a análise de conglomerados; a correlação canônica e a regressão 

logística binária. A partir das raízes canônicas obtidas, os resultados indicaram que a 

relação de dependência entre as variáveis de relações (com os atores da Tríplice Hélice) 

e os recursos financeiros investidos em projetos de inovação é baixa, admitindo a hipótese 

nula deste estudo, que as relações da Tríplice Hélice não têm interferido positivamente 

ou negativamente na captação de recursos para investimentos em projetos de inovação. 

Por outro lado, os resultados obtidos com a análise de conglomerados apontam que as 

entidades que possuem maiores quantitativos e montantes financeiros de projetos constam 

em sua maioria de fundações de grande porte (mais de 100 funcionários), que apoiam até 

cinco IES, publicam relatórios de gestão e utilizam em sua estrutura de capital, maior 

financiamento do setor público. Por fim, é pertinente destacar que o poder de classificação 

do modelo logístico obtido neste estudo demonstrou alta capacidade preditiva (80,0%) 

facultando à comunidade acadêmica replicações em ambientes de análise similares. 

 

Palavras-chave: Triplice Hélice; Fundações de Apoio; Inovação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Foundations support constitute one of the types of legal entities of private law forged with 

the purpose of supporting research projects, education and extension and institutional, 

scientific and technological development of Brazil. Observed as links of the relationship 

between company, university, and government, foundations supporting emerge in the 

Brazilian scene from the principle to establish an economic platform of development 

based on three pillars: science, technology and innovation – ST&I. In applied terms, these 

ones operate as tools of debureaucratisation making the management between public 

entities more agile, especially in the academic management in accordance with the 

approach of Triple Helix. From the exposed, the present study has as purpose 

understanding how the relation of Triple Helix intervenes in the fund-raising process of 

Brazilian foundations support. To understand the relations submitted, it was used the 

interaction models University-Company-Government recommended by Sábato and 

Botana (1968), the approach of the Triple Helix proposed by Etzkowitz and Leydesdorff 

(2000), as well as the perspective of the national innovation systems discussed by 

Freeman (1987, 1995), Nelson (1990, 1993) and Lundvall (1992). The research object of 

this study consists of 26 state foundations that support research associated with the 

National Council of the State Foundations of Supporting Research - CONFAP, as well as 

the 102 foundations in support of IES associated with the National Council of 

Foundations of Support for Institutions of Higher Education and Scientific and 

Technological Research – CONFIES, totaling 128 entities. As a research strategy, this 

study is considered as an applied research with a quantitative approach. Primary research 

data were collected using the e-mail Survey procedure. Seventy-five observations were 

collected, which corresponds to 58.59% of the research universe. It is considering the use 

of the bootstrap method in order to validate the use of the sample in the analysis of results. 

For data analysis, it was used descriptive statistics and multivariate data analysis 

techniques: the cluster analysis; the canonical correlation and the binary logistic 

regression. From the obtained canonical roots, the results indicated that the dependency 

relationship between the variables of relations (with the actors of the Triple Helix) and 

the financial resources invested in innovation projects is low, assuming the null 

hypothesis of this study, that the relations of the Triple Helix do not have interfered 

positively or negatively in raising funds for investments in innovation projects. On the 

other hand, the results obtained with the cluster analysis indicate that entities which have 

greater quantitative and financial amounts of projects are mostly large foundations (over 

100 employees), which support up to five IES, publish management reports and use in 

their capital structure, greater financing of the public department. Finally, it is pertinent 

to note that the power of the classification of the logistic model obtained in this study 

showed high predictive capacity (80.0%) providing to the academic community 

replication in environments of similar analysis. 

 

Key-words: Triple Helix; Support Foundations; Innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As fundações estaduais de amparo à pesquisa e fundações de apoio vinculadas 

às instituições de ensino superior, emergem, no cenário brasileiro, a partir do pleito de 

estabelecer uma plataforma de desenvolvimento econômico baseada no tripé: Ciência, 

Tecnologia e Inovação - CT&I. 

Fato é que a natureza das esferas científicas e industriais possuem preceitos 

peculiares, por vezes, distanciadores. Enquanto a primeira privilegia avanços em 

conceitos, fundamentos, paradigmas e abordagens em diferentes estrados do 

conhecimento científico, a segunda opera com o desígnio de, a partir de alterações 

técnicas, obter resultados, sobretudo traduzidos em recompensas de caráter econômico. 

Sabe-se, contudo, que, embora possuam naturezas distintas, ambas podem 

complementar-se e convergir esforços na direção de inovações tecnológicas. Neste 

sentido, convergem-se disciplinas científicas e tecnológicas em aproximação 

multidisciplinar e ocorrem interações entre universidade e empresas através de bridge-

institutions - centros, institutos, fundações de pesquisas- aproximando a comunidade 

científica com a classe empresarial em realização de esforços voltados a inovações de 

produto e processo (CARIO E QUEIROZ, 2002). 

Sob aspectos aplicados, as benesses desta interação, ocorrem para a sociedade 

ao passo que a atuação conjunta destes atores possibilite maiores e melhores resultados 

em termos econômicos, sociais e tecnológicos, que gerem, sobretudo, benefícios para 

além dos atores diretamente envolvidos na relação. 

Neste escopo, as fundações de apoio são percebidas como um mecanismo de 

fortalecimento da missão da universidade, uma vez que, além de propiciar parcerias e 

alianças para a formulação de novas diretrizes voltadas à produção e difusão do 

conhecimento, estas contribuem para a ampliação da pesquisa no âmbito da ciência, 

tecnologia e inovação. Postas como mediadoras entre a sociedade e a universidade, as 

fundações retêm demandas sociais externas para as universidades e exporta o 

conhecimento produzido no ambiente acadêmico (ROCHA 2012). 

Assim como as associações e sociedades brasileiras, as fundações se constituem 

em um dos tipos de pessoas jurídicas de direito privado, conforme estabelece o Artº44 do 

Código Civil Brasileiro. Contudo, em contraste com as demais personalidades jurídicas 

de formato associativista, as fundações caracterizam-se pela propriedade de patrimônio 
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ou conjunto de bens, assumindo, portanto, a forma de um ente capaz, o qual atenderá a 

desígnios lícitos, visando, em regra, ações altruístas sem fins lucrativos, ou, simplesmente 

de utilidade pública. 

Em tese, a diferença entre as fundações e as sociedades e associações reside no 

fato de que as primeiras não são compostas por sócios, mas tão somente de um 

patrimônio, o qual deve ser gerido segundo as indicações dos instituidores em 

conformidade às suas finalidades, objetivos e forma de administração. 

As fundações de apoio possuem, portanto, natureza de fundações privadas, 

regidas pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil, sendo sua criação consumada 

a partir da aprovação de seus atos constitutivos e do registro de seus estatutos no 

Ministério Público. Dessa forma, não obstante do auxílio e fomento às atividades de entes 

púbicos, estas não perdem sua natureza de direito privado, nem tampouco são 

decompostas em outra categoria jurídica, haja vista as bases legais estabelecidas pela Lei 

8.958/94 promulgada em 20 de dezembro de 1994. 

Esta, estabelece que as fundações de apoio são “instituições criadas com a 

finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico”, que são regidas pelo Código Civil, como fora 

posto, e sujeitas, ao prévio registro e credenciamento no Ministério da Educação - MEC 

e no Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação – MCTI, posteriormente tratados à 

miúde pela Portaria Interministerial nº 3.185 -MEC/MCTI de 14 de setembro de 2004. 

Em seu Art.1º, a lei citada aponta ainda para as funcionalidades das fundações 

de apoio ao estabelecer que “as Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as 

demais Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, poderão celebrar convênios e 

contratos, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de apoiar 

projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira 

necessária à execução desses projetos”. Nesse dispositivo legal são estabelecidos ainda 

apoios legais para a contratação direta das fundações por parte das Instituições Federais 

de Ensino Superior – IFES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, com 

dispensa de licitação, para executar as atividades acima referenciadas, facultando ainda a 

participação dos servidores das IFES nas atividades realizadas pelas fundações de apoio, 

sem prejuízo de suas atribuições funcionais, regulamentada pelo Decreto nº 5.205/04.  

Esse mesmo decreto definiu os conceitos de bolsas de ensino, pesquisa e 

extensão a que se refere a Lei 8.958/94, condicionou o credenciamento ou 



20 

 

 

 

recredenciamento das referidas fundações e ainda estabeleceu a obrigatoriedade de 

submissão anual ou sempre que exigido pela instituição apoiada do balanço e relatório de 

gestão e de atividades, à apreciação do órgão colegiado competente da instituição 

apoiada.  

Por sua vez, a denominada Lei de Inovação (Lei nº. 10.973, de 2 de dezembro 

de 2004) definiu ainda as fundações de apoio e em seu bojo estimula a aliança entre esta 

e as instituições de ciência e tecnologia e de fomento, tendo sido regulamentada pelo 

Decreto nº. 5.563, de 11 de novembro de 2005.  

Posto esse constructo legal, pode-se afirmar que as fundações de apoio operam 

como ferramentas de desburocratização, tornando a gestão dos entes públicos mais ágil, 

sobretudo à gestão acadêmica, fornecendo subsídios para a obtenções de inovações 

tecnológicas, que segundo Etzkowitz e Leydesdorff (2000) ocorrem, sobretudo, em um 

ambiente estabelecido a partir da interação entre o governo, as indústrias, enquanto 

estrutura produtiva, e a infraestrutura científico-tecnológica presente na academia. 

O argumento de Etzkowitz e Leydesdorff (1999) reside em que o modelo da 

Triplice Hélice propicia a compreensão analítica dos processos de inovação no seu 

sentido mais amplo nos países em desenvolvimento. A Universidade através dos avanços 

científicos, as empresas, enquanto estrutura produtiva através do emprego da ciência 

gerada na universidade e o governo através do financiamento e minimização das 

dificuldades para a implantação desta cultura de inovação e desenvolvimento. Nesse 

constructo, as fundações de apoio são percebidas enquanto elos que vinculam políticas 

públicas de desenvolvimento econômico com a sociedade, sob forma de pesquisas e com 

a estrutura produtiva, facilitadora dessa parceria. 

Reis (2008), de igual modo estabelece que o processo de inovação centra-se na 

competência de transferência de conhecimentos que instituições de pesquisas detêm para 

a estrutura produtiva. Para o autor as relações de interação entre as organizações 

produtivas e as universidades podem conduzir empresas, regiões e países ao 

desenvolvimento tecnológico. 

Em contraponto, Reis (2008) aponta ainda para as limitações de transferência de 

conhecimentos dessa natureza no Brasil, uma vez que o país já ocupara um patamar de 

destaque mundial em termos de produção científica, contrabalanceado por baixos 

indicadores de produção tecnológica. Assertiva que têm provocado preocupações quanto 

à promoção de políticas que encorajem essas transferências, e de tal modo, acomodem o 
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aumento das relações Inter organizacionais entre universidades, setor produtivo e 

governo, preconizadas no modelo da Triplice Hélice.  

O caso brasileiro de desenvolvimento industrial tardio, culminou, conforme 

Benedetti e Torkomian (2011), no fato de que a questão da transferência de tecnologia 

fosse vista sob a perspectiva da importação de tecnologia para o uso na indústria nacional. 

O estímulo à inovação tecnológica ganhou força principalmente a partir da Conferência 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação realizada em 2001. Desde então, o governo 

brasileiro tem procurado promover o avanço tecnológico no país, o que pode ser 

verificado na atual Política Industrial e na Lei da Inovação de 2004. 

Assim, em face do construto posto e como perspectivas analíticas para 

compreender as relações entre os atores, esta pesquisa utilizou-se dos modelos de 

interação Universidade-Empresa-Governo preconizadas por Sábato e Botana (1968) e 

Etzkowitz e Leydesdorff (1998), bem como a perspectiva dos sistemas nacionais de 

inovação (FREEMAN,1987; FREEMAN,1995; NELSON,1990; NELSON,1993; 

LUNDVALL,1992)  por conterem elementos capazes de elucidar os meios das relações 

das fundações de apoio brasileiras com os demais atores da hélice tripla. Dessa forma, 

tem-se como problema de pesquisa: 

Como as relações da Tríplice Hélice intervêm na captação de recursos, por 

parte das fundações de apoio brasileiras, para projetos de pesquisa em inovação? 

 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Compreender como as relações da Triplice Hélice intervêm no processo de 

captação de recursos das fundações de apoio brasileiras.  

  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar as fundações estaduais de amparo à pesquisa e fundações de 

apoio às IES brasileiras; 
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 Identificar grupos de interação quanto a projetos, investimentos, relações 

e repasse das funções estudadas. 

 Investigar se as relações da Tríplice Hélice influenciam a captação de 

recursos para as fundações.  

 Analisar um modelo preditivo que diferencia as fundações pelas 

características que ampliam ou limitam a capacidade inovativa. 

 

 

1.2  JUSTIFICATIVA AO ESTUDO DO TEMA 

 

 

As políticas nacionais de ciência e tecnologia e o potencial de atuação das 

fundações de apoio tem recebido destaque no panorama de desenvolvimento social, 

científico e tecnológico brasileiro, haja vista o constructo de instrumentos legais (Lei 

8.958/94; Lei nº. 10.973/04; Portaria Interministerial nº 3.185 -MEC/MCTI) que 

regulamentam as relações destas fundações na promoção de apoio a projetos de pesquisa, 

ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico; bem como 

o conjunto de normativos emitidos pelos órgãos de controle e fiscalização: Tribunal de 

Contas da União – TCU e a Controladoria Geral da União - CGU. 

Não obstante, o presente estudo assenta-se nesta mesma concepção, sobretudo 

por considerar as fundações de apoio brasileiras um importante elo entre os atores da 

relação Universidade-Empresa-Governo. A relevância da temática em pauta é 

corroborada ainda pelas reflexões acerca dos papéis e atribuições destes atores: das 

universidades enquanto indutoras do desenvolvimento científico e tecnológico; da infra- 

-estrutura produtiva enquanto geradora de riqueza; e do governo, enquanto articulador de 

políticas nacionais na esfera da ciência e tecnologia. 

Nesse sentido, a resolução para a problemática da distância dos avanços 

científicos para os avanços tecnológicos brasileiros apontada por Reis (2008) parece 

residir na transferência das pesquisas concentradas nas universidades para o interior da 

infraestrutura produtiva, as empresas, fato que amplifica a justificativa de operação das 

supracitadas fundações. 

Assim, sob um prisma aplicado, a relevância deste estudo se anuncia através da 

exposição aos gestores dos diversos componentes da Triplice Hélice, bem como das 

próprias fundações, os pontos fortes e oportunidades de melhoria no atual modelo de 
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interação das fundações de apoio com os atores citados, apontando portanto caminhos, 

baseados em variáveis chave, para elevar a eficiência dessas relações. 

Para o primeiro vértice da hélice, a estrutura produtiva, acredita-se que o 

aperfeiçoamento do modelo de interação com as fundações resulte no aumento de 

competitividade gerado a partir de inovações tecnológicas; para o segundo, o Governo, o 

próprio modelo apontado por este estudo (observado na formação de grupos de interação), 

possibilitará uma atuação de governança mais efetiva entre as partes; e por fim, para o 

terceiro vértice da hélice, as universidades, ou a infraestrutura científica e tecnológica, 

espera-se que este estudo congregue conhecimentos que aprimorem os processos de 

captação de recursos extra orçamentários por parte das fundações, visando assim ampliar 

o escopo das pesquisas das IES, corroborando ainda para a melhoria no processo de 

formação dos discentes envolvidos.  

Sob o prisma científico, é necessário sublinhar a elevação no número de estudos 

que tratam o modelo da Tríplice Hélice no Brasil, fato que proporciona para a academia 

ganhos quantitativos e qualitativos sobre a temática da inovação (SILVA FILHO, 2009). 

Entretanto, por outro lado, há escassas publicações acadêmicas voltadas a analisar o 

modelo de gestão das fundações brasileiras sob a abordagem da hélice tríplice, ademais 

por uma abordagem quantitativa com uso de análises estatísticas multivariadas, voltadas 

a investigar objetivamente (relações de dependência e independência) as influências das 

relações da Tríplice Hélice na captação de recursos para as fundações. 

Como se pode ver, a presente dissertação justifica-se cientificamente por buscar 

compreender as possíveis relações interorganizacionais das fundações de apoio e suas 

influências nos processos de captação de recursos extra orçamentários, sob a perspectiva 

de relações dos atores da Tríplice Hélice.  

 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Tendo a finalidade de fornecer subsídios para responder os objetivos de pesquisa 

propostos, o presente estudo foi estruturado em seis capítulos, incluindo a apresentação 

do tema e problema como capítulo inicial. 

 O Segundo Capítulo, denominado “Fundamentação Teórica” lança as bases 

teóricas fundamentais para o estudo. Em um primeiro momento, apresenta bases teóricas 
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relacionadas a temática da Inovação, expondo o estado da arte, a evolução da temática, 

tipologias, inovação tecnológica e Sistemas Nacionais de Inovação – SNI’s.  

Serão apresentadas ainda as relações de cooperação entre universidade--

governo-setor produtivo, expondo a evolução das conceituações do tTangulo de Sábato 

ao modelo da Tríplice Hélice, destacando as inter-relações entre Universidades e 

Empresas- U-E, a esfera do governo e convergindo para os estudos da Tríplice Hélice no 

mundo e no Brasil. 

Por fim, o segundo capítulo apresentará as fundações de apoio à IES e fundações 

estaduais de amparo à pesquisa enquanto elos de intercessão entre os atores da Hélice 

Tripla.   

A metodologia da pesquisa é apresentada no Terceiro Capítulo, no qual são 

abordados os aspectos relativos à caracterização da pesquisa; revisão bibliográfica e 

levantamento bibliométrico; a abrangência do estudo e plano amostral; a descrição dos 

procedimentos de coleta de dados; os métodos de tratamento e análise de dados; bem 

como o quadro metodológico, vinculando os procedimentos de análise de dados ao 

alcance dos objetivos estabelecidos.  

No Quarto Capítulo serão apresentados e discutidos os resultados do presente 

estudo, face ao alicerce teórico minudenciado no capítulo dois. Isso posto, os resultados 

serão evidenciados e discutidos em conformidade ao encadeamento das técnicas 

estatísticas empregadas na pesquisa, a saber, a estatística descritiva, a análise de 

conglomerados, correlação canônica e a regressão logística binária.  

Por fim, o Capítulo Seis responderá aos objetivos de pesquisa e apontamentos 

finais do estudo, procedidos da bibliografia. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A composição dos resgates teóricos apresentados neste capítulo mostra-se 

pertinente e indispensável em face da natureza dos objetivos propostos nesta dissertação.  

Assim, serão apresentadas as temáticas relacionadas à inovação e seus constructos, às 

relações de cooperação entre Universidade-Governo-Setor Produtivo e, por fim, às 

fundações de apoio como elos das relações supracitadas.  

 

 

2.1 INOVAÇÃO 

 

 

Para os fins deste estudo a inovação é percebida pelo fruto das interações entre 

Universidade-Governo-Empresa, sendo ainda capaz de promover vantagens empresariais 

competitivas (sob um prisma micro ambiental) e promover sobretudo, desenvolvimento 

econômico local, regional ou nacional. Com efeito, a partir da premissa que as citadas 

interações produzem inovações, parece claro afirmar que as possíveis formas de interação 

promovidas pelas fundações de apoio entre os elementos da Triplice Hélice provocarão 

inovações, alterando, por conseguinte, as configurações da economia regional. 

Para Natário et al (2012, p. 2)  

 

Existe uma relação positiva entre a dinâmica do modelo da Tríplice 

Hélice em termos de diferentes tipos e objetivos de inovar, ou seja, 

no que diz respeito à introdução de novos produtos, bem como a 

inovação ecológica e seus esforços para melhorar as comunicações 

relativas aos obstáculos para inovar, de forma explícita, a falta de 

informação e localização geográfica, o desempenho da inovação das 

empresas, e o nível de cooperação e interação com a universidade 

produzindo benefícios para eles na obtenção de adicional financeiro 

recursos e prestígio para o pesquisador, bem como através da 

obtenção de informações para a o processo de educação. 

 

Assim, em busca de compreender as fundações de apoio brasileiras em um 

contexto de interações entre Universidade-Governo-Empresa, faz-se necessário, 

conforme a ótica do autor, apresentar o estado da arte da inovação objetivando 

compreender os outputs das interações investigadas. 
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2.1.1 Estado da Arte: conceitos basilares e evolução do conceito 

 

Historicamente o conceito de inovação assumiu diversas faces. Estas variaram 

em função da aplicabilidade do termo/conceito nos diversos contextos possíveis. 

Zawislak, et al., 2013 demonstram ratificar estar assertiva ao pontuar que a inovação tem 

sido um tema de pesquisa com foco em diferentes níveis, que perpassam desde uma 

perspectiva macro ambiental (Nelson e Winter, 1982; Freeman e Perez, 1988; Lundvall, 

1985, 2006, 2009, Bell e Pavitt, 1995; Etzkowitz e Leydesdorff, 2000), por um prisma 

industrial e mercadológico (Richardson, 1972; Utterback e Abernathy, 1975; Williamson, 

1985, 1991, 1995, 1998, 2003; Langlois, 2003; Menard, 2004) e finda em uma abordagem 

da inovação focada no contexto da empresa (Nelson, 1991; Dosi, 1992; Teece, Pisano e 

Shuen, 1997; Dosi, Nelson e Winter, 2000; Knight e Cavusgil, 2004; Wang, Lu e Chen, 

2008; Figueiredo, 2001). 

Face à miríade de constructos, acredita-se que a pasta econômica atribuiu ao 

conceito de inovação as maiores contribuições para este estudo. Estas podem ser 

inicialmente observadas e entendidas a partir dos estudos do economista austríaco Joseph 

Schumpeter, que deu início a uma nova interpretação doutrinária dos fenômenos 

econômicos ao categorizar a tecnologia como um fator endógeno ao processo de 

desenvolvimento econômico, em contradição ao que preconizava a teoria neoclássica. 

Em sua obra intitulada Teoria do Desenvolvimento Econômico, publicada em 

1911, Joseph Schumpeter direciona o foco de apreciação dos fenômenos econômicos da 

demanda para o prisma da oferta. Assim, define que o dinamismo da economia provém 

de iniciativas de mudanças de algum dos agentes econômicos. Para o mesmo autor, 

denominadas inovações, tais mudanças provocam uma ruptura no mercado que aparta a 

economia de um status de equilíbrio e proporciona fontes de diferenciação para os agentes 

envolvidos (SCHUMPETER, 1985). 

Neste construto, o elemento motriz de evolução do capitalismo consta da 

inovação, ora na forma de introdução de novos bens ou técnicas de produção, ora por 

meio do nascimento de novos mercados, fontes de ofertas de matérias primas ou arranjos 

industriais. Com efeito, não apenas a inserção de um “novo” elemento no ciclo econômico 

caracterizaria a inovação, como ainda o emprego de recursos produtivos até então não 

utilizados em mercados locais (SCHUMPETER, 1982). 
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O cerne da teoria do desenvolvimento econômico, desenvolvida por Schumpeter 

(1982), reside, portanto, na atuação conjunta de dois atores, a inovação tecnológica e o 

empresário, que sob as bases econômicas da propriedade privada, a divisão do trabalho e 

a livre concorrência, são capazes de interferir no fluxo econômico circular, promovendo 

então desenvolvimento.  

Dessa maneira, o desenvolvimento econômico preconizado por Schumpeter 

(1982) se fundamenta na instituição do lucro, uma vez que sua busca consta do elemento 

central na transformação de uma conjuntura econômica estática para uma condição 

dinâmica, propulsando toda a atividade empreendedora.  

É preciso acentuar ainda que a constante busca pelo lucro é fruto da instabilidade 

e insegurança de mercado, o que resulta na recorrência às inovações que possibilitem 

redução de custos, maximização dos ganhos e vantagens competitivas para a estrutura 

produtiva, conforme estabelece Penrose (1959). 

 

A inovação garante vantagens competitivas às empresas em seus 

mercados e, algumas vezes novas oportunidades para realizar 

processos de diversificação. A força da empresa está numa política 

de inovação que lhe garante defesa contra a concorrência em sua 

especialização. (PENROSE, 1959, p. 92). 

 

É importante destacar que, para as bases da perspectiva shumpeteriana, a 

inovação descrita por Penrose (1959) categoriza-se em primeira análise sob dois moldes: 

Incremental e radical (PAVITT, 1976; FREEMAN,1988; UTTERBACK,1994). Para 

Freeman (1988) as inovações radicais constam daquelas as quais inserem um produto ou 

processo inteiramente novo mercado, o que gera uma ruptura na estrutura tecnológica 

anterior. Ao passo que, as incrementais, por sua vez, consistem em melhorias realizadas 

continuamente em produtos e processos sem nenhuma alteração industrial. Nesse 

contexto, Utterback (1994) destaca que em um cenário competitivo, as inovações 

incrementais são essenciais por colaborarem no aprimoramento dos produtos e reduzir 

seus custos quando se trata de uma produção em grande escala. 

Em face da singularidade e valor apresentado por Schumpeter (1985), diversos 

autores realizaram abordagens alternativas relacionadas à teoria schumpeteriana. A nova 

corrente, denominada de “neoschumpeteriana”, contrapondo-se à perspectiva tradicional 

observa nos demais competidores um processo dinâmico e evolutivo gerado por fatores 

endógenos ao sistema econômico. Ademais, sugere que a concorrência não gere somente 
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comportamento adaptativo, contudo, incentive a procura por oportunidades inovadoras 

capazes de gerar lucro. (KUPFER e HASENCLEVER, 2002).  

Destacam-se como principais expoentes desta linha os seguintes autores: Dosi 

(1982; 1984; 1988; 1992; 2006), Nelson e Winter (1982; 1996), Freeman (1982; 1988), 

Rosemberg (1982) e Utterback (1994). Estes apontam para os processos de inovações em 

seu bojo de formação sobre abordagens distintas.   

Diante dos conceitos e abordagens apontados pela perspectiva schumpeteriana, 

Dosi (1988) refere-se à inovação como a procura, a experimentação e adoção de novos 

produtos aos processos de produção e às novas formas de organização. Com efeito, o 

autor aponta que a busca por novas técnicas e conhecimentos deve resultar em novas 

oportunidades econômicas até então inexploradas, propendendo ao lucro de seus agentes. 

Ao propor as propriedades inerentes do processo inovador, Dosi (1988) alerta 

acerca dos riscos relacionados à incerteza de mercado. Destaca que esta é instituída não 

necessariamente apenas pela ausência da informação, assim como pela dificuldade de 

determinar de forma precisa as consequências da atividade de pesquisa e experimentação 

em algo novo. 

Na obra “Technological Paradigmas and Technological Trajectories”, Dosi (1982) 

emprega a concepção do paradigma científico de Thomas Kuhn para compreender e 

explanar acerca do desenvolvimento da tecnologia. De forma análoga a utilização da 

ciência e tecnologia, o autor (1982) estabelece os termos paradigmas e trajetórias 

tecnológicas.  A ideia de Kuhn consistia em demonstrar que a situação na qual há um 

consenso acerca de um conhecimento cientifico para resolução de um problema novo 

seria caraterizada como paradigma. 

Desse modo, o paradigma tecnológico seria composto por um conjunto de 

procedimentos que direcionam pesquisas tecnológicas, nas quais problemas possam ser 

identificados e objetivos alcançados ou um “padrão técnico-econômico de solução de 

problemas, baseado em princípios altamente selecionados derivados a priori do 

conhecimento e experiência.”. (DOSI, PAVITT, SOETE 1990, p. 84).  

Isso posto, as trajetórias tecnológicas, referiam-se nessa analogia, aos padrões 

normais de resolução de problemas tecnológicos. Uma vez definido esse padrão, em 

função de seus históricos de aplicabilidade, seria possível identificar caminhos que 

poderiam ser evitados na seleção de soluções; bem como outros que deveriam ser 

adotados, clarificando, desta forma, o percurso necessário para geração de um produto ou 

processo inovador. 
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Ainda acerca de trajetórias tecnológicas, Dosi (2006), aponta que processos 

inovativos nas organizações são estimulados por fatores concentrados em duas 

abordagens analíticas: “indução pela demanda” (demand-pull) e “impulso da tecnologia” 

(technology-push).  A primeira aponta o mercado como principal propulsor das 

inovações. Preconiza o exame das sinalizações de tendências mercadológicas para 

identificar as trajetórias dos processos inovativos. Por sua vez, a segunda abordagem, do 

impulso da tecnologia observa a hipótese da tecnologia consistir em um fator autônimo, 

o qual direcionará o caminho no qual as inovações ocorrerão.  

Diante do exposto, presume-se que a importância dos paradigmas destacados por 

Dosi (1982) se constrói ao passo que se observa que em seu bojo conceitual residem 

oportunidades para inovações posteriores, ademais, apresenta por intermédio das 

trajetórias, métodos essenciais para exploração destas inovações, as quais, caso 

acompanhem os processos de instauração de novos paradigmas apresentam ainda, uma 

dinâmica única e um tipo especial e decisivo de inovação (DOSI, 1984). 

Para Utterback e Abernathy (1975), tais características do processo inovativo 

devem corresponder sistematicamente ao ambiente e estratégias de crescimento e 

competição adotados pela empresa, tanto na inovação de processos organizacionais, 

quanto em produtos.  

No que tange à inovação de processos, o processo inovativo inicia-se, conforme 

Utterback e Abernathy (1975), com modelos de baixa produtividade, porém com 

desenvolvimento gradativo em busca de níveis maiores de produtividade que apresentem 

mudanças significativas e incrementais nas variáveis do processo. Ocorre no entanto, que 

quando os produtos atingem um estágio de maturação e padronização, as alterações nas 

suas características são mais custosas, em virtude do processo ter alcançado um elevado 

nível de integração, dessa forma, as taxas de inovação de processo nesta fase são 

consequentemente mais lentas. 

De outro modo, o segundo modelo voltado ao processo inovativo de produtos, 

sugere que o seu desenvolvimento seja feito ao longo do tempo de maneira previsível. O 

cerne deste encontra-se na maximização do desempenho do produto; no elevado 

quantitativo de inovações radicais; na maximização de vendas pela variedade e 

diferenciação dos produtos; e posteriormente na padronização e redução dos custos do 

produto, sendo estas últimas prerrogativas praticamente de caráter incremental.  

Em “Patterns of industrial innovation”, Utterback (1975), tomando por base seu 

trabalho inicial, descreve e sistematiza um modelo da gestão da inovação baseado no 
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desenvolvimento de produtos e processos, em três etapas de evolução, os quais são 

descritos no Quadro 1. 

 

Fase Descrição da evolução 

Fase fluida 
Refere-se à fase de formação. Período ao qual existem inúmeras 

experiências com o projeto, caracterizando o elevado grau de incerteza 

das inovações estruturadas nesta etapa; 

Fase transitória 

Etapa onde a taxa de inovações de produto diminui e a taxa de inovação 

de processo aumenta na busca do melhor processo tecnológico para 

obtenção do produto com maior qualidade e menor custo. Ademais, este 

estágio caracteriza-se por um apresentar uma concorrência focada no 

desenvolvimento de produtos mais específicos para usuários conforme 

as emergentes necessidades de mercado; 

Fase madura ou 

específica 

Nesta etapa, os vínculos entre produto e processo se tornam muito 

estreitos e qualquer mudança em ambos se torna complicada e cara, já 

que exigirá alteração correspondente no outro. As alterações sugeridas 

surgem em apenas passos incrementais. 
Quadro 1:  Etapas evolutivas para gestão da inovação 

Fonte: Adaptado de Utterback (1975). 

 

 

De modo semelhante, Nelson e Winter (1982) advogam que enquanto 

oportunidades lucrativas, as inovações ocorrem por fruto de um processo inovativo. Sua 

teoria evolucionária preconiza, portanto, a busca e seleção de rotinas, que enquanto 

padrões de comportamento da empresa defronte ao mercado, resultem nos resultados 

postos.    

Nesse contexto, objetivadas a auferir vantagens competitivas ou estabilidade em 

seu mercado de operação, as empresas adotam estratégias direcionadas tanto para a 

inovação ou até mesmo “imitação” dos produtos ou serviços das empresas dita 

“inovadoras”. Sob esse aspecto, Nelson e Winter (1982) descrevem três moldes que 

sistematizam o comportamento das organizações em busca do processo de inovação, 

conforme se observa no Quadro 2. 

Moldes Comportamento das organizações 

Imitação 

Caracteriza-se pelo envolvimento e acesso aos processos e o sistema de 

desenvolvimento de produtos de outras empresas que se encontram em 

patamares melhores de inovação; 

Molde imaturo 

Caracteriza-se pelas inovações obtidas por meio da busca de fontes de 

conhecimento contraídos fora do ambiente da empresa, através de 

adaptações de inovação desenvolvidas por outras organizações; 

Molde extra 

maduro 

Neste, a empresa desenvolve suas próprias inovações e as aperfeiçoa 

segundo a necessidade de seu mercado. Sua atuação é caracterizada pela 

atuação de P&D para o desenvolvimento de novas tecnologias seja para 

processos ou produtos. 
Quadro 2:  Sistemáticas para busca de processos de inovação 

Fonte: Adaptado de Nelson e Winter (1982).  
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Nelson e Winter (1996) estabelecem ainda que o processo de inovação envolve 

um alto o grau de incerteza, não só antes, como também após sua introdução, gerando um 

contínuo desequilíbrio de mercado, que implica em barreiras para os entrantes potenciais 

e o aparecimento de novos produtos que influenciarão a organização da indústria no que 

tange à sua relação com fornecedores e clientes.   

Por sua vez, Freeman (1982) elabora ainda uma proposta alternativa em relação 

ao uso e as estratégias de inovação, destacando a importância da tecnologia e da inovação 

para o desenvolvimento econômico nas empresas. Este propõe seis tipos de estratégias a 

serem adotadas pela estrutura produtiva em face da eminente demanda de inovações 

tecnológicas: ofensiva; defensiva; imitativa; dependente; oportunista e tradicional. O 

Quadro 3 as descreve, apontando as características de cada estratégia.  

 

Estratégia Descrição 

Ofensiva 
Caracteriza-se pelo investimento intensivo em P&D, visando a liderança técnica 

e de mercado por meio do lançamento de novos produtos; 

Defensiva 

De semelhante modo, esta estratégia também apresenta um investimento 

intensivo em P&D, contudo revela um propósito distinto da anterior. A razão é 

evitar um distanciamento tecnológico significativo das novidades lançadas, 

objetivando seu ajustamento técnico-legal, através de inovações incrementais 

ou melhorias no processo de produção; 

Imitativa 

Nesta estratégia a firma decide não investir em P&D por optar por tecnologias 

estabelecidas por empresas maiores. Neste sentido, as ações são direcionadas 

aos sistemas de informação para seleção de itens e produtos que poderão ser 

imitados para a geração de tecnologia própria e qual know-how poderá ser 

adquirido; 

Dependente 

Nesta, as empresas não possuem atividade de P&D por estabelecerem uma 

relação institucional e/ou econômica com outras firmas de maior estrutura. Seu 

foco está mais na aplicação de recursos de produção e do marketing dos produtos 

lançados pela empresa matriz; 

Oportunista 
Refere-se às ações das firmas em busca de setores dos mercados que ainda não 

forem ainda explorados; 

Tradicional 

Diz respeito a firmas que, de igual modo, também não possuem atividade de 

P&D, uma vez que sua área de atuação concentra-se em mercados próximos à 

concorrência perfeita, nas quais a concorrência não estimula a inovação.  
Quadro 3:  Estratégias de inovação descritas por Freeman (1982) 

Fonte: Adaptado de Freeman (1982). 

 

Para Freeman (1982) a adoção dessas estratégias é indispensável para empresas 

por direcionar o caminho da inovação, e consequentemente, sua sobrevivência ao 

mercado por organizações que não se abstém da inovação de produtos ou processos em 

seus sistemas de produção. 
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Por fim, as bases constituídas por Rosenberg (1969) constituem um prisma 

diferenciado e centram-se na importância dos vários tipos de aprendizado no processo de 

inovação tecnológica. Para o autor, a presença de falhas ou desequilíbrios constantes nos 

processos tecnológicos motiva a atuação dos agentes inovadores, já que prende a atenção 

destes “a esta problemática” e os faz propor uma solução baseada na necessidade de 

superar tal restrição. 

Em contraponto, Rosenberg (1969) destaca que mesmo com o “reconhecimento” 

da necessidade de melhoria de um determinado processo, as decisões de inovação e seus 

respectivos investimentos, inevitavelmente estarão imersas num certo grau de incerteza, 

uma vez que os resultados não são conhecidos ex ante. Com efeito a esta problemática, o 

autor (1969) aponta para o aprendizado tecnológico como o indutor do processo de quebra 

de paradigmas, elemento chave para a promoção de inovações.  

Em linhas gerais, o aprendizado tecnológico descrito por Rosenberg (1969; 1982), 

consta, sob ótica econômica, do processo cumulativo por meio do qual das empresas 

desenvolvem seus conhecimentos e aprimoram os seus procedimentos de pesquisa, além 

do aperfeiçoamento em produção e comercialização de seus produtos ou serviços.  

Sobre esse prisma, Rosenberg (1982) utiliza-se dos conceitos de learning-by-

using (LBU) e learning-by-doing (LBD). Para ele, o LBU consiste no resultado 

proveniente do aprendizado via uso, posteriormente transformado numa melhoria das 

condições de produção e o uso de um produto. O LBD, por sua vez, é resultante de 

melhorias que surgem mediante a existência de gargalos de um processo produtivo.  

Assim, a partir destes aprendizados organizacionais e informações de mercado 

obtidas através de feedbacks ao processo de geração de novas tecnologias (acatando ou 

vedando desenvolvimentos prováveis, como pesquisa; conhecimento científico e 

tecnológico; mercado potencial; invenções) as tecnologias lançadas, seja para processos 

ou produtos, apresentarão uma maior segurança ao ingressar no mercado (ROSENBERG, 

1982).  

À semelhança das abordagens “neochumpeterianas” apontadas, para a OCDE 

(2005) - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a inovação 

consta da: 

[...] implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas.  

(OCDE 2005, p.25) 
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Isso posto, fica patente a clara distinção conceitual acerca das tipologias de 

inovação apontadas pela OCDE (2005). O Quadro 4 amplifica o conceito ao descrever as 

tipologias, como sendo a inovação de: produto; processos; marketing; e organizacional. 

 

Tipologia Descrição 

Produto 

Para essa tipologia, o termo é ampliado tanto para produtos quanto aos 

serviços. Esta trata da introdução de um produto ou um serviço novo ou 

desenvolvimento de uma melhoria em um produto ou serviço existente 

através das mudanças de seus componentes ou características 

Processos 

Envolve a implementação de algo novo ou de uma significante melhoria 

em um processo ou método. Essas mudanças incluem o desenvolvimento 

de técnicas, equipamentos ou até softwares que resultam na redução de 

custos unitários nos processos ou incremento de qualidade nos 

procedimentos que são empregadas na produção dos bens ou realização 

dos serviços 

Marketing 

Compreende a implementação de um novo método de marketing que 

promova mudanças no desenvolvimento dos produtos, seu 

acondicionamento, localização, divulgação ou preços. Essa tipologia de 

inovação é utilizada principalmente para identificar as necessidades dos 

clientes, aberturas para novos mercados ou reposicionamento dos produtos 

da empresa no mercado, com objetivos de aumentar as vendas desta 

empresa. De modo distinto a outras ferramentas do marketing, esse tipo de 

inovação apresenta alterações diferenciais através de um método 

imprevisível, podendo ser uma implementação própria, ou adotada com 

origem em outras empresas, ou organizações. Os métodos podem ser 

aplicados em produtos novos ou produtos existentes. Sua aplicação 

também promove mudanças relacionadas à forma dos produtos e sua 

aparência, mas não alteram as suas funcionalidades ou características 

principais. Ademais, permite ainda alterações no acondicionamento dos 

produtos, quando esse trata do fato principal na aparência de um produto, 

ao exemplo de alimentos e bebidas; 

Organizacional 

Diz respeito à realização de novos métodos nas práticas de negócios das 

empresas, no local de trabalho ou relações externas. Elas almejam 

potencializar o desempenho das empresas por diminuir os custos 

administrativos ou custos de transferências, gerando satisfação no local de 

trabalho ou os custos de fornecimento. Além disso, inovações 

organizacionais incluem melhorias nas práticas dos negócios no que tange 

aos novos métodos de gerenciamento da rotina e procedimentos para 

condução do trabalho. Isso inclui, por exemplo, implementação de novas 

práticas para aprimorar o aprendizado e conhecimento compartilhado na 

organização. 
Quadro 4: Tipologias da Inovação conforme OCDE 

Fonte: Adaptado de OCDE (2005). 

 

A inovação, portanto, é percebida como um processo de diversos estágios na qual 

as organizações transformam ideias em novos e melhorados produtos/serviços ou 

processos, a fim de avançar, competir e diferenciar-se com sucesso em seu mercado 

(BAREGHEH et.al. 2012). Santos et al. (2014) creditam este papel a inovação por ela 
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provocar uma mudança social e econômica na empresas (Cheng, Chang, e Li, 2013; Kim 

e Huarng de 2011; Wu, 2011) e por manter uma vantagem competitiva para as firmas. 

(Chen e Huang, 2010; Subramaniam e Youndt, 2005). 

Para Fitjar et al. (2014, p. 3) “as diferentes formas de organização da inovação não 

pode afetar apenas a capacidade de uma empresa para inovar, mas também a forma como 

esta inovação é traduzida em receitas e benefícios”. 

De modo conclusivo, Tienne e Mallete (2012) demonstram sintetizar os 

elementos endogénos e exogenos que impulsionam o processo inovativo no ambiente 

empresarial. Para os autores, citam-se como elementos externos: as condições de 

competitividade de mercado (Damanpour e Schneider, 2006); a tecnologia (Brynjolfsson, 

e Schrage, 2009); as ações governamentais (More, 2011); o ciclo de vida dos produtos 

(Utterback e Abernathy, 1975); o dinamismo do mercado (Koberg, DeTienne, e Heppard, 

2003); bem como, o panorama de incerteza ambiental (McGinnis e Ackelsberg, 1983). 

Por outro lado, quanto aos fatores internos, os autores destacam: a troca de 

informações e conhecimento dentro da empresa (Cowan e Jonard, 2003); a gestão do 

conhecimento (Damanpour e Schneider, 2006); e principalmente uma cultura 

organizacional voltada para inovação. 

Além desses fatores, citam-se outras vias que tornam propício o caminho da 

inovação, tais como o ambiente e as estratégias de competição internas da empresa citados 

por Utterback e Abernathy (1975); a presença de políticas tecnológicas e estímulos 

governamentais voltadas para inovação, como subsídios em P&D e políticas de patentes 

(FREEMAN, 1994); ou até mesmo as constantes falhas ou desequilíbrios nos processos 

produtivos, haja vista que esses frequentes gargalos acabem por chamar a atenção dos 

inovadores e os faz propor uma solução baseada na necessidade óbvia e obrigatória de 

superar estas restrições (ROSEMBERG 1969). 

Em suma, Lu (2008) destaca a existência de dois tipos de inovação emergentes 

das colaborações estratégicas entre governo, universidade, instituições de pesquisa e da 

indústria. A inovação baseada no conhecimento, que é focada na ciência abalizada na 

investigação de universitários para a indústria, bem como a inovação tecnológica, focada 

no desenvolvimento de capacidades de inovação das empresas, a qual será detalhada no 

subcapítulo a seguir. 
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2.1.2 Inovação Tecnológica 

 

 

Entende-se por inovação tecnológica a promoção de mudanças em dadas 

tecnologias. Por intermédio desta, se introduz efetivamente um novo produto ou processo 

ou se aprimoram os já existentes através da(s): criação de novo processo produtivo ou 

alterações nos processos existentes; modificações no produto existente, ou a substituição 

de um modelo por outro; introdução de novos produtos integrados verticalmente aos 

existentes; e a introdução de um novo produto que exige tecnologias distintas 

(BARBIERI, 1990). 

De semelhante modo, Masiero (2007) percebe a inovação tecnológica na 

introdução de um novo modelo de produção; na inovação de um produto, na identificação 

de novas oportunidades no mercado, no emprego de novas fontes de matérias-primas, de 

fatores de produção e de produtos semi-industrializados, assim como no desenvolvimento 

de novos tipos de organização e gestão. 

Davis et al. (2001) destacam, sob uma perspectiva estratégica, que o impacto das 

inovações tecnológicas na competitividade das empresas ocorre por meio da otimização 

da produtividade, da melhoria na comunicação, na qualidade dos produtos, bem como 

nos métodos de controle e planejamento. Com efeito, Guan e Zhao (2013, p. 3), 

estabelecem que:  

Num ambiente altamente competitivo, a capacidade da empresa para 

alcançar o progresso tecnológico e inovar continuamente 

é fundamental para a sua sobrevivência e crescimento. No entanto, 

é cada vez mais difícil para as empresas explorar novas tecnologias 

completamente por si só, como resultado de competências e recursos 

limitados. Tem sido um reconhecimento universal que a colaboração 

entre pesquisas universitárias e indústria deve ser reforçada, a fim 

de satisfazer a crescente demanda de inovação industrial no mercado 

global. 

 

A assertiva posta de Guan e Zhao corrobora o entendimento de que os três 

vértices da Tríplice Hélice são importantes para o desempenho da inovação (LUENGO e 

OBESO, 2013).  

 Faz-se importante ressaltar que, a presença das supracitadas inovações 

necessitam sobretudo ampliar o escopo de atendimento às necessidades de uma forma 

mais plena ou econômica dos seus clientes (OLIVEIRA, 2003), além estabelecer 
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plausíveis melhorias em um processo produtivo ou lançamento de novos produtos no 

mercado (OCDE, 2005).  

O Quadro 5, exposto a seguir sistematiza os conceitos centrais da inovação 

tecnológica.  
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AUTORES CONCEITOS 

Schumpeter (1942) 

A inovação pode ser compreendida como a adoção de um novo 

método de produção, de um novo produto, de uma nova forma de 

organização ou a conquista de um novo mercado. 

Carlota Perez (1985, 

p .4) 

A inovação é a aplicação e difusão de técnicas específicas em uma 

esfera produtiva. 

Bengt-Åke Lundvall 

(1992, p. 8) 

A inovação deve ser vista como uma nova combinação de 

conhecimento desenhado por diferentes fontes. 

Richard Nelson e 

Sidney Winter (1982) 

É um fenômeno desigualmente distribuído pela população das 

firmas. 

Edwin Mansfield 

(1971, p. 1) 
É considerada como um sistema de avaliação. 

Giovanni Dosi (1982, 

p. 150) 

A teoria da inovação é supostamente para explicar não somente o 

progresso técnico sobre os produtos/processos, mas para interpretar 

as maiores e menores quebras tecnológicas. 

Tidd et al. (1997) É um processo de tornar as oportunidades dentro do uso prático. 

Utterback e 

Abernathy (1975) 

O processo de inovação pode ser definido como a introdução de 

novos elementos dentro da estrutura organizacional com objetivo 

de reduzir os custos e/ou aumentar a qualidade dos produtos. 

Galanakis (2006, p. 

1223) 

A criação de novos produtos, processos, conhecimento ou serviços 

pelo uso de novos ou conhecimentos científicos ou tecnológicos 

pré-existentes, os quais promovem um grau de inovação para quem 

desenvolve, para o setor da indústria, para a nação ou para o 

mundo, de modo a ser um sucessor no mercado. 

Marinova e 

Phillimore (2003, p. 

44) 

Um processo criativo envolvendo uma variedade de atividades, 

participantes e interações, cujo resultado é um produto ou processo 

tecnológico. 
Quadro 5: Evolução Conceitual da Inovação Tecnológica  

Fonte: Almeida (2010, p. 18). 
 

Em face do exposto, é corroborada a assertiva de que o conceito de inovação 

apresenta diversas faces, que variam, conforme posto, em função da aplicabilidade do 

termo/conceito nos diversos contextos possíveis. Cabe rememorar que no escopo desta 

pesquisa, o estudo da inovação é demandado com vistas a compreender os possíveis 

outputs das interações correntes entre Universidade-Empresa-Governo e gerados, sob um 

aspecto aplicado, pelos investimentos efetivados pelas entidades estudadas em projetos 

de pesquisa tecnológica nas mais diversas áreas. Para tanto, é necessário portanto, 

clarificar e expor os constructos teóricos relativos aos sistemas nacionais de inovação, 

haja vista a presença de fatores colaborativos em sua concepção. 
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2.1.3 Sistemas Nacionais de Inovação  

 

 

Com efeito, o conceito acerca dos sistemas de inovação (SI) se desenvolve a 

partir da premissa de que a capacidade inovativa das organizações sujeita-se em diversos 

aspectos em função de suas habilidades de interação e aquisições com fontes de 

informação e conhecimento (MOOS e BEIMBORN, 2013). Isso posto, o conceito dos 

Sistemas de Inovação (SI), é percebido enquanto um “conjunto de instituições públicas e 

privadas que colaboram nos âmbitos macro e microeconômico para o desenvolvimento e 

a difusão de inovações de um determinado setor, região ou país (SBICCA e PELAEZ, 

2006, p. 417)”. 

Em linhas gerais, os sistemas de inovação são compreendidos conforme duas 

abordagens básicas, uma inicial, na qual os sistemas partem de um setor específico ou 

tecnologia e um segundo, os quais são instituídos sobre algum tipo de proximidade 

geográfica seja local, regional, nacional, continental ou mesmo, sistemas globais de 

inovação. Os primeiros são denominados de sistemas setoriais de inovação (SSIs), cujas 

inovações são explanadas do ponto de vista tecnológico e, comumente, até mesmo 

fundamentadas territorialmente; são sistemas de inovação em nível local e regional 

(KRETZER, 2009). 

No que tange aos Sistemas Nacionais de Inovação (SNIs), o conceito ora posto 

expande-se, uma vez que estes envolvem não apenas delimitações geográficas, como 

também o Estado e as premissas de poder e legislação a ele relacionadas. Cada país 

possui, portanto, uma dinâmica de inovação diferenciada. Em outras palavras, 

considerando a qualificação proporcionada pelas interações entre os diferentes atores, 

como firmas e institutos de pesquisa, as instituições, as organizações e as atividades dos 

SNI’s tendem, assim, a assumir uma importância central nas políticas públicas de 

desenvolvimento econômico, sendo muitas destas alcunhadas e implementadas em nível 

nacional (KRETZER, 2009). 

Strand e Leydesdorff (2012,) pontuam ainda que os sistemas nacionais e regionais 

de inovação são compostos em três sub-dinâmicas: a geração de riqueza econômica, a 

novidade da produção tecnológica, e as intervenções do governo e controle 

administrativo, as quais em conjunto configuram um indicador do potencial de sinergia, 

isto é, redução da incerteza. 
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Em linhas gerais, as organizações que apoiam os sistemas de inovação, ao 

exemplo das fundações estaduais de amparo à pesquisa e fundações de apoio às IES são 

estruturadas de modo a promover e facilitar a disseminação de informação, conhecimento 

e tecnologia de fontes relevantes para as empresas e outras organizações, fornecendo 

então subsídios para o desenvolvimento de suas competências tecnológicas e a adoção da 

produção e comercialização de inovações (VEDOVELLO e FIGUEIREDO, 2006). 

Para os mesmos autores, os distintos atores inseridos nos Sistemas de Inovação 

têm seus resultados alcançados a partir da sinergia (interação) presente nas atividades de 

geração, transferência e uso da informação, conhecimento e tecnologia. De modo 

sistemático, a Figura 1, representa a interação dos atores de forma a promover a inovação 

em SNI’s. 

 

      Figura 1:  Estrutura de um Sistema Nacional de Inovação 

 
 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

No cenário nacional, em razão do prestígio fornecido à inovação nos últimos anos 

e as mudanças sociais e econômicas que ela provoca (Cheng, Chang, e Li, 2013; Kim e 

Huarng de 2011; Schumpeter, 1982), o Brasil tem progredido na construção de um 

ambiente mais propício às atividades inovadoras. Entre as iniciativas mais importantes na 

área de ciência, tecnologia e inovação, cita-se: a constituição dos Fundos Setoriais (1999); 

a Lei da Inovação (2004/05); a Lei do Bem (2005); e, a partir do final da década de 1990, 

o fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual em diversas áreas, entre outras 

iniciativas (FUCK e BONACELLI, 2010).  
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Ao distinguir a inovação enquanto um processo cumulativo e interativo, parte da 

literatura convergiu o foco dos estudos de sistemas de inovação para os aspectos relativos 

à cooperação, compreendendo os sistemas como arranjos organizacionais mais maduros 

para captar as relações entre as universidades, governo e o sistema de produção – Triplice 

Hélice - e de compreender as distâncias de conhecimento e inovação em cenários distintos 

(FREEMAN, 1987; LUNDVALL, 1985; SUTZ, 1997; ETZKOWITZ, 2004). 

Kim (2012, p. 16), demonstra corroborar com esta assertiva ao estabelecer que:  

 

[...] o modelo da Tríplice Hélice demonstra que a universidade, os 

setores do governo e da indústria estão se tornando cada vez mais 

interdependentes e flexíveis por intermédio da comunicação, além 

de que tal processo tem promovido o desenvolvimento tecnológico. 

 

 

Fica patente, portanto, que a interação entre Universidade-Governo-Setor 

Produtivo no modelo da Tríplice Hélice pode ser mais direta e positiva na promoção de 

atividades empresariais, especialmente quando consideramos a atuação de startups, que 

representam a fase inicial de uma indústria (KIM et al, 2012). 

 

 

2.2 AS RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE-GOVERNO-

SETOR PRODUTIVO 

 

 

As reflexões conceituais relacionadas aos modos de cooperação entre a 

Universidade-Governo-Setor Produtivo e seus elementos revelam-se fundamentais para 

a percepção e a análise do papel das fundações de apoio às instituições de ensino superior, 

bem como às fundações estaduais de amparo à pesquisa, ambas, objetos deste estudo, haja 

vista o papel dessas em reduzir o distanciamento citado entre a investigação científica e 

a produção tecnológica (REIS, 2008).  

Desse modo, o desenvolvimento deste subcapítulo sumariza os componentes das 

relações descritas sob o prisma da inovação, apontando as bases teóricas imprescindíveis 

para o entendimento das relações que conduzam as universidades, empresas, regiões e 

países ao desenvolvimento tecnológico.  

A proposição acerca da linearidade entre a investigação científica e a pesquisa 

aplicada possui bases no estudo de Vannevar Bush (1945) intitulado “Science: The 
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Endless Frontier”. Para Bush (1945), o conhecimento científico consta do alicerce da 

investigação aplicada, consequentemente para o desenvolvimento econômico (SHIN, 

LEE e KIM, 2011).  Essa perspectiva dicotômica mantém suas premissas até meados de 

1980, quando novas abordagens que tratam a relação entre a pesquisa pura e aplicada 

emergem. 

Entre essas, destacam-se as concepções de Modo 1 e Modo 2 acerca da produção 

do conhecimento científico evidenciados por Gibbons et.al. (1994); o modelo da Tríplice 

Hélice preconizado por Etzkowitz e Leydesdorff (1997); e os sistemas nacionais de 

inovação por Lundvall (1992) e Nelson (1993), que embora possuam focos distintos, 

apontam diferentes olhares acerca da interação entre a pesquisa pura e aplicada.  

Por sua vez, a apreciação da interação entre as esferas da Universidade, Governo 

e Empresas (abordagem conceitual adotada neste estudo), conceitualmente aprimorada 

por Etzkowitz e Leydesdorff (1997), tem suas raízes na ideologia dos pesquisadores Jorge 

Sábato e Natálio Botana. Em 1968, durante World Order Models Conference, na Itália, 

estes, relacionaram o desenvolvimento socioeconômico da América Latina com a 

necessidade de interação entre o governo, a estrutura produtiva e a infraestrutura 

científico-tecnológica.  

 

 

2.2.1 Bases conceituais: Triângulo de Sábato e Tríplice Hélice  

 

 

Sábato e Botana (1968), precursores da temática em estudo, apontavam a 

inserção da ciência e tecnologia como fator Sine Qua Non para a promoção do 

desenvolvimento econômico. Para eles este último advém da ação coordenada de três 

elementos essenciais: o governo, a estrutura produtiva e a infraestrutura científico-

tecnológica.   

Representado graficamente pela triangulação de relações institucionais, o 

Triângulo de Sábato, como fora intitulado, expunha o governo enquanto detentor do 

vértice superior, ao passo que os vértices da base eram compostos pela estrutura produtiva 

e infraestrutura científico-tecnológica (Plonski,1995). 
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Figura 2: Triângulo de Sábato 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Sábato e Botana (1968, p. 27). 

 

As relações institucionais preconizadas no modelo conceitual de Sábato e Botana 

(1968) são classificadas de três formas, a seguir: a)  Intrarrelações, são aquelas produzidas 

no interior de cada vértice, ou seja, entre os elementos de cada vértice; b) Interrrelações, 

são aquelas estabelecidas entre dois vértices; e c) Extrarrelações, sendo essas 

caracterizadas pelo intercâmbio entre uma coletividade e o meio externo.  

Para os mesmos autores, a detenção do vértice superior do governo remete o 

papel primário de articular relações entre a infraestrutura científico-tecnológica e o setor 

produtivo, haja vista o citado distanciamento dessas esferas pelas naturezas de operação 

apontadas. Contudo, essas interrelações horizontais, estabelecidas na base da pirâmide 

constituem, segundo os autores, as relações mais importantes em face dos objetivos 

Interorganizacionais, haja vista a transferência de conhecimentos científicos e 

tecnológicos.  

Para Bonaccorsi e Piccaluga (1994) estas relações horizontais que intensificam 

a cooperação na base do Triângulo de Sábato são classificadas em seis conjuntos, 

conforme estabelece o Quadro 6.  
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I 

RELAÇÕES PESSOAIS 

INFORMAIS (a universidade não é 

envolvida) 

Consultoria individual por acadêmicos, workshops 

informais, reuniões para troca de informações, publicações 

de resultados de pesquisa; 

II 

RELAÇÕES PESSOAIS FORMAIS 

(convênios entre a universidade e a 

empresa) 

Bolsas de estudo e apoio à pós-graduação, estágios de 

alunos, intercâmbio de pessoal, especialização de 

funcionários nas universidades; 

III 

ENVOLVIMENTO DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE 

INTERMEDIAÇÃO 

Relação de parceria via terceiros sob a forma de associações 

industriais, institutos de pesquisa aplicada, escritórios de 

assistência geral, consultoria institucional 

(companhias/fundações universitárias); 

IV 
CONVÊNIOS FORMAIS COM 

OBJETIVOS DEFINIDOS 

Pesquisa contratada, desenvolvimento de protótipos e testes 

de treinamento de funcionários, projetos de pesquisa 

cooperativa ou programas de pesquisa conjunta; 

V 
CONVÊNIOS FORMAIS SEM 

OBJETIVOS DEFINIDOS 

Patrocínio industrial de pesquisa e desenvolvimento em 

departamentos da universidade, doações e auxílios para 

pesquisa, genéricos ou para departamentos específicos; 

VI 
CRIAÇÃO DE ESTRUTURAS 

PRÓPRIAS PARA A INTERAÇÃO 

Parques tecnológicos, institutos, laboratórios, incubadoras 

de empresas, consórcios de pesquisa. 

Quadro 6:  Modos de relacionamento entre Universidade e Empresa 

Fonte: Bonaccorsi e Piccaluga (1994). 

 

Plonski (1995) por outro lado, aponta que as relações verticais do modelo, 

demandam atenção de semelhante modo, uma vez que refletem esforços de melhoramento 

nas intrarrelações e atentam para a necessidade de articulação do triângulo.  

Acerca das relações postas, Etzkowitz et.al (2000) abalizam para mais um debate 

que se configura ao final do Século XX. Estes apontam que o desenvolvimento interno 

da universidade conjugado com as contingências externas advindas do conhecimento 

baseado na inovação, contribuíram para a inserção de atividades empreendedoras no 

escopo acadêmico. Sendo estas desenvolvidas sob o desígnio de elevar o desempenho 

econômico regional ou nacional e o desempenho financeiro da universidade e seu corpo 

docente.  

Esse paradigma “empresarial” fundamentado na inserção da comercialização da 

propriedade intelectual como objetivo institucional de diversos sistemas acadêmicos fora 

entendida por diversos acadêmicos como uma ameaça à integridade tradicional da 

universidade (PELIKAN, 1992). Esses colocaram que o interesse econômico ora posto 

pudesse afetar o caráter crítico da universidade como um agente dissociável da sociedade. 

A partir de então, configuraram-se distintas resoluções possíveis de como as 

relações entre as esferas institucionais da universidade, indústrias e governo podem 

contribuir para gerar estratégias voltadas para o desenvolvimento econômico e 

transformação social (ETZKOWITZ e LEYDESDORFF, 2000).  
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Para os mesmos autores, tais arranjos institucionais foram concebidos a partir de 

conflitos nestas esferas e da evolução dos sistemas de inovação. No primeiro molde (ver 

Figura 03) observado fortemente no “socialismo real” da ex-União Soviética e de alguns 

países do Leste Europeu, o Estado enquanto nação abrange a academia e a indústria e 

gere as relações entre eles. 

 

Figura 3: Modelo Estático da relação universidade-indústria-governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff, 2000, p.111. 

 

Como se pode ver, as relações da Triplice Hélice I, como fora denominado, 

estabelece uma estrutura na qual a figura do Estado conglomera a Indústria e a 

Universidade, conduzindo arbitrariamente, por intermédio de diretrizes governamentais, 

as relações horizontais entre estes atores, culminando, portanto, em um Modelo Estático 

entre a universidade-indústria-governo (ETZKOWITZ E LEYDESDORFF, 2000). 

Naturalmente, para os mesmos autores, este modelo é tido como arruinado, uma 

vez que o Estado suprime as perspectivas “Bottom-up”, desencorajando o processo de 

inovação.  

Assim, visando reduzir o papel do Estado na Triplice Hélice, o segundo 

constructo das relações citadas, denominado “laissez-faire”, consiste na separação 

institucional dos domínios dos atores da Triplice Hélice. Neste, as relações recebem 

limites e ocorrem com vínculos fortes entre eles. 

 

 

 

Estado 

 

Indústria 

 

Academia 
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        Figura 4 – Modelo “Laissez-Faire” de relação universidade-indústria-governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff, 2000, p.111. 

 

Embora presente no vértice superior, os autores defendem que neste constructo 

a figura do governo detém o papel de incentivador das relações.  

Por sua vez, o terceiro modelo da hélice tripla preconiza a concepção de uma 

infraestrutura de conhecimento por meio da sobreposição das esferas institucionais. Neste 

molde, cada ator da hélice desenvolve parte do papel de cada um dos outros atores e 

organizações híbridas emergem da interseção destas relações, conforme se observa na 

Figura 5. 

 

Figura 5: O Modelo da Triplice Hélice da relação universidade-indústria-governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff, 2000, p.111 

 

Para Etzkowitz e Leydesdorff (2000), o objetivo central deste modelo versa em 

possibilitar a formação de um ambiente inovador constituído de empresas forjadas em 

 

Academia 

 

Indústria 

 

 

Estado 

 

Redes trilaterais e organizações híbridas 

 

Indústria 

Academia 

 

Estado 
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bases de pesquisas de universidades; iniciativas trilaterais para o conhecimento baseado 

no desenvolvimento econômico; alianças estratégias entre firmas de operações 

econômicas, porte e níveis de tecnologia distintos.  

Essas relações conceituais descritas por Etzkowitz e Leydesdorff (1997, 1998), 

ocorrem, na análise de Galvão e Borges (2000), gradualmente, atuando e se 

desenvolvendo por três estágios abalizados. No primeiro deles, as relações da hélice 

tríplice ocorrem institucionalmente. Assim, as formas de interação se apresentam por 

intermédio de instrumentos legais que regulamentam transferências de tecnologias, 

contratos e relações industriais, amplamente difundidos em países economicamente 

desenvolvidos. 

O segundo estágio, por sua vez, constitui um campo intermediário, no qual os 

vértices são percebidos enquanto distintos sistemas de comunicação de: (a) operações de 

mercado, para o vértice da estrutura produtiva; (b) inovações tecnológicas, para a 

infraestrutura científico-tecnológica; e (c) controle de interfaces, para o vértice do 

Governo, que remontam novas formas de integração e transferências de tecnologia entre 

si, apoiadas em legislações sobre patentes.  

Por fim, o terceiro e último estágio, como fora posto, é caracterizado pela 

integrada configuração estrutural, a qual estabelece que as esferas da estrutura produtiva, 

governo e universidade, assumem funções umas das outras, ademais às suas 

convencionais funcionalidades. Neste, a Triplice Hélice propõe outro formato de 

interação, intervindo no processo de inovação tecnológica, que emerge neste molde a 

partir das redes trilaterais e organizações híbridas (destacadas na Figura 6). 

A natureza evolutiva dos três modelos da Triplice Hélice espelha, segundo 

Boland et al (2012, p. 3) “a revolução em curso na governança, onde de forma orgânica 

e desenvolvida as redes de autogoverno emergem para substituir a organização vertical e 

o estado hierárquico, como organização social e econômica”. 

É preciso acentuar, conforme analisa Sacramento (2011), que mais que uma 

abordagem institucional, a Triplice Hélice preconizada por Etzkowitz e Leydesdorff 

(1996, 1998), propõe uma operação interativa e sistêmica baseada nas seguintes 

prerrogativas: 

 

1. O capital humano consta de um elemento motriz para produção de 

conhecimento, logo, para a base da economia, em que as organizações utilizam, 

deste último, para retroalimentar seus sistemas; 
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2. A ciência é conceituada não apenas a partir de questões de verdade e 

conhecimento, contudo, a partir de um senso de aplicação (Universidade 

Empreendedora); 

3. Os sistemas oficiais subsidiam os processos inovativos; 

4. As indústrias, enquanto estrutura produtiva, migram de uma abordagem de 

controles internos para uma abordagem de adaptações às novas possibilidades 

tecnológicas; 

5. O desenvolvimento global intervém nas dinâmicas econômicas locais; 

6. As interconexões e a comunicação são indispensáveis para a garantia de 

interação entre os elementos da Hélice Tripla; 

7. O estabelecimento de redes favorece a reconstrução de ideias, criação de novas 

redes e inovações, ora para solucionar problemas, ora para perceber novos; 

8. As redes de inovação podem possuir novas configurações de rede, haja vista o 

favorecimento de construção de distintas trajetórias de inovação, pela premissa 

de que contextos distintos induzem a diferentes relações do tipo Universidade-

Governo-Setor Produtivo; 

9. As tomadas de decisões alicerçadas em um conhecimento diversificado, alteram 

o panorama das oportunidades para os atores. 

 

Em suma, o modelo da Hélice Tríplice (Triple Helix), desenvolvido em 2000 por 

Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff, situa a dinâmica da inovação num contexto 

evolucionista, onde novas e complexas relações se estabelecem entre as três esferas 

institucionais: universidade, indústria e governo. Essas relações derivam de 

transformações internas em cada hélice, das influências de cada hélice sobre as demais, 

da criação de novas redes surgidas da interação entre as três hélices; bem como a partir 

do efeito cíclico dessas redes tanto nas espirais de onde elas emergem como na sociedade 

como um todo (ETZKOWITZ e MELLO, 2004).  

Logo, no modelo de inovação da Triplice Hélice, a indústria, o governo e a 

universidade trabalham juntos para alcançar os objetivos de inovação regionais ou 

nacionais, com base em uma relação de benefício entre eles (ZHOU, 2011). Isso posto, 

nota-se que tanto a abordagem do Triângulo de Sábato (SÁBATO; BOTANA, 1968) 

quanto o modelo da Tríplice Hélice (ETZKOWITZ E LEYDESDORFF, 2000), debatem 

amplamente a formação dos três vértices da relação Universidade-Governo-Setor 
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Produtivo e suas relações sob o prisma de transferências de conhecimento e geração de 

inovações tecnológicas.  

Assim, a compreensão do formato de interações provenientes das fundações de 

apoio brasileiras e fundações de amparo à pesquisa, objetos desta dissertação, demandam 

um melhor entendimento acerca das inter-relações entre Universidades e Empresas (U-

E); bem como do papel do governo, sobretudo do governo brasileiro no fortalecimento 

das redes cooperativas supracitadas.  

 

 

2.2.2 Inter relações entre Universidades em Empresas: a base da pirâmide.  

 

 

Conforme fora exposto, as interações entre Universidades e Empresas (U-E) 

constituem, em virtude da transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos, o 

cerne do efeito cíclico das relações Hélice Tripla na busca por desenvolvimento 

tecnológico. Neste intuito, tanto a universidade quanto as empresas desempenham um 

papel importante ao implementarem um mecanismo de trabalho colaborativo entre ambas 

(CHANDRA et al 2013). 

Esta realidade é corroborada ao passo que se observa que o modelo da tríplice 

aliança se desenvolve em impulsos do desenvolvimento local e regional sobre a égide de 

uma economia baseada no conhecimento (ARANTES et al., 2012). Para  Ivanova e 

Leydesdorff (2014, p. 2):  

 
O modelo da hélice tripla assume que a força motriz do desenvolvimento 

econômico na fase pós-industrial não é mais de fabricação, mas a produção 

e difusão de conhecimento socialmente organizada. Instituições que gerem 

conhecimento desempenham um papel cada vez maior nas redes 

das relações entre os atores principais: Universidade (Ciência), Indústria 

(Força Produtiva), e o Governo (Governança). 

 

Parece claro afirmar, portanto, que nesse constructo o conhecimento passou a 

constar de um importante insumo no processo inovativo, ao passo que a promoção e 

manutenção interna deste, representa para as empresas, uma fonte de vantagem 

competitiva.  Logo, a função das universidades, enquanto principal propulsora de geração 

de conhecimento, expressa significativa relevância no âmbito destas relações (RAPINI E 

RIGHI, 2006). 
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Com efeito, Etzkowitz (2004), Etzkowitz e Klofsten (2005) e Gamica, Ferreira-

Júnior e Fonseca (2005) abalizam e destacam o conceito das “universidades 

empreendedoras”, e o “empreendedorismo acadêmico”, os quais definem que o papel das 

instituições acadêmicas devam romper ao desígnio de desenvolver profissionais 

qualificados para o mercado, ademais, desempenhem um papel ativo em seu sistema local 

de inovação, tributando portando para o desenvolvimento econômico e tecnológico do 

país.  

Para tanto, os mesmos autores ponderam para demanda de, em consonância com 

as premissas adotadas por Etzkowitz e Leydesdorff, (2000), desenvolver estruturas 

híbridas, em especial no interior de universidades para abrigar empresas de base 

tecnológica, e proporcionar interação com empresários e pesquisadores em sua base 

operacional (IPIRANGA, FREITAS, PAIVA, 2010). Em seu estudo: “The new visible 

hand: an assisted linear model of science and innovation policy,” Etzkowitz (2006) 

aponta ainda que universidades empreendedoras são apropriadas para, a partir de projetos 

de pesquisa com potencialidade comercial, estabelecer empresas inovadoras, dotadas de 

políticas de gerenciamento da inovação, suporte, ocasionando possíveis impactos 

regionais. 

As discussões sobre a Universidade Empreendedora ou Universidade-Empresa 

envolvem portanto, as dimensões econômicas, acadêmicas e institucionais que as 

diferenciam das demais no que diz respeito a três características básicas: (i) suporte a 

atividades empreendedoras; (ii) existência de mecanismos de interface, como os 

escritórios de transferência de tecnologia; e (iii) um número significativo de 

colaboradores capazes de criar empresas (ETZKOWITZ, 2004; ETZKOWITZ E 

KLOFSTEN, 2005; ETZKOWITZ, 2006; DZISAH e ETZKOWITZ, 2009). 

Ademais, as prerrogativas da “universidade empreendedora” permitem ainda 

uma aproximação desta com a realidade técnica, econômica e social por estar vinculada 

à promoção e desenvolvimento de novas ideias para empresas inovadoras, logo, 

constituem e vivenciam uma nova infraestrutura de conhecimento, baseada nas 

possibilidades propiciadas pelo modelo de relacionamento com a infra estrutura produtiva 

(FRITSCH E SCHWIRTEN, 1999).  

Miller, McAdam e McAdam (2014, p.17) demonstram reconhecer as mudanças 

inerentes à operação das universidades ao pontuar que: 
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O modelo de negócio da universidade tem evoluído a partir de um sistema 

relativamente fechado no final de 1980 para um mais interativo, 

colaborativo sistema característico de seu estado atual. A mudança e 

relações inter-relacionadas entre "governo e a universidade "," acadêmicos 

e a universidade ", "indústria e a universidade" e "o Instituto de Inovação e 

a universidade" parecem ter coletivamente dado forma à mudança do 

modelo de negócio da universidade.  

 

Por outro lado, o da infraestrutura produtiva, a motivação em empreender no 

contexto da interação U-E reside no reconhecimento, por parte das empresas, da 

importância da inovação tecnológica enquanto propulsora de competitividade, bem como 

em face da demanda de posicionar-se diante do mercado em prol do desenvolvimento 

(FREEMAN, 1987; LUNDVALL, 1985; SBRAGIA, 2006). Nesse contexto, as empresas 

que investem em pesquisa, tecnologia e inovação como principais insumos, auferirão 

vantagens competitivas em detrimento àquelas que operam de modo tradicional no 

mercado, uma vez que, a aptidão em competir relaciona-se diretamente à habilidade de 

diferenciar seus produtos e processos, à habilidade em inovar (LAGO et al, 2011). 

Sbragia (2006) atribui aos seguintes elementos à cooperação U-E: 

 
UNIVERSIDADE EMPRESA 

Obtenção de novos recursos para pesquisa; Acesso a recursos humanos qualificados; 

Aumento da relevância da pesquisa 

acadêmica, ao lidar com necessidade da 

indústria ou da sociedade, e o consequente 

impacto no ensino; 

“Janela ou antena tecnológica” (conhecer os 

avanços em sua área de atuação); 

Possibilidade de emprego para estudantes 

graduados; 

Acesso precoce a resultados de pesquisa; 

Possibilidade de futuros contratos de 

consultoria para pesquisadores; 

Solução de problemas específicos; 

Possibilidade de futuros contratos de 

pesquisa. 

Acesso a laboratórios e instalações; 

 Formação de funcionários; 

 Melhoria de sua imagem e prestígio dentro da 

sociedade; 

 Necessidade de aumentar sua competitividade; 

 Parte de sua estratégia tecnológica (padrão de 

competição em seu setor); 

 Redução de riscos e custos de pesquisa. 

Quadro 7: Fatores que levam à cooperação universidade-empresa 

Fonte: Sbragia (2006) 

 

Em linhas gerais, percebe-se que as diferenças mais contundentes entre as 

motivações pelas quais as empresas e universidades interagem dizem respeito a sua 

própria natureza de operação. Nas empresas a eficiência econômica orienta e dita a 
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tomada de decisões, ao passo que na universidade este aspecto soma-se a outros. 

Ademais, o a missão da universidade na sociedade não é estabelecida exclusivamente 

pelo prisma econômico, como também pelo contrato social, o qual prevê a distribuição 

de trabalho entre distintas organizações (BRANSCOMB et al, 1999).  

Conforme fora posto, além das inter-relações postas, Arantes et al (2012), em 

conformidade ao modelo da Triplice Hélice, cita três elementos decisivos para promoção 

de um ambiente inovador: a existência de um alicerce sólido científico para 

desenvolvimento de tecnologias, a aproximação com a iniciativa privada, e o apoio 

governamental, o qual será minudenciado no subcapítulo posterior.  

 

 

2.2.3 A esfera do Governo 

 

 

Notário et al (2012, p. 4) ressalta que “na Triplice Hélice, o governo desempenha 

um papel cada vez mais importante no fornecimento de um ambiente regulatório, que 

incentive a inovação”. Com isso, o mesmo autor completa afirmando que é importante 

para o governo a intervenção ao nível das subsidiárias ou outras formas de apoio à 

inovação se dar à investigação aplicada. 

Notário et al (2012) realizaram um estudo voltado a analisar a dinâmica da 

Triplice Hélice em regiões menos favorecidas de Portugal. Os autores ponderam que a 

função do governo vai além do papel tradicional de corrigir possíveis falhas no mercado, 

planejando várias medidas para favorecer o potencial tecnológico e a inovação em um 

país ou região. Notário et al (2012) também afirma que é importante para o governo 

intervir nas formas de apoio à inovação e como a inovação exige um certo grau de risco, 

a cooperação com outras organizações permite que as empresas compartilhem este risco 

com seus parceiros.  

A Tríplice Hélice é baseada em uma perspectiva evolucionista em que as 

relações entre empresas, universidades e governo estão em fluxo constante. Notário et al 

(2012) aponta ainda que os resultados apontaram para uma relação positiva entre a 

dinâmica da Tríplice Hélice em diferentes objetivos para inovação, no que diz respeito à 

entrada de novos produtos, inovação ecológica e o desempenho da inovação nas 

empresas. 

Com efeito, observa-se que a interação do governo e indústria, na Tríplice Hélice, 

pode ser mais direta e positiva na promoção da região, especialmente quando 
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consideramos a atuação dos startups, que representam a fase inicial de uma indústria. Ao 

discorrer sobre essa premissa, Kim (2011, pg.12) aborda a relação entre governo e 

indústria, apontando que:  

o governo geralmente fornece subsídios ou incentivos fiscais para aumentar 

o impacto socioeconômico em uma determinada indústria quando o setor 

está em sua fase inicial de desenvolvimento e requer apoio público antes 

que ele possa tirar proveito de forma independente. 

 

Fica patente portanto, que o governo consta de uma hélice indispensável na 

complementaridade das agências empresariais e educacionais para desenvolvimento 

regional e competitividade da força produtiva (ALBERTO E FERREIRA, 2010). 

Meissner (2010), complementa esta assertiva ao pontuar que os governos de todo o 

mundo devam desempenhar o papel de parceiros que colaboram positivamente, dando 

incentivos para os investigadores a envolver-se em parcerias de pesquisa com a indústria, 

para realizar projetos com maiores perspectivas comerciais, e para patentear as 

investigações científicas. 

Sunitiyoso et al (2012 p. 1) apontam ainda que “os problemas de políticas públicas 

são socialmente complexos devido a uma série de partes interessadas que se envolvem 

nas ações governamentais”, tornando a atuação relativa da pá do governo nas relações da 

Tríplice Hélice ainda mais complexas. 

No que tange às relações postas, o governo brasileiro, representado pela 

conjuntura legislativa, demanda reflexões, haja vista o conjunto de instrumentos jurídicos 

que almejam induzir e facilitar a cooperação entre os entes supracitados, constantes no 

triângulo de Sábato (SÁBATO E BOTANA, 1968) e em modelos mais recentes, como a 

Triplice Hélice preconizadas por Etzkowitz e Leydesdorff (2000). 

Com efeito, as citadas leis de nº 8.958, sancionada em 20 de dezembro de 1994 e 

de nº 13.973 de 02 de dezembro de 2004, inserem respectivamente, no cenário brasileiro 

de ciência e tecnologia, as fundações de apoio e núcleos de inovação tecnológica 

enquanto organizações de intermediação entre a Universidade-Empresa-Governo e 

instrumentalização de políticas públicas de desenvolvimento científico e tecnológico.  
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2.3 FUNDAÇÕES DE APOIO 

 

 

Concebidas pelos instrumentos jurídicos instituídos pelo governo brasileiro, as 

fundações de apoio, ora objetos deste estudo, serão minudenciadas no presente 

subcapítulo. Serão expostas e discutidas inicialmente as características das Fundações de 

Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, ademais, 

discussões acerca das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. 

 

 

2.3.1 Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica 

e Tecnológica 

 

 

O Ministério da Educação (MEC) define as Fundações de apoio como 

instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, extensão 

e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, de interesse das instituições 

federais de ensino superior (IFES) e também das instituições de pesquisa.  

Conforme reza o art. 02, da lei 8.958/94, estas devem ser constituídas na forma 

de fundações de direito privado, sem fins lucrativos e regidas pelo Código Civil brasileiro, 

sujeitando-se, portanto, à fiscalização do Ministério Público, nos termos do Código Civil 

e do Código de Processo Civil, à legislação trabalhista e, em especial, ao prévio registro 

e credenciamento nos Ministérios da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), credenciamento o qual demanda renovações bienais. 

É importante destacar que as Fundações de Apoio não são instituídas por lei nem 

mantidas pela União. O prévio credenciamento junto ao Ministério da Educação e da 

Ciência, Tecnologia e Inovação é requerido em função da relação entre as instituições 

federais e as fundações de apoio ser alicerçada no fomento ao desenvolvimento de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão. Na execução destes, é papel das fundações 

fornecer subsídio administrativo e finalístico aos projetos institucionais (MEC, 2012). 

Atribui-se o surgimento e fortalecimento das entidades em tela à pauta de 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, haja vista a alarmante insuficiência 

de recursos para a manutenção das universidades federais em dado momento de sua 

gestão (SGUISSARDI, 2004). 
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Nesta conjuntura, o Projeto de Lei 4.460, votado em 1994 pelo Congresso 

Nacional elencou razões para justificar interesses e motivações para a aprovação do 

marco legal das fundações de apoio, ou seja, a Lei 8.958/94, com a justificativa de 

“viabilizar, às universidades, a indispensável flexibilidade na aquisição de materiais 

destinados à pesquisa, à ciência e à tecnologia e na contratação de serviços de terceiros”, 

sendo ainda descrita como “inadiável a criação” desse novo mecanismo, através do qual 

as universidades se valham das potencialidades existentes nesta relação e obtenham 

“condições materiais adequadas para enfrentar os problemas que as atingem” (BRASIL, 

2008). 

A concepção da Lei 8.958/94 que regulamenta às ações das fundações de apoio 

emerge portanto, no âmbito da Reforma do Estado, percebida na década de 1990. Pereira 

(2007) aponta a Reforma do Estado enquanto um processo de criação ou de transformação 

de instituições, voltadas a aumentar a governança e a governabilidade, objetivos estes, 

instituídos por intermédio de um Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE). Desta 

feita, o conjunto de mudanças postas pela Reforma do Estado, foram necessárias, 

conforme Cardoso (2006) para a máquina do Estado adaptar-se aos novos processos 

institucionais definidos pela globalização. 

Deste constructo, sublinha-se a reestruturação da educação pública brasileira, 

sobretudo a educação de nível superior, haja vista os incentivos às IFES para a adoção de 

uma visão estratégica de mercado (AMARAL, 2003), em conformidade aos preceitos de 

suporte a atividades empreendedoras, destacadas pela concepção da Universidade 

Empreendedora (ETZKOWITZ, 2004; ETZKOWITZ E KLOFSTEN, 2005; 

ETZKOWITZ, 2006; DZISAH e ETZKOWITZ, 2009), abrindo precedentes, portanto, 

para a interação das fundações de apoio com as referidas IFES e com o setor produtivo, 

incrementando o “giro” da hélice tripla no desenvolvimento econômico brasileiro. 

Este bojo legislativo aplicado às fundações de apoio é composto na esfera federal 

pelas leis de nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994; 10.973 de 02 de dezembro de 2004; e 

12.349 de 15 de dezembro de 2010. Encontram-se ainda citações a estas entidades: nos 

decretos de nº 5.563 de 11 de outubro de 2005 e 7.423 de 31 de dezembro de 2010; nas 

portarias interministeriais nº 7.423 de 31 de dezembro de 2010 e 475/MEC/MCTI de 14 

de abril de 2008. 

Em linhas gerais e operacionais, as atividades centrais dessas fundações residem: 

(a) na captação de recursos junto ao setor público e privado por meio de projetos, doações 

e aplicações financeiras; (b) no planejamento e utilização otimizada desses recursos; (c) 
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no controle patrimonial; (d) na execução de compras de materiais e contratação de 

serviços; (e) no controle de recursos humanos; (f) no registro das transações; e (g) no 

controle dos recebimentos e execução de pagamentos (BARBOSA, 2003). A figura 06, 

disposta a seguir sumariza e sistematiza tais atividades dispostas por Barbosa (2003). 

 

Figura 06 – Atividades Básicas das Fundações de Apoio às IFES 

  

 
Fonte: Barbosa (2003) 

 

Por intermédio das fundações de apoio, as universidades iniciaram ainda, 

segundo Paes (2011) a estreitar as relações e a efetivar contratos e parcerias entre o setor 

público e privado, sem as restrições administrativas costumeiras, propiciando eficiência 

e eficácia na captação e gerenciamento de recursos extra orçamentários e tornando-se, 

portanto, imprescindíveis para a gestão e o desenvolvimento das instituições de ensino 

superior. 

Faz-se oportuno pontuar contudo, que em não poucas oportunidades as entidades 

estudadas são percebidas com ações em potencial subutilizadas, possivelmente pela 
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faculdade disposta na Lei 8.958/94 destas atuarem inclusive na gestão administrativa e 

financeira, que embora sejam estritamente necessárias à execução de projetos, por vezes 

limitam a estas atividades o escopo de atuação das fundações. Nestes casos as 

universidades captam recursos e transferem para às fundações limitando-as a meros 

escritórios de execução de projetos.    

 Isso posto, é objetivo deste estudo identificar grupos de interação quanto a 

projetos, investimentos, relações e repasse das funções estudadas, visando contribuir para 

a revisão destes modelos de relação, fornecendo às fundações subsídios para identificar a 

eficácia de possíveis relações (com o setor produtivo ou mesmo com o governo) para 

consequentes incrementos na captação de recursos financeiros para projetos de pesquisa 

científica e tecnológica.  

Postas as características centrais das Fundações de Apoio às Instituições de 

Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica cabe destacar especificidades das 

Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. 

 

 

2.3.2 As Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 

 

 

De forma distinta às Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de 

Pesquisa Científica e Tecnológica, as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 

(FAP’s) emergem de uma concepção estadual, através do qual o governo fomenta a 

pesquisa científica e tecnológica do país. Fato é que as FAP’s já desempenham uma 

imprescindível participação nos planejamentos e ações para o desenvolvimento de 

políticas de ciência, tecnologia e inovação.  

A razão para a efetividade das FAP’s neste contexto é posta por Borges (2011, 

p.187) inicialmente pela contribuição de sua capilaridade nacional.  

 

“Com entidades estaduais de fomento à CT&I em praticamente todos os 

estados da federação e com as dimensões continentais do Brasil, essas 

estruturas estaduais representam uma rede capaz de chegar ao país como 

um todo. Experiência de sucesso já comprovado de utilização dessa 

capilaridade é a parceria do Ministério da Saúde com as FAP’s na 

promoção do Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde – 

PPSUS. Esse modelo já começa a ser estudado como uma opção para a 

pesquisa científica e desenvolvimento de estratégias nacionais para 

melhoria da qualidade da educação básica, ação essencial para aperfeiçoar 
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o sistema educacional como um todo com profundos reflexos no 

desenvolvimento em médio e longo prazo”. 

 

Para o mesmo autor, outro relevante aspecto diz respeito ao know-how que as 

FAP’s possuem acerca das características regionais e estaduais, permitindo-lhes o uso 

mais adequado dos recursos federais em função do estado no qual se insere. Estas têm 

contribuído ainda fortemente para o aumento dos recursos destinados aos pesquisadores 

de pós-graduação, contribuindo, a nível nacional, para um patamar de destaque em termos 

de produção acadêmica indexada.  

Em conformidade ao que fora posto, Borges (2011) corrobora com Reis (2008), 

no sentido de que embora o Brasil tenha alcançado um status de destaque no cenário 

nacional de produção acadêmica indexada, os resultados advindos da transformação dessa 

ciência em desenvolvimento tecnológico e inovação são ainda muito limitados, sendo 

necessário segundo o mesmo autor avanços no sentido de transportar o conhecimento 

adquirido na academia, para a indústria, para que possa ser aperfeiçoado na concepção de 

novos produtos, na melhoria de processos existentes, de forma a elevar a competitividade 

da indústria nacional e fomentar com renda impostos e trabalho as relações da Triplice 

Hélice.  

Em face do cenário posto, fica patente a demanda pela atuação efetiva das 

organizações que intermediam as relações Universidade-Empresa-Governo no Brasil, ao 

exemplo das FAP’s.  

 

 

2.4 OS ESTUDOS DA TRIPLICE HÉLICE  

 

 

 

Uma vez posto o arcabouço teórico que fundamenta este estudo, ademais o 

cenário de distanciamento entre os indicadores de produção acadêmica em face do 

desenvolvimento tecnológico brasileiro cabem evidenciar alguns estudos empíricos que 

utilizaram a abordagem da Triplice Hélice para descrever o processo de inovação em 

determinadas regiões. Logo, este será o foco do presente subcapítulo.  

Sob um prisma inicial, Zimba (2010) desenvolveu um estudo objetivado a 

compreender o processo de institucionalização da C&T em Moçambique, aglomerando 

fundamentos para a formulação de políticas públicas em todos os segmentos ligados a 

esta área no país. Para o autor, as interações entre a universidade, governo e indústria se 
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intensificaram neste país com a incorporação por parte da universidade, da missão de, a 

partir de inovações, promover o desenvolvimento tecnológico.  

Este destacou que o embasamento das primeiras instituições de pesquisa 

aplicada em Moçambique, fora condicionado aos empenhos políticos e econômicos, de 

modo semelhante ao que ocorrera com a fundação das instituições de ensino superior. 

Este constructo, segundo o mesmo autor têm provocado contestações de ordem 

internacional acerca do papel da “Universidade Empreendedora” em transpor o 

conhecimento e a tecnologia para o mercado (ZIMBA, 2010). 

Zimba (2010) destaca ainda que as citadas interações entre instituições de caráter 

científico, o governo e empresas da iniciativa privada para promoção de desenvolvimento 

são novidade no país havendo ainda a necessidade de congregar outros atores importantes 

da cadeia de produção e conhecimento.  

Por sua vez, Fugelberg et al (2012) realizaram um estudo voltado a examinar as 

especificações da Triplice Hélice na Suécia. Em seu estudo o autor pontua que no âmbito 

de importações da Suécia, seu objeto de estudo, as inovações ocorrem pelo produto da 

interação da “ciência, dos negócios e da política” na definição de prioridades de atuação. 

Neste constructo, os autores destacam o papel da agência governamental sueca no sistema 

local de inovação, haja vista que esta percebe a universidade enquanto uma estrutura de 

conhecimento ativa no processo de inovação.  

Fugelberg et al (2012), ressaltam ainda que tratar dos interesses e papéis dos 

agentes de inovação nesta relação (Universidades, Empresas e Governo) têm sido uma 

das principais preocupações da agência governamental sueca.  

“[...] é típico para a Suécia que todos os grupos de fortes interesses se recolham 

para criar inovação. No entanto, se um almeja criar um ambiente que estimule 

novas formas de pensar, este não vai iniciar no centro da cidade, mas na 

periferia. [...] A Triplice Hélice tem importância na Suécia por que ela se 

encaixa na tradição política” (FUGELBERG et al, 2012, p. 6). 

 

Fica patente que o modelo de atuação política da Triplice Hélice na Suécia deixa 

marcas de inovações de ordem política, porquanto os interessados nas interações devem 

contribuir para reforçar a competitividade nacional. Por fim, Fugelberg et al (2012), 

destaca a relevância da teoria da Triplice Hélice para mobilizar os setores econômicos a 

partir das motivações da agência governamental sueca em alargar a atuação da TH 

congregando mais atores para as interações. 

Luengo et al (2012) analisaram a relação entre a capacidade de inovação das 

empresas espanholas com os meios de compartilhamento de informações com 
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competidores, fornecedores, universidades e instituições públicas. Os resultados da 

pesquisa apontaram para duas assertivas complementares: a relevância dada às 

informações provenientes das relações da TH influencia diretamente o desenvolvimento 

de inovações; e os resultados de inovações geradas a partir das interações fortalece a 

percepção do valor das informações obtidas via cooperação.  Os autores concluem que 

no âmbito desta pesquisa os três eixos da Triplice Hélice contribuem para a promoção de 

inovações tecnológicas.  

Sob outro enfoque, Goddard et al (2012) desenvolveram experimentos a priori 

iniciados pela Agência de Desenvolvimento Regional na antiga região industrial do 

nordeste da Inglaterra voltados a instituir e apoiar novos Centros de Inovação e 

Tecnologia em energias renováveis, bem como envolver a universidade neste constructo. 

Os resultados de experimento apontaram para as universidades enquanto parte 

fundamental para o apoio e desenvolvimento econômico baseado no conhecimento.  

Neste sentido, Mueller (2006, p. 03) preconiza que  

“esta posição assume que as universidades produzem um conhecimento que 

pode ser uma valiosa contribuição para a inovação na economia e que eles são 

capazes de transferir esse conhecimento para a indústria, estabelecendo 

relações de colaboração com empresas para comercializar o conhecimento por 

eles mesmos”.  

 

Isso posto, Goddard et al (2012) concluem afirmando que os Centros de 

Inovação e Tecnologia e seus parceiros universitários mostram-se capazes de demonstrar 

a sua credibilidade pela participação em programas nacionais e internacionais de 

desenvolvimento para garantir que as autoridades locais e indústria tenham acesso à 

tecnologia de ponta e experiência. 

 

 

2.4.1 Os estudos da Tríplice Hélice no Brasil 

 

 

De semelhante modo serão descritos ainda estudos empíricos brasileiros que 

abordam a Triplice Hélice para explicar o processo de inovação. Estes abordam o risco 

de algumas empresas no desenvolvimento da tecnologia, pesquisa e inovação como meio 

de se alcançar vantagem competitiva em relação ao mercado dito como tradicional.  

Arantes e Serpa (2012) realizaram um estudo de caso utilizando o município de 

Santa Rita do Sapucaí, analisando os fatores envolvidos no seu processo de Inovação, isto 

é, como o sistema de Inovação do município, por meio dos agentes envolvidos na Triplice 

Hélice, contribui para o desenvolvimento regional. Essa pesquisa teve caráter qualitativo 
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e descritivo, usando como meios questionários e análise documental e pesquisa 

bibliográfica.  

Como a princípio a economia do município era centrada na produção cafeeira, 

houve decisiva mudança nesse cenário a partir da década de 50, por meio da implantação 

da primeira escola técnica de eletrônica do país. Isso rendeu uma modificação econômica 

na cidade. O que permitiu a criação de uma escola de nível superior, o Instituto Nacional 

de Telecomunicações (Inatel).  

Nesse prisma, a especialização de mão de obra promovida e a troca de 

experiência entra academia e empresa promoveram iniciativas que beneficiaram o 

desenvolvimento da região, como por exemplo, o surgimento da Incubadora de Empresas 

e Projetos do Inatel, o Programa Municipal de Incubação Avançada de Empresas de Base 

Tecnológica (Prointec) e a Incubadora Municipal de Empresas “Sinhá Moreira” (IME).  

Arantes e Serpa (2012) revelam com esse estudo, por meio de uma análise de 

dados baseado no modelo da Triplice Hélice, que todos os agentes estimulam o processo 

de desenvolvimento de empreendimentos de base tecnológica, bem como atração e 

geração desses, resultando do desenvolvimento econômico e social da cidade.  

Ipiranga, Freitas e Paiva (2010) abordaram em seu estudo de caso, permeado 

pelos conceitos da Triplice Hélice, a questão da capacitação da universidade para 

promover a cooperação, tendo como base as seguintes questões de pesquisa: Como ocorre 

a cooperação da universidade com as empresas e o governo e desses com a universidade? 

Quais as barreiras e vantagens para os entes participantes? Que contratos e arranjos são 

articulados para a concretização dessa interação? 

Os autores por meio da análise evidenciaram que há atuação de uma 

universidade empreendedora, bem como o empreendedorismo acadêmico, mas há a 

necessidade de mudanças nesse cenário para que se possa consolidar conceitos e práticas 

que beneficiam o processo de Inovação. 

Na pesquisa, Ipiranga, Freitas e Paiva (2010) perceberam que a cooperação entre 

universidades, governo e empresas ocorre de maneira que os agentes envolvidos 

percebem as vantagens da interação, apesar de que reconheçam limitações e desafios no 

decorrer do processo. Revelam, portanto que o incentivo ao estabelecimento dos vínculos 

cooperativos está aumentando, especialmente, depois da implementação de políticas 

públicas através da Lei da Inovação, que garantem a excelência em áreas temáticas 

consideradas estratégicas em função do seu potencial de contribuição para o crescimento 
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da economia, melhorias das condições de vida da população e para a competitividade das 

empresas locais. 

Mattos et al (2010) realizaram um estudo que procurou analisar e apresentar o 

Projeto Grael e suas relações com o governo, a indústria e com a universidade, 

promovendo uma reflexão acerca do papel no esporte no desenvolvimento de regiões.  

A pesquisa abordou como como base teórica a Triplice Hélice, argumento 

utilizado para reforçar a compreensão da repercussão das ações do Projeto Grael na cidade 

de Niterói. 

Mattos et al (2010) revelam que o projeto tem como especial aliado a prefeitura 

da cidade de Niterói, apontando que as indústrias atuam apenas no âmbito do patrocínio 

e as universidades agem de forma limitada. Constatando ainda a necessidade de uma 

cooperação eficaz quanto às possibilidades de abertura de oportunidades no mercado de 

trabalho para jovens. Além disso, apesar da participação as industrias ser importante, sem 

o aval da prefeitura o projeto seria inviável.   

Por meio do estudo, Mattos et al (2010) notaram que as atividades esportivas 

existentes em Grael contribuem para o processo de inclusão social das crianças e dos 

adolescentes, havendo ainda a necessidade de investimentos na infraestrutura. 

Poletto, Araújo e Mata (2011) analisaram o modelo de Gestão Compartilhada de 

P&D entre a Petrobras e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 

relação as teorias da Dependência de Recursos e de Redes Inter organizacionais. Esse 

sistema trata-se de uma combinação tecnológica alinhada ao modelo da hélice tripla, no 

qual o conhecimento está sendo realizado por meio da interação empresa & universidade 

& governo. Com o incentivo da Lei do Petróleo, a pareceria é coordenada pelo Centro de 

Pesquisas da Petrobras e foi utilizada como modelo para a gênese de redes temáticas da 

Petrobras. 

Esse modelo é um sistema de hélice tripla onde seu destaque estratégico é 

contribuir com o desenvolvimento de um polo regional de formação de recursos humanos 

que consequentemente conduziu para o aumento da empregabilidade e das inovações 

tecnológicas.  

Poletto, Araújo e Mata (2011) constataram que o formato das redes Inter 

organizacionais é um meio responsável e sustentável de promover o equilíbrio no 

desenvolvimento científico regional, criando conjunções de absorção da grande 

quantidade de recursos prevista no marco legal do setor petróleo.  
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Postos os estudos empíricos, seguem os métodos e procedimentos 

metodológicos empregados neste estudo. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 

com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos 

válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista” (MARCONI E LAKATOS, 2010, p. 65).  

 

Este capítulo tem por alvo expor os métodos de pesquisa utilizados na 

dissertação. É oportuno ponderar que estes foram estabelecidos visando responder os 

objetivos de pesquisa propostos inicialmente, conforme preconiza Severino (2007). Serão 

abordados nos subcapítulos posteriores os aspectos relacionados à caracterização da 

pesquisa, justificativa da escolha do método, os procedimentos de revisão bibliográfica, 

elementos relativos à abrangência do estudo e plano amostral, ao instrumento de coleta 

de dados, aos procedimentos para coleta de dados, e por fim aos métodos análise e 

tratamento de dados. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O presente estudo se desenvolve a partir de averiguações bibliográficas e 

documentais. Em seu escopo inicial foi desenvolvida uma densa pesquisa documental a 

partir de relatórios de gestão publicados pelas fundações estaduais de amparo à pesquisa 

associadas ao Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – 

CONFAP e fundações de apoio associadas ao Conselho Nacional das Fundações de 

Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica – 

CONFIES, todas, partes integrantes do objeto deste estudo. Em linhas gerais, objetivou-

se durante a pesquisa documental minudenciar e sistematizar as variáveis a serem 

consideradas no instrumento de pesquisa. 

Para Marconi e Lakatos (2010), a técnica de pesquisa documental tem por fontes 

documentos, escritos ou não, de caráter retrospectivos ou contemporâneos. No escopo 

deste estudo, julga-se adequado classificar este procedimento como a aplicação de 

pesquisa documental escrita de fontes primárias contemporâneas, haja vista a pesquisa 

aos arquivos publicados pelas fundações estudadas. 
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Quanto à natureza, esta pesquisa é categorizada como aplicada, uma vez que é 

desenvolvida pela necessidade de produzir conhecimento para aplicar seus resultados 

(BARROS & LEHFELD, 2000). Segundo Vergara (2000) a pesquisa aplicada tem 

finalidade prática sendo motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, de 

solução imediata ou não. Neste contexto, em termos aplicados objetiva-se com o 

desenvolvimento deste estudo elencar, com base nas observações coletadas, elementos 

comuns às fundações que possuem resultados expressivos em termos de quantitativos de 

projetos e montantes financeiros investidos, indicando portanto, possíveis caminhos para 

as entidades emergentes.  

No que tange à abordagem científica utilizada, este estudo se classifica como 

quantitativa. Para Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa de abordagem quantitativa tem 

por utilidade descobrir quantas “pessoas” de uma determinada população compartilham 

uma característica ou um grupo de características. 

 

 

3.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

 

A revisão bibliográfica foi desenvolvida com bases em materiais publicados em 

livros, teses, dissertações, periódicos nacionais e internacionais, trabalhos acadêmicos 

apresentados em eventos, bem como relatórios de gestão publicados pelas fundações 

estaduais de amparo à pesquisa e fundações de apoio associadas ao à CONFAP e 

CONFIES, respectivamente. 

Deste modo, ademais dos dados primários coletados, a revisão bibliográfica foi 

desenvolvida visando contribuir para a compreensão e identificação das relações da 

Triplice Hélice no âmbito das fundações de apoio brasileiras, bem como, das parcerias 

destas últimas com instituições de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica. 

De semelhante forma, este passo metodológico visa ainda contribuir no sentido de gerar 

alicerce para as discussões posteriormente estabelecidas, especialmente, no que tange a 

averiguação da atuação do governo brasileiro em face de promover à interação do setor 

produtivo com às IES, bem como, na análise de possíveis ações (de interação entre os 

entes citados) limitadoras ou amplificadoras da capacidade inovativa das fundações. 

O levantamento bibliométrico foi realizado nas bases de publicações científicas 

disponíveis via web: i) Portal de periódicos da CAPES; ii) Emerald Insigth; iii) Scopus; 
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iv) Science Direct; e v) Web of Science. Inicialmente foram realizadas as pesquisas com 

a inserção de três termos, associados pelo mecanismo de busca “AND”: “Triple Helix”, 

“Innovation” e “Support Foundations”. Contudo, em face de um reduzido quantitativo 

de estudos que atendessem aos requisitos postos e uma vez coletadas as publicações 

citadas, fora excluído o termo “Support Foundations”, instituído um recorte temporal de 

2007 à 2015 e o critério de “relevância” para disposição da ordem dos estudos. 

Dentre os estudos disponíveis, a leitura do resumo foi o método utilizado para 

clarificar quais publicações efetivamente discorriam acerca das formas de interação entre 

os atores da Hélice Tripla. Para a classificação do conjunto de artigos que comporiam o 

objeto de análise, foram estabelecidos os seguintes critérios de adequação: 

 Artigos que abordem algum formato de interação Universidade-

Governo-Setor Produtivo; 

 Artigos que elucidem modos e casos de inter-relações entre a 

universidade e empresas; 

 Artigos que abordem as intervenções governamentais nas relações U-E; 

 Artigos que abordem o fenômeno da inovação tecnológica sob à égide da 

abordagem neoschumpeteriana; 

 Não fizeram parte do conjunto de publicações analisadas: os artigos cujo 

o objeto de análise residisse na validação de outras modelagens teóricas, 

ou mesmo que utilizassem a Teoria da Triplice Hélice como apoio para 

outras abordagens, ao exemplo da Teoria de Imersão Social 

(GRANOVETTER) e da Teoria da Dependência de Recursos 

(PFEDDER; SALANCICK, 1978). Contudo, cabe ponderar que embora 

não tenham composto o conjunto de publicações analisadas, estas 

contribuíram para o entendimento do estado-da-arte da pesquisa em 

questão. 

  

Executados os passos metodológicos citados, o Apêndice B apresenta a triagem 

das publicações nas fontes: portal de periódicos da CAPES; Emerald Insigth; Scopus; 

Science Direct; e Web of Science, respectivamente. 
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3.3 ABRANGÊNCIA DO ESTUDO E PLANO AMOSTRAL  

 

 

O objeto de pesquisa desta dissertação é composto pelas fundações estaduais de 

amparo à pesquisa e fundações de apoio às instituições de ensino superior. Destas extrai-

se o objetivo de compreender como as relações da Triplice Hélice intervêm no processo 

de captação de recursos das fundações de apoio brasileiras com vistas a potencializar o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas.  

Com efeito, além da análise de dados secundários, a pesquisa de campo dos 

dados primários foi dividida em duas fases. Estabeleceu-se o recorte metodológico de 

fundações associadas aos seus respectivos conselhos nacionais para definição do universo 

de pesquisa. Portanto constitui universo desta pesquisa as 26 fundações estaduais de 

amparo à pesquisa associadas ao Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo 

à Pesquisa – CONFAP, assim como as 102 fundações de apoio às IES associadas ao 

Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de 

Pesquisa Científica e Tecnológica – CONFIES, totalizando 128 entidades. 

Cabe ponderar que embora possuam, a princípio, naturezas distintas, as 

fundações de apoio e as fundações estaduais de amparo à pesquisa compuseram uma 

mesma amostra pela premissa de que em ambos casos, os entes da Tríplice Hélice 

executam papéis semelhantes: o governo enquanto financiador, a universidade enquanto 

executora e a força produtiva enquanto demandadora dos projetos de pesquisa. 

Neste contexto, considerados os objetivos postos, é oportuno pontuar que o 

presente estudo se utiliza de técnicas avançadas de análises estatísticas (ver conjunto de 

técnicas de análise multivariada). Logo, a amostra consta de um fator capaz de alterar as 

estimativas calculadas. Cabe ponderar que dentre as restrições às técnicas de análise 

multivariada de dados, tem-se, geralmente, uma amostra mínima de 100 casos, 

quantitativo muito próximo às 128 entidades que compõem a população estudada.   

A coleta foi realizada tanto para as fundações estaduais de pesquisa quanto para 

as fundações de apoio às IES. Foi criado um banco de dados com os seguintes dados: 

Nome/SIGLA da fundação de apoio; nome do presidente e do gestor de projetos; e-mail 

destes contatos e telefones ativos. 

Desta forma, para a primeira fase de coleta de dados a amostra final contemplou 

22 fundações estaduais de amparo à pesquisa (ver Apêndice C). Assim, foram auferidos 
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na coleta 22 respondentes desta natureza. A amostra da segunda fase de coleta de dados 

contemplou 53 fundações de apoio as IES associadas ao CONFIES (ver Apêndice D).   

Conforme posto, obteve-se uma amostra de 75 respondentes, o que equivale a 

58,59% da população estudada. Desta forma, com vistas a validar o uso da amostra nas 

análises de resultados, foi utilizado o método bootstrap enquanto solução à problemática 

da população e/ou amostra pequena. Em termos gerais o bootstrap consta de uma técnica 

de simulação que cria reamostragens com o objetivo de estimar variância de erros e 

encontrar intervalos de confiança (RAO, 2013). Deste modo, o uso do bootstrap é 

adequado quando a população investigada é pequena, consequentemente, a amostra não 

atinge o mínimo necessário para uso de técnicas estatísticas.  

 No escopo deste estudo o bootstrap foi utilizado para uma população finita com 

reposição da amostra original. Os dados são selecionados randomicamente pela técnica e 

sua variância é calculada. Foram realizadas 1000 reamostragens em todos os 

procedimentos estatísticos. Dessa forma, a amostra utilizada é de 1000 casos, que mantém 

a variabilidade dos dados originais próximas da variabilidade dos valores estimados. A 

escolha do número de reamostragens se deve a aproximação dos dados à distribuição 

normal. Com 1000 reamostragens, se torna desnecessário utilizar mais reamostragens, já 

que as mudanças nas estimativas são próximas de 0. 

 

 

3.4 COLETA DE DADOS: E-MAIL SURVEY. 

 

 

Com o questionário publicado eletronicamente e definida a amostra, planejou-se 

o procedimento de coleta de dados. Esta pesquisa se utilizou do procedimento 

denominado e-mail survey, haja vista a dispersão geográfica dos elementos da amostra. 

Para Forza (2002) as pesquisas surveys por e-mail são vantajosas por respeitar a 

conveniência do respondente, garantir seu anonimato, ademais poderem ser 

operacionalizadas com baixo custo.  

Com vistas a elevar a taxa de retorno dos respondentes, deliberou-se no âmbito 

desta pesquisa considerar e adaptar as prerrogativas de Schaefer e Dillman (1998). Os 

autores apontam para elementos a serem considerados pelo pesquisador, a saber: (a) a 

taxa de retorno dos respondentes é diretamente proporcional ao número de contatos 

coerentes com os respondentes; (b) o manifesto da pesquisa de forma pessoal e intimista 
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tende a elevar ainda a taxa de retorno à pesquisa, uma vez que é procedimento comum 

dos respondentes verificar se o e-mail fora enviado a diversos destinatários ou de modo 

personalizado; (c) a flexibilidade no uso de instrumentos de coleta contribui ainda para o 

objetivo em pauta. Uma vez constatada falha no envio ao correio postal, Schaefer e 

Dillman (1998), recomendam o uso de estratégias alternativas, ao exemplo de ligações 

telefônicas.  

Isso posto, foram acolhidas as sugestões dos autores. Foram desenvolvidos e 

remetidos eletronicamente cartas de apresentação e questionário da pesquisa; lembrete e 

reenvio dos questionários para os potenciais respondentes; e consequentes 

agradecimentos aos respondentes. Ademais adotou-se o envio personalizado de e-mails, 

destacando ainda o nome completo e cargo do respondente, alvo da pesquisa. Por fim, foi 

utilizada ainda a estratégia de realizar ligações telefônicas com registros eletrônicos de 

contato visando uma maior aproximação com o respondente, bem como dirimir quaisquer 

dúvidas acerca do instrumento de pesquisa.  

Estabelecidos todos os processos a serem seguidos na coleta dos dados 

primários, iniciou-se o que neste estudo denomina-se a primeira rodada de contatos. Nela 

foram enviados ao longo de três dias, 151 e-mails (este número supera o quantitativo do 

universo da pesquisa, uma vez que algumas fundações possuíam em seu cadastro das 

associações mais de um e-mail cadastrado, ou mesmo desatualizados). 

Na primeira rodada de contatos foram coletados questionários durante um 

período de 15 dias, totalizando 16 respondentes, equivalente a uma taxa de retorno de 

10,60%. Com vistas a evitar envios de lembretes para os participantes que já haviam 

respondido o instrumento de pesquisa, foi efetivado um controle diário das respostas 

obtidas por meio de planilhas eletrônicas desenvolvidas em Microsoft Excel®.  

A segunda rodada de contatos foi realizada durante três dias, em conformidade 

com os padrões de personalização da mensagem. Foram enviados às fundações de apoio 

123 e-mails, os quais continham um novo convite para a participação na pesquisa. O 

período de coleta de questionários durante essa rodada foi de 09 dias, resultando em 13 

novos formulários respondidos, expondo uma taxa de retorno de 10,56%. 

Com efeito, tanto ambas rodadas iniciais de coleta causaram a geração de 

mensagens de erro, indicando falhas na entrega do convite da pesquisa aos respondentes 

em potencial. Estas indicavam, na maioria dos casos, falhas na entrega em virtude de 

endereços eletrônicos inutilizados, demandando assim a utilização de telefonemas para 

complementar o método de coleta a partir da terceira rodada.  
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A terceira rodada de coleta de dados durou 15 dias, período no qual foram 

contatadas 69 fundações de apoio, 16 das quais constavam com o telefone desatualizado 

junto aos conselhos nacionais (CONFAP e CONFIES). Desta feita, nesta rodada, os 

convites foram realizados via contato telefônico e formalizado via e-mail para o endereço 

eletrônico atualizado de 19 fundações de apoio. Esta rodada auferiu para a pesquisa o 

retorno de 25 respondentes, configurando uma taxa de retorno de 36,23%.  

Por fim, a quarta e derradeira rodada foi executada com os mesmos processos da 

terceira. Executada em 15 dias a quarta rodada auferiu um retorno de 21 respondentes das 

58 fundações contatadas, o equivalente a uma taxa de retorno de 36,21%.  É oportuno 

frisar que em todas às rodadas de coleta de dados os respondentes demandaram o envio 

de uma versão do questionário em formato de editor de textos, visando responder o 

instrumento de forma colaborativa, geralmente, em conjunto com a contabilidade e 

diretoria de projetos em face do teor dos questionamentos.  

Em suma, foram realizadas quatro rodadas de contato com as 128 fundações de 

apoio associadas ao CONFAP e o CONFIES. Após 60 dias coleta de dados, foram obtidos 

75 questionários respondidos, o que reflete uma taxa de retorno de 58,59%. Destes, 53 

foram provenientes das fundações de apoio às IES associadas ao CONFIES e 22 das 

fundações estaduais de amparo à pesquisa associadas ao CONFAP. 

Cabe ponderar portanto que o padrão do retorno dos questionários foi 

nitidamente estimulado em função da quantidade de contatos realizados, em 

conformidade preconizaram Schaefer e Dillman (1998). 

 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Postos os passos metodológicos desta pesquisa, a análise de dados desta 

dissertação será efetivada com base em dois métodos centrais: análise via técnicas de 

estatística descritiva e análise multivariada de dados.  

Deliberou-se analisar os dados pertinentes a esta pesquisa através do seguinte 

molde: Inicialmente serão abalançados os resultados centrais da pesquisa por intermédio 

da estatística descritiva. No bloco inicial serão expostos dados gerais ao exemplo do porte 

das fundações estudadas; dados acerca de IES apoiadas, assim como dados relativos à 

publicação de relatórios anuais de gestão.  
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Nos subcapítulos seguintes, empreende-se o uso de técnicas de análise 

multivariada, sendo cada subcapítulo dedicado a uma técnica. O tratamento estatístico foi 

realizado com o apoio do software SPSS 21 (Statistical Package for the Social Sciences). 

Foram utilizadas as técnicas de Análise de Conglomerados (Cluster Analysis), Correlação 

Canônica e Regressão Logística.  

Em suma, a Análise de Conglomerados ou Análise de Clusters classifica objetos 

com base em observações e variáveis, de modo que os objetos semelhantes entre si são 

agrupados. Os agrupamentos resultam em conjuntos de características escolhidas. Trata-

se uma técnica exploratória que utiliza a similaridade entre casos como comprimentos de 

reta em um segmento representado graficamente (HAIR et al. 2009). O objetivo desta 

técnica é obter uma variável de agrupamento, para depois comparar esses grupos com 

diversas variáveis, incluindo as que caracterizam os casos estudados.  

Por sua vez a Correlação Canônica consta de uma extensão da técnica de 

regressão múltipla. É uma técnica que estuda as interpelações entre conjuntos de variáveis 

independentes e variáveis dependentes. O objetivo desta técnica é estimar as relações dos 

conjuntos, identificando relações de dependência, podendo ainda ser utilizada enquanto 

passo inicial da regressão múltipla. A regressão múltipla é uma técnica de análise 

multivariada que busca medir a influência de fatores em uma variável dependente.  

Por fim, a Regressão Logística consta de uma forma especializada de regressão 

formulada para prever e explicar uma variável categórica binária. Nesse estudo, as 

variáveis categóricas ou dependentes são as variáveis de agrupamento formadas na 

análise de conglomerados. A variável estatística representa uma relação multivariada com 

coeficientes como os da regressão indicando o impacto relativo de cada variável preditora 

(HAIR et al, 2009, p. 225). O objetivo desta técnica é estimar um modelo com variáveis 

que diferenciem com bom poder de classificação os grupos da variável categórica.  

 

 

3.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Em suma, foram executados os seguintes procedimentos metodológicos para o 

alcance dos objetivos propostos por este estudo: 

1. Pesquisa Documental: Sob um prisma inicial fora realizada uma pesquisa 

documental a partir de relatórios de gestão publicados pelas fundações estaduais 
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de amparo à pesquisa associadas ao CONFAP e fundações de apoio associadas 

ao CONFIES. Em linhas gerais, objetivou-se durante a pesquisa documental 

minudenciar e sistematizar as variáveis a serem consideradas no instrumento de 

pesquisa. 

2. Revisão Bibliográfica e Levantamento Bibliométrico: A revisão bibliográfica 

foi desenvolvida com bases em materiais publicados em livros, teses, 

dissertações, periódicos nacionais e internacionais, e trabalhos acadêmicos 

apresentados em eventos. O objetivo desta etapa metodológica constou da 

compreensão e identificação das relações da Triplice Hélice no âmbito das 

fundações de apoio brasileiras. Ademais a revisão bibliográfica mostrou-se 

fundamental para construção do alicerce sobre o qual foram estabelecidas as 

discussões dos resultados.  

3. Formulação do instrumento eletrônico de coleta de dados: Definidos os 

constructos de variáveis fora construído o instrumento de coleta de dados (ver 

apêndice A), contemplando as variáveis de categorização das fundações; 

variáveis de relações com os atores da Triplice Hélice; relativas aos montantes 

de projetos e de recursos investidos nas áreas evidenciadas na pesquisa 

documental aos relatórios de gestão publicados (“Pesquisa, Ensino e Extensão”; 

“Institucionais”; “Inovação Industrial”; “Agricultura”; “Culturais”; “Educação”; 

e “Ambientais”. Por fim, o questionário foi publicado eletronicamente através 

do Google Docs®. 

4. Coleta de dados (E-mail Survey): Com o questionário publicado 

eletronicamente, planejou-se o procedimento de coleta de dados. Este estudo 

utilizou-se do procedimento denominado e-mail Survey, haja vista a dispersão 

geográfica dos elementos da amostra. Em suma, foram realizadas quatro rodadas 

de contato com as 128 fundações de apoio associadas ao CONFAP e o 

CONFIES. Após 60 dias coleta de dados, foram obtidos 75 questionários 

respondidos, o que reflete uma taxa de retorno de 58,59%. Destes, 53 foram 

provenientes das fundações de apoio às IES associadas ao CONFIES e 22 das 

fundações estaduais de amparo à pesquisa associadas ao CONFAP. 

5. Análise dos dados: A análise dos dados pertinentes a esta pesquisa se deu 

através do seguinte molde: Inicialmente foram abalançados os resultados 

centrais da pesquisa por intermédio da estatística descritiva. Ademais, 

empreendeu-se o uso de técnicas de análise multivariada, sendo cada subcapítulo 
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(do capítulo 04) dedicado a uma técnica. O tratamento estatístico foi realizado 

com o apoio do software SPSS 21 (Statistical Package for the Social Sciences). 

Foram utilizadas as técnicas de Análise de Conglomerados (Cluster Analysis), 

Correlação Canônica e Regressão Logística. O Quadro 8, posto a seguir, expõe 

e sumariza as relações dos objetivos propostos neste estudo com os métodos de 

análise utilizados.  

 

Objetivos específicos Método de análise 

Caracterizar as fundações estaduais de amparo à pesquisa e 

fundações de apoio às IES brasileiras; 
Estatística descritiva 

Identificar grupos de interação quanto a projetos, 

investimentos, relações e repasse das funções estudadas. 
Análise de conglomerados 

Investigar se as relações da Triplice Hélice influenciam a 

captação de recursos para as fundações.  
Correlação canônica 

Analisar um modelo preditivo que diferencia as fundações 

pelas características que ampliam ou limitam a capacidade 

inovativa 

Regressão Logística Binária 

Quadro 8 – Quadro Metodológico: relação entre os objetivos propostos e os métodos utilizados 

Fonte: do autor,2015.  

 

Com efeito, as especificidades de cada método de análise multivariada posto 

serão minudenciadas no capítulo 04, haja vista o entendimento de que a proximidade com 

os resultados obtidos facilita a compreensão da aplicabilidade das técnicas.  
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

O presente capítulo tem por desígnio apresentar e discutir, sob a luz do aporte 

teórico posto os principais resultados obtidos a partir da análise de dados. Para tanto, 

estrutura-se em conformidade ao encadeamento das técnicas estatísticas empregadas na 

pesquisa, a saber, a estatística descritiva, a análise de conglomerados, correlação canônica 

e a regressão logística binária. É patente que os resultados evidenciados pelas técnicas 

estatísticas empreendidas apontam direções que demandam reflexões e análises 

comparativas. Estas, serão evidenciadas no presente capítulo. 

 

 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA: CARACTERIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES.  

 

 

Conforme posto, as fundações estaduais de amparo à pesquisa e fundações de 

apoio vinculadas às instituições de ensino superior, têm sido alvo de políticas nacionais 

de ciência e tecnologia e pauta do panorama de desenvolvimento social, científico e 

tecnológico brasileiro, haja vista o constructo de instrumentos legais (Lei 8.958/94; Lei 

nº. 10.973/04; Portaria Interministerial nº 3.185 -MEC/MCTI) que regulamentam as 

relações destas fundações no agenciamento e apoio a projetos de pesquisa, ensino e 

extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. 

Neste sentido, como fora citado, estas atuam enquanto ferramentas de 

desburocratização, tornando a gestão dos entes públicos mais ágil, sobretudo à gestão 

acadêmica, fornecendo subsídios para a obtenções de inovações tecnológicas, que 

segundo Etzkowitz e Leydesdorff (2000) ocorrem sobretudo em um ambiente 

estabelecido a partir da interação entre o governo, as indústrias, enquanto estrutura 

produtiva, e a infraestrutura científico-tecnológica presente na academia. 

Isso posto, para fins descritivos, os respondentes da pesquisa, os quais 

representam as entidades pesquisadas, foram questionados sobre os aspectos que 

caracterizam as últimas. No que tange a sua natureza as fundações podem assumir dois 

moldes: a) Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa; e b) Fundações de Apoio às IES. 

O gráfico 01, exposto a seguir, representa a distribuição das entidades no escopo desta 

pesquisa. 
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Gráfico 01 – Natureza das Entidades Pesquisadas 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Evidenciou-se que dentre as entidades estudadas, 70,67% constam de fundações 

de apoio às instituições de ensino superior, aquelas definidas pelo MEC enquanto 

instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, extensão 

e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, de interesse das IFES, bem 

como das instituições de pesquisa desta natureza.  

Por conseguinte, 29,33% das entidades pesquisadas constam de fundações 

estaduais de amparo à pesquisa, criações estaduais, pelas quais o governo fomenta a 

pesquisa científica e tecnológica do país.  

Outra análise acerca das fundações de apoio, diz respeito acerca das regiões 

geográficas as quais se inserem. O gráfico 02, posto a seguir expressa a distribuição da 

presença das fundações de apoio nas regiões brasileiras.  

29,33%

70,67%

Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa Fundações de Apoio às IES
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Gráfico 02 – Distribuição Geográfica das Fundações 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Conforme se observa, a maior concentração das fundações pesquisadas reside na 

região Sudeste (38,67%), com predominância das fundações de apoio às IES em 

conformidade ao exposto no gráfico 01. A região Nordeste, por sua vez apresenta a 

segunda maior concentração das fundações (24,00%). A região com menor concentração 

de fundações de apoio no âmbito desta pesquisa, consta da região Norte (9,33%), a qual 

apresenta uma distribuição atípica, possuindo mais fundações estaduais de amparo à 

pesquisa (6,67%) em face das fundações de apoio às IES (2,67%). 

É preciso ressaltar que a distribuição exposta corrobora o que define Borges 

(2011), no que tange a amplitude geográfica das fundações de apoio brasileiras. Para o 

autor, a presença das entidades em pauta abrange, todo o território nacional, logo, 

disponibiliza uma abrangência em escopo nacional para a implementação de políticas de 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

Merece destaque ainda a análise de porte das fundações pesquisadas, sob o 

enfoque do número de funcionários. Acerca desta variável, as fundações foram 

categorizadas em: (a) micro porte (com até 9 funcionários); (b) pequeno porte (entre 10 e 

49 funcionários); (c) médio porte (entre 50 e 99 funcionários); e (d) grande porte (acima 

de 100 colaboradores). O gráfico 03 expõe a distribuição das entidades pesquisadas tendo 

por variável central o número de funcionários. 
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Gráfico 03 – Porte/Nº de funcionários das entidades. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Postos os dados, verifica-se que as fundações de micro porte correspondem a 

menor parcela, com apenas 8,00% da amostra. As entidades de pequeno e grande porte 

conglomeram a maiores parcelas da amostra, com 36,00% e 33,33%, respectivamente. 

Merece destaque a análise de que dentre o percentual de 33,33% relativo às fundações de 

grande porte, a maior parcela (20,00%) concentra-se na região Sudeste, a qual, concentra 

as fundações de maior porte, precedida da região Nordeste. Sob uma leitura estratificada, 

é fato que na região Sudeste 51,72% das fundações estudadas possuem mais de 100 

funcionários, expondo sobretudo uma concentração de entidades de grande porte na 

região supracitada. Na região Nordeste, a maior concentração consta das fundações de 

pequeno porte (entre 10 e 49 funcionários) 44,44%, precedidas das fundações de grande 

porte, 33,33%. 

No que tange ao número de IES apoiadas as fundações classificadas nas 

seguintes categorias: 1; entre 2 e 5, entre 6 e 9, entre 10 e 20 e acima de 20. O gráfico 04 

evidencia os resultados.  
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Gráfico 04 – Quantitativo de IES apoiadas. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Note-se que dentre as organizações estudadas, 56,94% das fundações apoiam 

apenas 1 IES, 23,61% apoiam entre 2 e 5 IES, 5,56% apoiam entre 6 e 9 IES e 6,94% 

apoiam entre 10 e 20 IES e a faixa que compreende apoio a mais de 20 IES.  

Outra variável classificatória diz respeito à prática de publicar relatórios de 

gestão. O gráfico 05 aponta os resultados acerca deste quesito.  

 

 

Gráfico 05 – Publicam relatórios de gestão? 

Fonte: Do autor, 2015. 
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No exercício de 2013, 62,67% das fundações pesquisadas publicaram relatórios 

de gestão, ao passo que 37,33% não publicaram. É oportuno destacar que o gráfico 05, 

ora posto, apresenta a composição dos percentuais citados. Cabendo portanto evidenciar 

que, respeitadas as proporções da amostra a estrutura de resultados se apresentou 

semelhante (próximos dos resultados expostos no campo “Total Geral”) para ambas 

naturezas das fundações de apoio.  

Por fim, no que tange às fontes de recursos, estas podem ser categorizadas em 

fontes de recursos: (a) privada; (b) pública; ou (c) pública-privada. Conforme se observa 

no gráfico 06, 61,33% dos recursos das entidades estudadas são provenientes de fontes 

públicas; 29,33% de fonte pública-privada e apenas 9,33% representam a parcela de 

fundações de apoio financiadas pela iniciativa privada. Outro dado relevante, exposto no 

gráfico em tela consta do fato das fundações estaduais de amparo à pesquisa não 

receberem recursos exclusivamente privados para financiamento de seus projetos. 

 

 
Gráfico 06 – Fontes de Recursos.  

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Em linhas gerais, as organizações estudadas são predominantemente Fundações 

de Apoio às IES que publicam relatórios, com fonte de recursos pública, da região 

Sudeste, de porte pequeno e que apoiam 1 IES. No entanto, os demais estratos são 

representados por 1 ou mais fundações, demonstrando a heterogeneidade de aspectos que 

caracterizam as fundações.  
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4.2 ANÁLISE DE CONGLOMERADOS  

 

 

Com o intuito de identificar a possível formação de grupos distintos entre as 

fundações pesquisadas, as observações (fundações de apoio), foram, sob uma análise 

preliminar, agrupadas segundo o método de distância euclidiana. Os agrupamentos 

partiram da análise das questões que avaliam a quantidade anual de projetos executados, 

os montantes de recursos totais investidos em cada área, questões que remetem as relações 

das fundações estudadas com os entes públicos e a infraestrutura produtiva, bem como 

questões que analisam o repasse financeiro do tesouro e de outras fontes.  

Isso posto, serão evidenciados os resultados da análise de conglomerados ou 

análise de cluster, utilizando a análise em pauta em duas etapas (cluster hierárquico e 

cluster k-means). Em suma, o cluster hierárquico é empregado inicialmente para 

identificar o número de grupos distintos que podem existir a partir das distâncias 

euclidianas de cada caso com base nas variáveis estudadas. Em um segundo momento, o 

cluster k-means indica quais variáveis contribuem para diferenciar os grupos 

identificados na etapa anterior. Ademais, constitui a variável de agrupamento, que é 

utilizada em análise posterior. O objetivo dessa análise reside portanto em identificar 

dissimilaridades entre casos (FÁVERO et al, 2009).  

Convém destacar que o método de aglomeração, ou mesmo o processo de 

formulação de grupos se desenvolve a partir de uma série de divisões sucessivas que 

vinculam clusters com maior similaridade até o momento o qual estes apresentam menor 

similaridade entre as observações. Neste sentido, o método da menor distância maximiza 

a conectividade entre os clusters formados. Sobre a medida de distância euclidiana, 

Maroco (2007, p. 420) define que “essa medida de dissemelhança métrica mede o 

comprimento da reta que une duas observações num espaço p-dimensional. Para p 

variáveis, a distância euclidiana entre os casos é dada”.  
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4.2.1 Primeira formação de clusters: Quantidade de projetos e valores totais 

investidos 

 

 

A primeira análise de cluster buscou identificar a formação de grupos a partir 

das 8 variáveis que mensuram a quantidade de projetos e as 8 variáveis que mensuram o 

valor total investido em cada área. A tabela 01, disposta a seguir, expõe o final do 

planejamento de aglomeração para os casos do estudo. Esta fornece ainda a leitura dos 

casos (fundações de apoio) com maior similaridade, o 25 e 71, bem como, os casos com 

menor similaridade, dispostos no estágio 74, o caso 1 e o 12. O coeficiente exposto 

corresponde a distância euclidiana padronizada. Conforme se observa na tabela em tela, 

o resultado do planejamento de aglomeração indica a formação de 2 clusters, observado 

pela maior distância entre os casos nos estágios 73 (0,240) e 74 (0,504). Portanto, a 

formação de 2 clusters é a mais adequada. 

 

Estágio 
Cluster combinado 

Coeficientes 

O cluster de estágio é 

exibido primeiro Próximo estágio 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 25 71 0,000 0 0 2 

2 13 25 0,000 0 1 8 

3 24 40 0,003 0 0 4 

4 24 32 0,005 3 0 6 

5 45 63 0,007 0 0 15 

...             

70 1 5 0,162 69 0 73 

71 3 69 0,170 68 0 73 

72 12 18 0,181 0 0 74 

73 1 3 0,240 70 71 74 

74 1 12 0,504 73 72 0 

Tabela 01 – Planejamento de aglomeração para primeira formação de clusters (Fc01). 

Fonte: Do autor, 2015. 

  

Na segunda etapa, o cluster k-means foi aplicado indicando a formação de 2 

clusters. A Tabela 02, apresentada a seguir elenca as diferenças nas médias das variáveis 

por cluster. O cluster 1 é formado por casos com médias que oscilam entre 0,30 a 1,49, o 

cluster 2, por sua vez é constituído por casos cujas médias oscilam de 1,32 a 3,09. É 

oportuno ponderar que as categorias da escala das variáveis são de 0 a 4, portanto, os 

casos presentes no cluster 1 desenvolveram até 250 projetos e tiveram valores até 10 
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milhões por área. No cluster 2, estão presentes os casos que desenvolveram em média 

mais de 250 projetos, com valores superiores à 10 milhões de reais em pelo menos uma 

das áreas.  

 

Variáveis 
Cluster 

1 2 

QP Pesquisa, ensino e extensão 1,49 3,09 

QP Institucionais 0,92 2,05 

QP Inovação industrial 0,7 1,73 

QP Agricultura 0,42 1,32 

QP Culturais 0,55 1,36 

QP Educação 0,72 1,64 

QP Ambientais 0,6 1,41 

QP Saúde 0,85 1,82 

VT Pesquisa, ensino e extensão 1,36 3,18 

VT Institucionais 0,83 2,95 

VT Inovação industrial 0,74 2,36 

VT Agricultura 0,3 1,95 

VT Culturais 0,43 1,68 

VT Educação 0,7 2,23 

VT Ambientais 0,6 1,91 

VT Saúde 0,62 2,64 

Tabela 02 – Centro de cluster finais - Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Verificou-se maior distinção entre as médias das variáveis de valor total (VT) 

em função das variáveis que mensuram a quantidade de projetos (QP). As maiores 

distâncias residem nas áreas de pesquisa, ensino e extensão e institucional, tanto no VT 

como na QP. Verificou-se ainda distinções entre as médias de VT nas áreas de agricultura 

e saúde, fato que permite abordar que as diferenças mais expressivas entre as fundações 

constantes nos clusters 1 e 2, em termos de QP e VT residem nestas variáveis.  

Com vistas a avaliar se as diferenças entre as médias eram significativas 

estatisticamente, foi conduzido o teste de comparação de médias (ANOVA), cujos 

resultados são expressos na tabela 03. Com os índices de significância iguais a 0, é 

possível afirmar que as 16 variáveis que formam os 2 clusters discriminam bem os grupos. 

Os resultados do quadrado da distribuição F permitem ainda ranquear as variáveis em 

relação ao poder de discriminação. Em consonância ao já estabelecido na tabela 02, dentre 

as variáveis postas, duas se destacam, obtendo maior poder discriminatório, sendo elas a 
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VT Saúde (F=122,581) e a VT Agricultura (F=110,216). Isso posto, evidencia-se que as 

organizações se diferenciam mais em relação a essas duas variáveis.  

 

 Variáveis 

Cluster Erro 

F Sig. Quadrado 

Médio 
df 

Quadrado 

Médio 
df 

QP Pesquisa, ensino e extensão 39,817 1 0,973 73 40,902 0 

QP Institucionais 19,534 1 0,639 73 30,566 0 

QP Inovação industrial 16,467 1 0,405 73 40,702 0 

QP Agricultura 12,679 1 0,324 73 39,153 0 

QP Culturais 10,364 1 0,277 73 37,41 0 

QP Educação 13,141 1 0,409 73 32,142 0 

QP Ambientais 10,083 1 0,329 73 30,671 0 

QP Saúde 14,601 1 0,549 73 26,604 0 

VT Pesquisa, ensino e extensão 51,685 1 1,28 73 40,37 0 

VT Institucionais 70,16 1 0,718 73 97,694 0 

VT Inovação industrial 41,194 1 0,923 73 44,621 0 

VT Agricultura 42,462 1 0,385 73 110,216 0 

VT Culturais 24,208 1 0,408 73 59,319 0 

VT Educação 36,353 1 0,699 73 52,001 0 

VT Ambientais 26,489 1 0,5 73 52,982 0 

VT Saúde 63,043 1 0,514 73 122,581 0 

Tabela 03 – Teste de comparação de médias Anova - Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Em face do exposto, sobretudo no que tange ao grau de significância iguais a 0, 

os resultados parecem indicar uma pluralidade/heterogeneidade no que tange a QP e VT 

investidos em cada uma das áreas elencadas nas entidades estudadas.  

A tabela 04, por sua vez discrimina os números de observações em cada cluster. 

Das 75 fundações que compuseram a amostra, 53 constituíram o cluster 01 e 

consequentemente 22 o cluster 02. Em suma, os resultados da análise de clusters apontam 

para distinções claras entre os dois grupos no que tange à quantidade de projetos e valores 

totais investidos em 8 áreas distintas, totalizando 16 variáveis. 

 

Cluster 
1 53 

2 22 

Válido 75 

Ausente 0 

           Tabela 04 – Número de casos em cada cluster - Fc01. 

           Fonte: Do autor, 2015. 
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Uma vez determinados os clusters, fora possível identificar características de 

formação dos dois grupos. No cluster 01 constam as fundações as quais compreendem 

uma menor quantidade de projetos (até 250) e valores investidos até 10 milhões por área. 

No cluster 2 estão presentes as entidades com maior quantidade projetos e montantes de 

investimento mais expressivos. Dessa forma, as variáveis demográficas que caracterizam 

as organizações são avaliadas e divididas pela variável de agrupamento formada na 

análise de conglomerados.  

As variáveis foram analisadas utilizando o recurso do bootstrap a 1000 

reamostragens. O intervalo de confiança apresentado em cada resultado indica a dispersão 

do resultado caso a amostra fosse maior. Com o intervalo de confiança, tem-se uma 

estimativa que simula uma amostra de 1000 casos, indicando a variabilidade da 

porcentagem obtida por estrato. O viés gerado pelas reamostragens demonstra ser 

mínimo, atingindo valores próximos a 0 em todas as estimativas. A amostra, apesar de 

ser composta por 75 casos, apresenta dados perdidos na composição. 3 organizações 

deixaram de responder pelo menos umas das questões referentes as variáveis que formam 

a variável de agrupamento. Com isso, as médias por estrato de cluster apresentam esse 

desfalque, totalizando 72 casos nessa etapa da análise.  

A primeira variável avaliada consta da natureza da fundação, que resume seus 

resultados em fundações estaduais de amparo à pesquisa ou fundações de apoio à 

Instituições de Ensino Superior – IES. Os resultados expressam uma discrepância entre 

as fundações de apoio às IES comparando os clusters. A tabela 05, destaca que das 50 

fundações constantes no cluster 01, 78% são fundações de apoio a IES. O cluster 02, por 

sua vez apresenta um equilíbrio sendo constituído por 11 fundações estaduais de amparo 

à pesquisa e 11 fundações de apoio à IES.  

O intervalo de confiança a um nível de significância de 95% indica o limite 

inferior de 66% e superior de 90% com 1000 reamostragens. Isso posto, é pertinente 

afirmar que caso a amostra obtida fosse de 1000 casos, as fundações estaduais poderiam 

atingir apenas o limite máximo de 34% das entidades do cluster 1. Esses resultados 

indicam que a maior parte das fundações com menor quantidade de projetos e menores 

montantes investidos são as de apoio à IES. 
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Número de caso de 

cluster 
Frequência 

Porcentagem 

válida 

Bootstrap para Porcentuala 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Estaduais 11 22 0 6 10 34 

IES 39 78 0 6 66 90 

Total 50 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Estaduais 11 50 -0,1 10,7 27,3 72,7 

IES 11 50 0,1 10,7 27,3 72,7 

Total 22 100 0 0 100 100 

Tabela 05 – Frequência da variável: Natureza da fundação - Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Nesta mesma concepção, lê-se que conforme estabelece o intervalo de confiança 

para o cluster 01, as fundações de apoio às IES poderiam atingir um percentual de 90% 

daquelas com menor quantidade de projetos e menores montantes investidos. Esta 

realidade pode ser entendida uma vez que as fundações estaduais de amparo à pesquisa 

(FAP’s) já desempenham uma imprescindível participação nos planejamentos e ações 

para o desenvolvimento de políticas de ciência, tecnologia e inovação em solo brasileiro 

(BORGES, 2011).  

Ademais, a maior concentração das FAP’s no conglomerado de fundações que 

possuem maior QP e VT (cluster 02), bem como o destaque do poder discriminatório da 

variável VT Saúde (F=122,581), evidenciado na tabela 03, parecem ser explicados por 

Borges (2011, p. 187), ao ponderar acerca da atuação das FAP’s em parceria com o 

Ministério da Saúde: “Experiência de sucesso já comprovado de utilização dessa 

capilaridade é a parceria do Ministério da Saúde com as FAP’s na promoção do Programa 

de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde – PPSUS”. 

Em linhas gerais, o Portal da Saúde (2015) define o PPSUS enquanto uma 

iniciativa de descentralização de fomento à pesquisa em saúde nas unidades federativas 

que promove o desenvolvimento científico e tecnológico, visando atender as 

peculiaridades e especificidades de cada UF brasileira e contribuir para a redução das 

desigualdades regionais, em conformidade ao que preconiza à abordagem da Triplice 

Hélice disposta por Etzkowitz e Leydesdorff, (2000). 

 

“O Ministério da Saúde - MS, por meio do Departamento de Ciência e 

Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - 

Decit/SCTIE, é o coordenador nacional do PPSUS e conta com parcerias, 

no âmbito federal, com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), e na esfera estadual, com as Fundações 

de Amparo/Apoio à Pesquisa (FAP) e as Secretarias Estaduais de Saúde 

(SES) e as Secretarias de Ciência e Tecnologia (SECT). [...] Esse Programa 

constitui uma ferramenta potencialmente indutora para que os principais 
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problemas de saúde da população figurem entre as linhas prioritárias de 

investigação dos pesquisadores brasileiros, tendo a relevância sócio 

sanitária como critério norteador para a definição dos temas prioritários de 

pesquisa. Além disso, contribui para aumentar a experiência e a produção 

científica dos pesquisadores locais, tornando-os mais competitivos em 

âmbito nacional” (PORTAL DA SAÚDE, 2015). 

 

Isso posto, pode-se inferenciar de que a experiência de sucesso da parceria das 

FAP’s com o Ministério da Saúde na operacionalização do PPSUS contribuiu 

significativamente para diferenciar as fundações estudadas, especialmente no que tange 

ao valor total investido em projetos de Saúde.  

Por sua vez, a variável que cataloga o número de funcionários de cada fundação 

também demonstra ser um fator que diferencia as organizações por cluster. As fundações 

com até 9 funcionários somente estão presentes no cluster 1. Cabe ponderar que para este 

estrato o intervalo de confiança foi o menor em face das demais variáveis, indicando que 

os resultados para este estrato é mais fidedigno. No cluster 2, quanto maior o número de 

funcionários, maior é a representatividade no cluster. Tomando o intervalo de confiança 

como medida de proporção, com 100 casos hipotéticos, o limite máximo de 

representatividade de fundações com mais de 100 funcionários chega a 68,2% conforme 

destaca a tabela 06.  

 

Número de caso de cluster Frequência 
Porcentagem 

válida 

Bootstrap para Porcentuala 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Até 9 - micro 5 10 -0,1 4,3 2 20 

10 a 49 - pequena 20 40 0,4 6,7 28 54 

50 a 99 - média 10 20 -0,02 5,5 10 30 

Mais de 100 - grande 15 30 -0,1 6,3 18 44 

Total 50 100 0 0 100 100 

2 Válido 

10 a 49 - pequena 6 27,3 0,1 9,6 9,1 45,5 

50 a 99 - média 6 27,3 -0,2 9,5 9,1 45,5 

Mais de 100 - grande 10 45,5 0,1 10,6 27,3 68,2 

Total 22 100 0 0 100 100 

Tabela 06 – Frequência da variável: Número de funcionários - Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

No que tange à região do país, poucas diferenças puderam ser percebidas entre 

os clusters 1 e 2, indicando que independente da região de origem das fundações, a 

quantidade de projetos e os valores investidos nas diversas áreas não sofrem influência 

geográfica (ver tabela 07).  
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Número de caso de cluster Frequência 
Porcentagem 

válida 

Bootstrap para Porcentuala 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Nordeste 12 24 0,1 6,3 12 36 

Norte 5 10 0 4,3 2 20 

Centro-oeste 7 14 -0,1 4,8 4 24 

Sudeste 19 38 0,1 7,1 24 52 

Sul 7 14 -0,1 5 6 24 

Total 50 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Nordeste 6 27,3 0,2 9,6 9,1 45,5 

Norte 2 9,1 -0,3 6,1 0 22,7 

Centro-oeste 3 13,6 0 7,4 0 27,3 

Sudeste 7 31,8 0 10 13,6 50 

Sul 4 18,2 0,1 8,5 4,5 36,4 

Total 22 100 0 0 100 100 

Tabela 07 – Frequência da variável: Região - Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

O número de instituições apoiadas também mostrou equilíbrio nos estratos de 

cada cluster. No entanto, conforme se verifica na tabela 08, os intervalos de confiança, 

mostraram limites superiores discrepantes comparando os mesmos estratos em cada 

cluster. As fundações que apoiam apenas 1 instituição têm limite superior de 80% no 

cluster 1, enquanto no cluster 2, esse limite chega a apenas 59%. Ao avaliar a 

porcentagem cumulativa, percebe-se que no cluster 1 a maior parte dos casos se concentra 

nos estratos “1” e “De 2 a 5”, chegando a 86%. A presença do estrato “acima de 20” é 

irrelevante (segundo os intervalos de confiança), e no cluster 2 corresponde a 18,2% do 

total de casos presentes. 

 

Número de caso de cluster Frequência 
Porcentagem 

válida 

Bootstrap para Porcentuala 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

1 33 66 0,1 6,8 54 80 

De 2 a 5 10 20 0,1 5,7 10 32 

De 6 a 9 4 8 -0,1 3,9 2 16 

De 10 a 20 2 4 0 2,8 0 10 

Acima de 20 1 2 -0,1 1,9 0 6 

Total 50 100 0 0 100 100 

2 Válido 

1 8 36,4 0,2 10,3 18,2 59,1 

De 2 a 5 7 31,8 0 9,7 13,6 50 

De 10 a 20 3 13,6 0 7,3 0 31,8 

Acima de 20 4 18,2 -0,2 8,3 4,5 36,4 

Total 22 100 0 0 100 100 

Tabela 08 – Frequência da variável: Número de IES apoiadas - Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 
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Fundamentado nesses dados, identifica-se uma leve tendência das entidades que 

possuem mais QP e VT operarem em consonância com um quantitativo maior de IES, 

que segundo Rapini e Righi (2006) congregam uma fonte propulsora de geração de 

conhecimento, fundamental na observância das relações da hélice tripla visando 

estabelecer insumos para o processo inovativo.  

Fora avaliado ainda a prática das fundações em publicar ou não relatórios 

gerenciais. Nessa variável, há grande discrepância entre os clusters. Conforme expõe a 

tabela 09, no cluster 1, há um equilíbrio entre aqueles publicam e não publicam, já no 

cluster 2, a maioria (86%) publica relatórios. O intervalo de confiança para o mesmo 

cluster oscila entre 72% e 100% com uso do bootstrap, enquanto que para o mesmo 

estrato, o intervalo de confiança do cluster 1 oscila entre 42% e 68%. Esses resultados 

indicam que as fundações com maior número de projetos e com mais valores investidos 

também são as que mais publicam relatórios.  

 

Número de caso de cluster Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentuala 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Sim 27 54 0,2 6,9 42 68 

Não 23 46 -0,2 6,9 32 58 

Total 50 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Sim 19 86,4 -0,1 7,3 72,7 100 

Não 3 13,6 0,1 7,3 0 27,3 

Total 22 100 -3,7 18,9 0 100 

Tabela 09 – Frequência da variável: Publicação de relatórios de gestão - Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Em relação a fonte de recursos, apenas no estrato de público-privado foi 

percebida uma diferença entre os clusters. As frequências expostas na tabela 10 expõem 

que as fundações do cluster 1 são as que mais captam recursos de parcerias público-

privadas (36,00%), uma vez que no cluster 2, apenas 13,6% das fontes advém de fontes 

público-privadas. No entanto, para ambos os clusters, a principal fonte continua sendo a 

pública.  
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Número de caso de cluster Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentuala 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Público 30 60 0 6,8 46 74 

Privado 2 4 0 2,7 0 10 

Público-privado 18 36 0 6,6 22 50 

Total 50 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Público 16 72,7 -0,1 9,6 54,5 90,9 

Privado 3 13,6 0 7,3 0 31,8 

Público-privado 3 13,6 0 7,5 0 31,8 

Total 22 100 -0,1 3,2 100 100 

Tabela 10 – Frequência da variável: Fonte de Recursos - Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Conforme foi evidenciado, o intervalo de confiança disposto pelo Bootstrap, 

indica que as fundações de apoio com maior QP e VT investidos por área podem possuir 

em até 90,9% dos casos a maioria dos seus projetos investidos com recursos de fonte 

pública, ratificando a inferência dos convênios celebrados entre o governo brasileiro e 

FAP’s, observadas em maior representatividade no cluster 02. 

As variáveis que medem a relação das fundações com a secretária estadual e com 

a federação das indústrias também foram avaliadas quanto a possíveis diferenças de 

representatividade nos clusters formados. Em conformidade ao que se evidencia nas 

tabelas 11 e 12, os resultados não permitem inferenciar diferenças significativas nos 

clusters das duas variáveis. Não obstante, estes resultados sugerem que 

independentemente da quantidade de projetos desenvolvidos e respectivos montantes 

financeiros investidos durante o exercício anterior, a relação com os entes citados não é 

influenciada por esses fatores.  

A tabela 11 expressa a seguir, apresenta a frequência da variável “Relação com 

a Secretária Estadual de Desenvolvimento Econômico”, quanto o grau de interação com 

as entidades estudadas.  
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Número de caso de cluster Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentuala 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Inexistente 8 15,1 0,2 4,9 7,5 26,4 

Ruim 3 5,7 0,3 3,3 0 13,2 

Regular 5 9,4 -0,1 4 1,9 17 

Boa 17 32,1 -0,3 6 20,8 43,4 

Muito boa 17 32,1 0 6,7 18,9 45,3 

Excelente 3 5,7 0 3,1 0 13,2 

Total 53 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Inexistente 6 27,3 -0,1 9,4 9,1 45,5 

Regular 2 9,1 0 6,1 0 22,7 

Boa 6 27,3 -0,1 9,5 9,1 45,5 

Muito boa 6 27,3 -0,2 10 9,1 45,5 

Excelente 2 9,1 0,3 6,2 0 22,7 

Total 22 100 0 0 100 100 

Tabela 11 – Frequência da variável: Relação com Secretaria estadual de desenvolvimento econômico - 

Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

De semelhante modo, a tabela 12 a frequência da variável “Relação com a 

Federação das Indústrias”, quanto o grau de interação com as entidades estudadas.  

 

Número de caso de cluster Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentuala 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Inexistente 14 26,4 -0,1 6,1 15,1 39,6 

Ruim 5 9,4 0,1 3,9 1,9 17 

Regular 5 9,4 0 4,2 1,9 18,9 

Boa 8 15,1 0,1 4,9 5,7 24,5 

Muito boa 19 35,8 -0,1 6,7 22,6 49,1 

Excelente 2 3,8 0 2,7 0 9,4 

Total 53 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Inexistente 8 36,4 -0,1 9,9 18,2 59,1 

Ruim 1 4,5 0 4,3 0 13,6 

Boa 8 36,4 -0,2 10,3 18,2 54,5 

Muito boa 3 13,6 0 7,3 0 27,3 

Excelente 2 9,1 0,4 6,5 0 22,7 

Total 22 100 0 0 100 100 

Tabela 12 – Frequência da variável: Relação com Federação das Indústrias - Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Por fim, as variáveis que medem o repasse financeiro originado do tesouro 

estadual e a variável de repasse financeiro com origem de outras fontes foram avaliadas 
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quanto a possíveis diferenças de representatividade nos clusters formados. As tabelas 13 

e 14 apresentam os resultados relativos às variáveis citadas respectivamente.   

 

Número de caso de cluster Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

0 22 41,5 0,1 6,7 28,3 54,7 

Até R$ 10 milhões 24 45,3 -0,1 6,8 32,1 58,5 

De R$ 11 a 50 milhões 5 9,4 0 4,1 1,9 18,8 

De R$ 51 a 100 milhões 1 1,9 -0,1 1,9 0 5,7 

Acima de 100 milhões 1 1,9 0,1 1,9 0 5,7 

Total 53 100 0 0 100 100 

2 Válido 

0 1 4,5 0,2 4,5 0 13,6 

Até R$ 10 milhões 9 40,9 0,2 10,5 22,7 63,6 

De R$ 11 a 50 milhões 7 31,8 -0,3 10 13,6 50 

De R$ 51 a 100 milhões 1 4,5 0,1 4,5 0 13,6 

Acima de 100 milhões 4 18,2 -0,3 8,4 4,5 36,4 

Total 22 100 0 0 100 100 

Tabela 13 – Frequência da variável: Repasse Financeiro do Tesouro Estadual em 2013 - Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Conforme evidenciado, os resultados mostram que no cluster 2 há a presença das 

fundações que obtém mais repasse financeiro do Tesouro Estadual. No cluster 1, o estrato 

que consta a ausência de repasse financeiro do tesouro corresponde a 41,5% dos casos do 

cluster 1. Já no 2, esse mesmo estrato corresponde a apenas 4,5%. 

 

 

Número de caso de cluster Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

0 16 30,2 0 6,2 18,9 43,4 

Até R$ 10 milhões 31 58,5 -0,1 6,6 45,3 71,7 

De R$ 11 a 50 milhões 3 5,7 0,2 3,2 0 13,2 

Acima de 100 milhões 3 5,7 0 3,2 0 11,3 

Total 53 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Até R$ 10 milhões 5 22,7 0 9 4,5 40,9 

De R$ 11 a 50 milhões 7 31,8 -0,4 10,2 13,6 50 

De R$ 51 a 100 milhões 3 13,6 0,3 7,4 0 27,3 

Acima de 100 milhões 7 31,8 0,1 9,9 13,6 54,4 

Total 22 100 0 0 100 100 

Tabela 14 – Frequência da variável: Repasse Financeiro em outras fontes em 2013 - Fc01. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Em relação ao repasse financeiro de outras fontes, o padrão de respostas é o 

mesmo, indicando que as organizações do cluster 2 recebem mais repasses financeiros. 

Esses resultados indicam que as fundações com maior número de projetos e com mais 

valores investidos também são aquelas que obtêm mais repasse financeiro. 
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Em suma, a primeira formação de clusters apresentou dois clusters bem distintos 

entre si. Com os índices de significância iguais a 0, o teste de comparação de médias 

(ANOVA) evidenciou a pluralidade das características das entidades estudadas ao 

estabelecer que as 16 variáveis relacionadas a QP e VT que formam os 2 clusters 

discriminam bem os grupos, ou seja, contribuem para a distinção das fundações.  

Fundamentado nas médias identificadas por cluster, o cluster 01 apresentou por 

perfil, a congregação de fundações (geralmente de apoio às IES) que desenvolvem até 

250 projetos, especialmente nas áreas de pesquisa, ensino e extensão, institucional e 

voltados à área de saúde. Ademais, possuem orçamento de até R$ 10.000.000,00 por área, 

especialmente nas áreas de pesquisa, ensino e extensão, institucionais e inovação 

industrial.  

De semelhante modo, as médias identificadas no cluster 02 permitem afirmar 

que este é composto por fundações de apoio cuja quantidade média de projetos supera a 

marca de 250, com o mesmo destaque para as áreas de pesquisa, ensino e extensão, 

institucional e saúde. Para este grupo de entidades foram observados valores superiores à 

R$ 10.000.000,00 em pelo menos uma das áreas. Dentre estas últimas destacam-se as 

médias dos VT nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, saúde e projetos institucionais.  

Cabe ponderar ainda, sob a análise das variáveis que mais diferenciam os grupos 

supracitados, duas se destacaram, expondo maior poder discriminatório, sendo elas a VT 

Saúde (F=122,581) e a VT Agricultura (F=110,216). Como foi demonstrado, a elucidação 

da clara distinção dos grupos pelos montantes financeiros em projetos de saúde, pode 

residir na iniciativa do ente governo, representado pelo Ministério da Saúde em instituir 

parcerias institucionais com as FAP’s, predominantemente constantes no cluster 02, 

objetivando o desenvolvimento científico e tecnológico nas unidades federativas 

brasileiras, operacionalizadas pelo PPSUS.  

É importante evidenciar ainda que a composição de parcerias estabelecidas para 

a execução do PPSUS, parece ser estruturada a partir das prerrogativas da abordagem da 

Triplice Hélice, haja vista a participação de entes como o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), as Fundações de Amparo/Apoio à 

Pesquisa (FAP’S) na esfera estadual, e as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e as 

Secretarias de Ciência e Tecnologia (SECT). 

Este fato parece elucidar os maiores VT investidos na área de saúde para o 

cluster que possui representatividade mais maciça das FAP’s. Resultado este corroborado 
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pela maior participação de fontes públicas de financiamento dos projetos, sobretudo para 

este mesmo cluster.  

Merece destaque ainda, as elevadas médias observadas tanto em QP e VT na 

área de ensino, pesquisa e extensão percebidas em ambos clusters. Este estrato parece 

corroborar que as entidades, ora objeto desta pesquisa de fato têm promovido a 

transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos, prerrogativa central do efeito 

cíclico das relações hélice tripla na busca por desenvolvimento tecnológico, conforme 

ponderam Chandra et.al (2013).  

Deste modo, os altos scores nas médias destes estratos (QP e VT investidos na 

área de ensino, pesquisa e extensão) fornecem subsídios para a compreensão de que tanto 

as fundações de apoio às IES quanto as fundações estaduais de amparo à pesquisa têm 

contribuído para a operacionalização dos conceitos das “universidades empreendedoras”, 

e o “empreendedorismo acadêmico” abalizados por Etzkowitz (2004), Etzkowitz e 

Klofsten (2005) e Gamica, Ferreira-Júnior e Fonseca (2005). 

Deste modo, as supracitadas médias, parecem corroborar com o estudo de Zimba 

(2010), o qual destacou que o embasamento das primeiras instituições de pesquisa 

aplicada em Moçambique, fora condicionado aos empenhos políticos e econômicos, de 

modo semelhante ao que ocorrera com a fundação das instituições de ensino superior. 

Segundo o mesmo autor, este constructo provocou contestações de ordem internacional 

acerca do papel da “Universidade Empreendedora” em transpor o conhecimento e a 

tecnologia para o mercado. 

Resultado semelhante ao estudo de Fugelberg et al (2012), os quais destacaram 

o papel da agência governamental sueca no sistema local de inovação, haja vista que esta 

percebe a universidade enquanto uma estrutura de conhecimento ativa no processo de 

inovação. 

 

 

4.2.2 Segunda formação de clusters: Relações com a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento e a Federação das Indústrias.  

 

 

Dados os resultados da primeira formação de clusters, a segunda análise buscou 

identificar a formação de grupos a partir das duas variáveis que mensuram as relações das 

fundações estudadas com a Secretária Estadual (REL1) e com a Federação das Indústrias 
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(REL2). A tabela 15, expressa a seguir, abalança o final do planejamento de aglomeração 

para os casos de estudo, permitindo ainda identificar os casos com maior similaridade, 

sendo eles o 73 e o 74 e, no estágio 74 constam os casos com menor similaridade, sendo 

o 1 e o 23.  

O coeficiente da distância euclidiana indica soluções com 2, 3 ou 4 clusters, de 

acordo com as maiores distâncias nos estágios finais do planejamento de aglomeração. A 

solução com 2 clusters é escolhida primeiro pelo cluster ser formado por apenas 2 

variáveis, sendo preferível ter menor número de clusters do que de variáveis. Ademais, a 

solução com 2 clusters permite ainda uma melhor interpretação no que se refere a 

classificação dos casos entre aqueles com melhor relação com os entes e aqueles com pior 

relação.   

 

Estágio 
Cluster combinado 

Coeficientes 

O cluster de estágio é exibido 

primeiro 
Próximo 

estágio 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 73 74 0,0000 0 0 2 

2 72 73 0,0000 0 1 50 

3 69 71 0,0000 0 0 63 

4 61 62 0,0000 0 0 70 

5 57 58 0,0000 0 0 6 

70 23 61 4,7570 69 4 73 

71 11 14 5,7380 68 65 72 

72 1 11 9,8230 67 71 74 

73 23 65 15,1790 70 66 74 

74 1 23 17,44 72 73 0 

Tabela 15 - Planejamento de aglomeração para segunda formação de clusters (Fc02). 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Após a condução do cluster hierárquico e escolha do número de clusters a ser 

fixado, o cluster k-means é conduzido, buscando mensurar as diferenças nas médias das 

variáveis por cada cluster. A Tabela 16 indica as diferenças nas médias das variáveis por 

cluster. O cluster 1 é formado por casos com médias que oscilam de 1 a 3, já o cluster 2 

é formado por casos cujas médias oscilam de 4 a 5. As categorias da escala das variáveis 

são de 1 a 5, indicando graus de relação, sendo as categorias: 1 (inexistente), 2 (ruim), 3 

(regular), 4 (boa), 5 (muito boa) e 6 (excelente). Dessa forma, os casos presentes no 

cluster 1 são predominantemente formados por fundações que tem relação regular com 

as secretarias estaduais e relação inexistente com a Federação das Indústrias. No cluster 

2, há a presença de casos predominantemente que tem boa relação com as secretarias 

estaduais e relação muito boa com a Federação das Indústrias.   
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Cluster 

1 2 

A Relação com a Secretaria estadual responsável pelo 

desenvolvimento econômico, quanto à interação para 

a pesquisa é: 

3 4 

Relação com a Federação das Indústrias, quanto à 

interação para a pesquisa é: 
1 5 

Tabela 16 – Centros de Cluster Finais - Fc02. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Fundamentado nos dados expostos é notório que a diferença nas médias da 

relação com a Federação das Indústrias se mostra mais discrepante do que a relação com 

as secretarias estaduais de desenvolvimento econômico. Os resultados do teste ANOVA, 

evidenciados na tabela 17, confirmam essa hipótese, haja vista o valor da distribuição 

F=324,998 para a REL2 ser superior ao da REL1 (F=31,923). Cabe frisar que apesar da 

diferença na distribuição F, o teste de hipóteses (Sig. 0,000) confirma que ambas as 

variáveis ajudam a discriminar os casos. Dessa forma, fica evidenciado que as 

organizações se diferenciam pelas variáveis de relação.  

 

 

Cluster Erro 

F Sig. 

Quadrado 

Médio 
df 

Quadrado 

Médio 
df 

A Relação com a Secretaria estadual responsável 

pelo desenvolvimento econômico, quanto à interação 

para a pesquisa é: 

54,473 1 1,741 73 31,293 0 

Relação com a Federação das Indústrias, quanto à 

interação para a pesquisa é: 
185,81 1 0,572 73 324,998 0 

Tabela 17 – Teste de comparação de médias Anova - Fc02. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Por fim, a tabela 18 discrimina os números de casos em cada cluster, sendo a 

maioria das observações integrantes do cluster 2 (43 entidades), em face das 32 fundações 

que compõem o cluster 1. Em síntese, os resultados deste bloco de análises evidenciam 

dois grupos com apreciações divergentes baseadas nas variáveis de relação com a 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e a Federação das Indústrias.  
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Cluster 
1 32 

2 43 

Válido 75 

Ausente 0 

Tabela 18 – Número de casos em cada cluster - Fc02. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Os resultados evidenciam a formação do cluster 1 com 32 componentes cujas 

relações com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e a Federação das 

Indústrias se mostraram mais frágeis. Característica distinta do cluster 2 composto por 43 

casos.  Assim como na primeira formação de clusters, as variáveis demográficas foram 

reavaliadas distinguidas pela variável de agrupamento das relações.  

O procedimento de reamostragem ou bootstrap a 1000 foi igualmente utilizado, 

gerando intervalos de confiança que permitem analisar a variabilidade dos dados e o 

comportamento das médias com simulações de amostra aumentada. Assim como na 

primeira análise de conglomerados, o viés gerado pelas reamostragens demonstra ser 

mínimo, atingindo valores próximos a 0 em todas as estimativas. O dado perdido na 

comparação entre os clusters mantém-se, resultando em 72 casos a serem comparados 

nesta etapa da análise.  

Para a segunda formação de clusters, as primeiras variáveis analisadas constam das 

variáveis de repasse financeiro, pelo tesouro estadual (RF1) e por outras fontes (RF2) 

evidenciadas nas tabelas 19 e 20 respectivamente.  

Número de caso de cluster Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

0 11 36,7 -0,2 9,1 20 56,7 

Até R$ 10 milhões 11 36,7 -0,2 9,1 20 56,6 

De R$ 11 a 50 milhões 6 20 0,5 7,3 6,7 36,7 

De R$ 51 a 100 milhões 1 3,3 -0,1 3,1 0 10 

Acima de 100 milhões 1 3,3 0 3,2 0 10 

Total 30 100 0 0 100 100 

2 Válido 

0 10 23,8 0,3 6,7 11,9 38,1 

Até R$ 10 milhões 21 50 -0,1 7,6 35,7 64,3 

De R$ 11 a 50 milhões 6 14,3 -0,2 5,3 4,8 23,8 

De R$ 51 a 100 milhões 1 2,4 -0,1 2,3 0 7,1 

Acima de 100 milhões 4 9,5 0,2 4,5 2,4 19 

Total 42 100 0 0 100 100 

Tabela 19 – Frequência da variável: Repasse Financeiro do Tesouro Estadual em 2013 - Fc02. 

Fonte: Do autor, 2015. 
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Postos os dados, verifica-se leves diferenças comparando os estratos que 

correspondem à ausência de repasse. O intervalo de confiança para o cluster 1 oscila de 

20,0% a 56,7%. Já no cluster 2, o intervalo de confiança oscila de 11,9% a 38,1%, 

indicando uma possível tendência das fundações que possuem relações mais sólidas com 

as entidades em destaque de obterem maior montante financeiro junto ao Tesouro 

Estadual. Essa realidade é ainda corroborada pelos intervalos menores de confiança nos 

estratos “de R$ 51 a 100 milhões” e “acima de 100 milhões” para o cluster 01, indicando 

uma maior assertividade na tendência observada de que as fundações cujas relações com 

os entes da Triplice Hélice são mais frágeis possuem um menor repasse do Tesouro 

estadual.    

 

Tabela 20 – Frequência da variável: Repasse Financeiro de outras fontes em 2013 - Fc02. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

No que tange à variável de repasse financeiro de outras fontes, os dados 

apresentaram o mesmo comportamento, corroborando com os resultados evidenciados na 

tabela 19. A comparação dos estratos que correspondem à ausência de repasse, 

apresentaram um intervalo de confiança para o cluster 1 que oscila entre 10% a 43%, face 

a oscilação de 0 a 23% no intervalo de confiança do cluster 2. 

Em relação à natureza das fundações, pode-se evidenciar um equilíbrio nos 

clusters, sendo representados predominantemente por fundações de apoio à IES em 

Número de caso de cluster Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

0 8 26,7 0 8,3 10 43,3 

Até R$ 10 milhões 12 40 0,1 9,2 23,3 56,7 

De R$ 11 a 50 milhões 5 16,7 -0,2 6,8 3,3 30 

De R$ 51 a 100 milhões 2 6,7 0 4,6 0 16,7 

Acima de 100 milhões 3 10 0,1 5,3 0 23,3 

Total 30 100 0 0 100 100 

 

2 

 

Válido 

0 6 14,3 0,2 5,2 4,8 26,2 

Até R$ 10 milhões 23 54,8 0,1 7,5 40,5 69 

De R$ 11 a 50 milhões 5 11,9 -0,5 4,9 2,4 21,4 

De R$ 51 a 100 milhões 1 2,4 0 2,3 0 7,1 

Acima de 100 milhões 7 16,7 0,2 5,7 7,1 28,6 

Total 42 100 0 0 100 100 
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detrimento às fundações estaduais de amparo à pesquisa, em conformidade à distribuição 

padrão da amostra. Os resultados encontrados nesta etapa indicam que a natureza da 

fundação não exerce influência significativa nas relações das fundações estudadas com a 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico ou mesmo com a Federação das 

Indústrias, conforme se observa na tabela 21.  

 

Número de caso de 

cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de confiança 

95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Estaduais 7 23,3 0,3 8 6,8 40 

IES 23 76,7 -0,3 8 60 93,2 

Total 30 100 -0,1 3,2 100 100 

2 Válido 

Estaduais 15 35,7 -0,3 7,3 21,4 50 

IES 27 64,3 0,3 7,3 50 78,6 

Total 42 100 0 0 100 100 

Tabela 21 – Frequência da variável: Natureza da fundação - Fc02. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Por outro lado, a tabela 22, que expressa a frequência da variável referente as 

regiões brasileiras, aponta que o estrato do Nordeste apresentou diferenças significativas 

entre os clusters. No cluster 1, os representantes do Nordeste correspondem a 10%, ao 

passo que no cluster 2 esse valor chega a 35,7%. Deste modo, os resultados indicam que 

as fundações da região Nordeste costumam ter melhor relação com os entes pesquisados. 

Análise corroborada pelo intervalo de confiança com uso do bootstrap. 
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Tabela 22 – Frequência da variável: Região - Fc02. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Acerca da frequência da variável região, merece destaque ainda a 

representatividade (46,7%) de entidades da região Sudeste no cluster 01. Ratificada pelo 

limite superior de 63,3% destacado no intervalo de confiança, a frequência desta variável 

denota discrepância entre as fundações domiciliadas na região sudeste, indicando que 

dentre o conjunto destas fundações uma representativa parcela possui uma relação regular 

com a Secretaria Estadual responsável pelo desenvolvimento econômico, ademais 

inexistem relações com a Federação das Indústrias do estado. 

É preciso ressaltar que das fundações constantes na região Sudeste, 51,72% 

constam de entidades de grande porte (mais de 100 funcionários). Isso faz crer a 

existência de uma patente oportunidade de melhoria na gestão das entidades do Sudeste 

no que tange as benesses advindas das relações com entes do governo, infraestrutura 

produtiva e científica preconizadas por Etzkowitz e Leydesdorff, (2000), Fugelberg et al 

(2012), Zimba (2010), Arantes e Serpa (2012), Mattos et.al (2010).  

Neste sentido, Luengo et al (2012) parecem corroborar com esta asserção ao 

destacar que a relevância dada às informações provenientes das relações da Triplice 

Hélice influencia diretamente o desenvolvimento de inovações; e os resultados de 

inovações geradas a partir das interações fortalece a percepção do valor das informações 

obtidas via cooperação.  

Número de caso de 

cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de confiança 

95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Nordeste 3 10 -0,2 5,5 0 23,3 

Norte 3 10 0,2 5,8 0 23,3 

Centro-

oeste 
3 10 0,1 5,7 0 23,3 

Sudeste 14 46,7 -0,3 9,1 30 63,3 

Sul 7 23,3 0,2 7,8 10 40 

Total 30 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Nordeste 15 35,7 -0,4 7,4 21,4 50 

Norte 4 9,5 0 4,7 2,4 19 

Centro-

oeste 
7 16,7 -0,1 5,8 4,8 28,6 

Sudeste 12 28,6 0,4 7,2 14,3 42,9 

Sul 4 9,5 0,1 4,6 2,4 21,4 

Total 42 100 0 0 100 100 
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No que tange ao porte das fundações, estabelecido pelo número de funcionários, 

os resultados destacam tendências semelhantes às discutidas, uma vez que expõe como o 

estrato mais representativo para o cluster 1 a categoria das fundações de grande porte 

(mais de 100 funcionários), acompanhado da categoria das de médio porte (26,7%). No 

cluster 2, o maior estrato pertence as fundações de pequeno porte (45,2%), conforme se 

verifica na tabela 23.  

 

Tabela 23 – Frequência da variável: Porte – Nº de funcionários - Fc02. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Os resultados evidenciados permitem a leitura de que 70% das entidades que 

possuem uma relação nula com a Federação das Indústrias e uma relação regular com a 

Secretaria estadual de desenvolvimento econômico constam de entidades que possuem 

no mínimo 50 colaboradores, ratificando a oportunidade de melhoria residente no 

aperfeiçoamento das relações supracitadas. 

Para esta formação de clusters, os resultados relativos à variável “número de IES 

apoiadas” não permitem afirmar que existem diferenças significativas de 

representatividade dos estratos ao longo dos 2 clusters de relações. 

 

 

 

 

Número de caso de 

cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

até 9 - micro 2 6,7 0 4,6 0 16,7 

10 a 49 – 

pequena 
7 23,3 0,5 7,7 10 40 

50 a 99 – 

média 
8 26,7 0,1 8,4 10 43,3 

mais de 100 – 

grande 
13 43,3 -0,6 9,5 23,3 60 

Total 30 100 0 0 100 100 

2 Válido 

até 9 - micro 3 7,1 0,1 3,9 0 14,3 

10 a 49 - 

pequena 
19 45,2 0,1 7,1 31 59,5 

50 a 99 – 

média 
8 19 0 5,8 9,5 31 

mais de 100 – 

grande 
12 28,6 -0,1 7 14,3 42,9 

Total 42 100 0 0 100 100 
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Tabela 24 – Frequência da variável: Número de IES apoiadas - Fc02. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Quanto à influência da publicação de relatórios gerenciais na relação das 

fundações estudadas com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e a 

Federação das Indústrias, a tabela 25 evidencia que, embora o cluster 01 possua maior 

frequência (73,3%) em relação à frequência observada no cluster 02 (57,1%), em ambos 

clusters a maioria dos casos publicam relatórios. Os intervalos de confiança, apesar de 

apresentarem leves diferenças ao longo dos 2 clusters, corrobora com a assertiva posta, 

uma vez que o limite superior do para o cluster 02 aponta para 71,4% de entidades que 

publicam relatórios de gestão.  

 

Número de caso 

de cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Sim 22 73,3 0 8,2 56,7 86,7 

Não 8 26,7 0 8,2 13,3 43,3 

Total 30 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Sim 24 57,1 -0,1 7,6 40,5 71,4 

Não 18 42,9 0,1 7,6 28,6 59,5 

Total 42 100 0 0 100 100 

Tabela 25 – Frequência da variável: Publicação de Relatórios gerenciais - Fc02.. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Número de caso de cluster Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de confiança 

95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

1 17 56,7 0,1 9 40 73,3 

De 2 a 5 6 20 0 7,1 6,7 33,3 

De 6 a 9 1 3,3 -0,1 3,1 0 10 

De 10 a 20 3 10 -0,1 5,3 0 20 

Acima de 20 3 10 0,1 5,5 0 23,3 

Total 30 100 0 0 100 100 

2 Válido 

1 24 57,1 0,5 7,5 42,9 71,4 

De 2 a 5 11 26,2 -0,2 6,8 12 40,5 

De 6 a 9 3 7,1 -0,1 4 0 16,7 

De 10 a 20 2 4,8 -0,2 3,2 0 11,9 

Acima de 20 2 4,8 0 3,1 0 11,9 

Total 42 100 0 0 100 100 
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Por fim, os clusters de relações foram comparados a partir da variável fonte de 

recursos. A tabela 26 destaca o fato da presença do estrato privado constar apenas no 

cluster 2, o qual remete a casos com índices mais elevados nas variáveis de relações com 

os entes em destaque.  

 

Número de caso de 

cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de confiança 

95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Público 20 66,7 -0,3 9 46,7 83,3 

Público-

privado 
10 33,3 0,3 9 16,7 53,3 

Total 30 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Público 26 61,9 -0,5 7,7 45,3 76,2 

Privado 5 11,9 0,2 5,1 2,4 23,8 

Público-

privado 
11 26,2 0,3 6,9 14,3 40,5 

Total 42 100 0 0 100 100 

Tabela 26 – Frequência da variável: Fonte de recursos - Fc02. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

O resultado indica que a totalidade das fundações que possuem fonte de recursos 

de instituições privadas mantém relações melhores com a Secretária Estadual de 

Desenvolvimento Econômico e com a Federação das Indústrias. 

Estruturada a partir das variáveis de relações entre as entidades estudadas e a 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico bem como com a Federação das 

Indústrias, a segunda formação de clusters apresentou de igual modo clusters bem 

distintos entre si.  

Com os índices de significância iguais a 0, o teste de comparação de médias 

(ANOVA) evidenciou que ambas as variáveis ajudaram a discriminar os casos. Contudo, 

tanto às distinções das médias de cada uma das variáveis nos clusters, quanto a 

distribuição de F no teste ANOVA (F=324,998 para a REL2 e F=31,923 para a REL1) 

indicam uma notória distinção das organizações no que tange ao relacionamento destas 

com a Federação das Indústrias, sendo esta a variável que mais contribuiu para distinção 

dos casos.    

Fundamentado nas médias identificadas por cluster, o cluster 01 apresentou por 

perfil, a congregação de fundações que possuem uma relação regular com a secretaria 

estadual responsável pelo desenvolvimento econômico, bem como uma relação nula, ou 

inexistente com a Federação das Indústrias.  
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Por outro lado, as médias identificadas no cluster 02 permitem afirmar que este 

é composto por fundações de apoio cuja relação com as secretarias estaduais é avaliada 

como boa e muito boa com a Federação das Indústrias.  

As análises das frequências das variáveis de repasse financeiro do Tesouro 

Estadual e de outras fontes apresentou uma possível tendência das fundações que 

possuem relações mais sólidas com as entidades em destaque de obterem maior montante 

financeiro, tanto junto ao Tesouro Estadual quanto proveniente de outras fontes de 

financiamento.  

Por fim a segunda formação de Clusters, concentrou suas contribuições nas 

oportunidades de melhoria residentes nas relações com os entes de hélice tripla (vide as 

frequências das variáveis: Porte – Nº de funcionários, região). A frequência de 70% das 

entidades que possuem uma relação nula com a Federação das Indústrias e uma relação 

regular com a Secretaria estadual de desenvolvimento econômico constar de entidades 

que possuem no mínimo 50 colaboradores, possibilita a inferência de que no mínimo, as 

prerrogativas relacionadas as interações propostas pelo modelo da Triplice Hélice 

(ETZKOWITZ e LEYDESDORFF, 2000) estejam sendo subutilizadas por parte das 

entidades brasileiras. 

 

 

4.2.3 Terceira formação de clusters: Avaliação dos repasses financeiros do tesouro 

estadual e outras fontes. 

 

 

A terceira análise de conglomerados buscou identificar a formação de grupos a 

partir das duas variáveis que mensuram os repasses financeiros das fundações, sendo eles: 

repasse financeiro do tesouro estadual (RF1) e repasse financeiro de outras fontes (RF2). 

Conforme se observa na tabela 27, no planejamento de aglomeração, os coeficientes de 

distância euclidiana nos estágios finais indicam duas soluções plausíveis, uma com dois 

clusters e outra com três clusters.  

De semelhante modo à segunda análise de conglomerados com as variáveis de 

relações, a solução com dois clusters mostra-se como mais adequada, haja vista ser 

melhor interpretável em dois níveis (casos com mais repasse financeiro e casos com 

menor repasse financeiro). A tabela 27, expressa a seguir, expõe o final do planejamento 

de aglomeração para os casos do estudo, destacando os casos com maior similaridade, 74 
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e o 75, constantes no estágio 01, bem como os casos com menor similaridade, o 1 e o 4, 

destacados no estágio 74. 

Tabela 27 - Planejamento de aglomeração para terceira formação de clusters (Fc03). 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Uma vez determinado o quantitativo de 2 clusters, avançou-se para a análise de 

aglomerados pelo método k-means. As categorias das variáveis têm 5 níveis, sendo eles: 

0 (sem repasse), 1 (Até R$ 10 milhões), 2 (De R$ 11 a 50 milhões), 3 (De R$ 51 a 100 

milhões) e 4 (Acima de R$ 100 milhões). Os centros de cluster finais, observados na 

tabela 28, expressam as médias de cada variável e para cada cluster. O cluster 1 é formado 

por fundações que não obtiveram repasse ou receberam valores menores de repasse 

financeiro, próximos a categoria 1. O cluster 2, por outro lado, constitui-se de casos que 

receberam mais repasse financeiro, pelo tesouro estadual com média 2,36 e de outras 

fontes com média de 3,64.  

 

  
Cluster 

1 2 

Repasse financeiro - tesouro estadual 

(2013) 
0,82 2,36 

Repasse financeiro - outras fontes 

(2013) 
0,89 3,64 

        Tabela 28 – Centros de cluster finais - Fc03. 

        Fonte: Do autor, 2015. 

 

Conforme se evidencia na tabela 29, as diferenças constantes nas médias de 

repasse do tesouro e de outras fontes se mostraram significativas (Sig. 0,000). No entanto, 

os resultados do teste F apontam que a variável de repasse financeiro de outras fontes 

contribuiu mais para diferenciar os clusters do que a variável de repasse pelo tesouro 

Estágio 
Cluster combinado 

Coeficientes 

O cluster de estágio é exibido 

primeiro 
Próximo 

estágio 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 74 75 0 0 0 2 

2 1 74 0 0 1 9 

3 67 73 0 0 0 9 

4 59 72 0 0 0 16 

5 62 71 0 0 0 14 

...             

70 6 8 2,875 62 67 71 

71 1 6 3,868 68 70 73 

72 4 17 6,233 66 69 74 

73 1 23 12,175 71 0 74 

74 1 4 14,456 73 72 0 
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estadual. Dessa forma, fica evidenciado que as organizações se diferenciam pelas 

variáveis de repasse, justificando, portanto, as análises comparativas dos dois grupos 

formados.  

 

  

Cluster Erro 

F Sig. Quadrado 

Médio 
df 

Quadrado 

Médio 
df 

Repasse financeiro - tesouro estadual (2013) 26,916 1 0,825 73 
32,6

22 
0,000 

Repasse financeiro - outras fontes (2013) 86,589 1 0,403 73 
214,

92 
0,000 

Tabela 29 – Teste de comparação de médias Anova - Fc03. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

A tabela 30 apresenta os números de casos de cada cluster. Os resultados mostram 

que a maioria dos casos estão presentes no cluster 1 (61 casos). O número de fundações 

no cluster 2 é de 14. É possível inferenciar que poucas fundações recebem repasses acima 

de R$ 10 milhões.  

Cluster 
1 61 

2 14 

Válido 75 

Ausente 0,000 

Tabela 30 – Número de casos em cada cluster - Fc03. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Assim como na primeira e segunda formação de clusters para análise, as 

variáveis demográficas foram reavaliadas e distinguidas pela variável de agrupamento 

das variáveis de repasse. O procedimento de reamostragem ou bootstrap a 1000 foi 

novamente utilizado e o viés gerado pelas reamostragens se demonstrou mínimo, haja 

vista os valores próximos a 0 em todas as estimativas. Os dados perdidos na comparação 

entre os clusters mantiveram-se na terceira formação de clusters, resultando em 72 casos 

a serem comparados nesta etapa da análise.  

Isso posto, para esta formação de clusters, as primeiras variáveis analisadas 

constam das variáveis de relações com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Econômico e com a Federação das Indústrias, cujos resultados se evidenciam nas tabelas 

31 e 32, respectivamente.  

Na avaliação das duas variáveis de repasse financeiro, quanto a relação com a 

Secretaria Estadual de desenvolvimento econômico, ficam patentes leves diferenças entre 

os clusters, evidenciadas no estrato “inexistente”. Os intervalos de confiança a bootstrap 
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expõem um limite superior do estrato para o cluster 1 correspondente a 24,6%, já para o 

cluster 2, o limite superior para este estrato chega a 63,6%, sugerindo que as fundações 

que possuem mais de R$ 10 milhões em repasse financeiro possam ter uma relação frágil 

com a secretaria estadual responsável pelo desenvolvimento econômico local.  

 

Tabela 31 – Frequência da variável: Relação com a Secretaria Estadual de desenvolvimento econômico - 

Fc03. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Por outro lado, no que tange à relação com a Federação das Indústrias, a 

representatividade dos casos é invertida. No cluster 01, o estrato que categoriza a relação 

inexistente atinge uma frequência de 34,4%, ao passo que no cluster 2, todos os casos 

mantêm algum tipo de relação com a Federação das Indústrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de caso de 

cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de confiança 

95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Inexistente 9 14,8 -0,3 4,6 6,6 24,6 

Ruim 3 4,9 0 2,7 0 9,8 

Regular 4 6,6 -0,1 3,1 1,6 13,1 

Boa 18 29,5 0,3 5,9 19,7 41 

Muito boa 22 36,1 0,1 6,1 24,6 49,2 

Excelente 5 8,2 0 3,4 1,6 16,4 

Total 61 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Inexistente 4 36,4 0,5 15 9,1 63,6 

Regular 3 27,3 -0,4 13,3 0 54,5 

Boa 3 27,3 -0,4 13,7 0 54,5 

Muito boa 1 9,1 0,2 8,6 0 27,3 

Total 11 100 0 0 100 100 
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Número de caso de 

cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Inexistente 21 34,4 -0,1 6,3 23 47,5 

Ruim 4 6,6 -0,1 3,1 1,6 13,1 

Regular 4 6,6 0 3,3 1,6 13,1 

Boa 14 23 0,1 5,6 13,1 36 

Muito boa 16 26,2 0,1 5,6 16,4 37,7 

Excelente 2 3,3 0 2,3 0 8,2 

Total 61 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Ruim 1 9,1 0 8,8 0 27,3 

Regular 1 9,1 -0,2 9,2 0 27,3 

Boa 2 18,2 0,5 11,8 0 45,5 

Muito boa 5 45,5 -0,6 15,2 18,2 72,7 

Excelente 2 18,2 0,4 11,8 0 45,5 

Total 11 100 0 0 100 100 

Tabela 32 – Frequência da variável: Relação com a Federação das Indústrias - Fc03. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Em relação à sua natureza de constituição, as fundações estaduais de amparo a 

pesquisa se concentram no cluster 01, haja vista a frequência de 32,8% neste cluster, face 

a frequência de 18,2% observada no cluster 02 (ver tabela 33). Contudo, é conveniente 

destacar os resultados evidenciados nos intervalos de confiança. Os respectivos limites 

superiores de 44,3% e 45,5% relativos à participação das fundações estaduais de amparo 

a pesquisa nos clusters 01 e 02 destacam a desproporcionalidade no volume dos clusters. 

  

Número de caso de 

cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de confiança 

95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Estaduais 20 32,8 0,1 5,9 21,3 44,3 

IES 41 67,2 -0,1 5,9 55,7 78,7 

Total 61 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Estaduais 2 18,2 -0,1 11,6 0 45,5 

IES 9 81,8 0,1 11,6 54,5 100 

Total 11 100 -12 32,4 0 100 

Tabela 33 – Frequência da variável: Natureza da fundação - Fc03. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

No que tange à região geográfica a qual se inserem as fundações estudadas, não 

há evidências que comprovem diferenças entre os estratos dos clusters, demonstrando que 

independente da região onde as fundações atuem, os repasses não são influenciados por 

esse fator (ver tabela 34). 
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Número de caso de 

cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de confiança 

95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Nordeste 14 23 0 5,5 13,1 34,4 

Norte 7 11,5 0,2 4 4,9 19,7 

Centro-

oeste 
9 14,8 -0,1 4,7 6,6 24,6 

Sudeste 22 36,1 0 6,1 24,6 47,5 

Sul 9 14,8 0 4,5 6,6 24,5 

Total 61 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Nordeste 4 36,4 -0,2 14,6 9,1 63,6 

Centro-

oeste 
1 9,1 -0,2 9,2 0 27,3 

Sudeste 4 36,4 0,6 14,8 9,1 63,6 

Sul 2 18,2 -0,2 11,8 0 45,5 

Total 11 100 0 0 100 100 

Tabela 34 – Frequência da variável: Região Geográfica - Fc03. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Quanto ao porte das fundações, classificado pelo quantitativo de colaboradores, 

fica evidente, sob uma primeira análise, que as fundações categorizadas como de grande 

porte concentram-se no cluster 02, uma vez que o estrato “mais de 100” apresenta 

frequência de 45,5% para este cluster. Fica patente que em linhas gerais as fundações 

cujos repasses financeiros expressam montantes expressivos, constam de fundações de 

grande porte.  

Por outro lado, a avaliação dos demais estratos elencados na tabela 35, 

apresentam um comportamento equilibrado em relação a esta variável, evidenciando 

possibilidades de fundações de pequeno porte possuírem significativos repasses 

financeiros.   

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

Número de caso de cluster Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentuala 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

até 9 - micro 2 3,3 0 2,3 0 8,2 

10 a 49 - pequena 24 39,3 0 6,2 26,2 50,8 

50 a 99 - média 15 24,6 -0,2 5,6 13,2 36,1 

mais de 100 - 

grande 
20 32,8 0,2 6 21,3 45,9 

Total 61 100 0 0 100 100 

2 Válido 

até 9 - micro 3 27,3 -0,4 14 0 54,5 

10 a 49 - pequena 2 18,2 0,2 11,6 0 45,5 

50 a 99 - média 1 9,1 -0,1 8,7 0 27,3 

mais de 100 - 

grande 
5 45,5 0,3 15,5 18,2 72,7 

Total 11 100 0 0 100 100 

Tabela 35 – Frequência da variável: Porte/Nº de colaboradores - Fc03. 

Fonte: Do autor, 2015. 

 

De semelhante modo, este panorama independente é corroborado pelos 

resultados relativos ao número de instituições apoiadas, evidenciados na tabela 36. Os 

resultados em tela sugerem que fundações de qualquer porte e independente do número 

de instituições apoiadas, obtiveram repasses que não foram influenciados por esses 

fatores.  

 

Número de caso de 

cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de confiança 

95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

1 34 55,7 -0,2 6,3 44,3 67,2 

De 2 a 

5 
15 24,6 -0,1 5,7 14,8 36,1 

De 6 a 

9 
3 4,9 0,1 2,8 0 11,5 

De 10 a 

20 
4 6,6 0 3,2 1,6 13,1 

Acima 

de 20 
5 8,2 0,1 3,4 1,6 14,8 

Total 61 100 0 0 100 100 

2 Válido 

1 7 63,6 -0,2 14,5 36,4 90,9 

De 2 a 

5 
2 18,2 -0,3 11,6 0 45,5 

De 6 a 

9 
1 9,1 0,6 9,1 0 27,3 

De 10 a 

20 
1 9,1 -0,1 8,7 0 27,3 

Total 11 100 -0,4 6,3 100 100 

Tabela 36 – Frequência da variável: Número de Instituições apoiadas - Fc03. 

Fonte: Do autor, 2015. 
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Os resultados para esta formação de cluster apontam ainda que os repasses 

também não são influenciados pela publicação dos relatórios, pois há fundações em 

equilíbrio nos clusters 1 e 2 quando comparados por esse fator, conforme se observa na 

tabela 37. 

Tabela 37 – Frequência da variável: Publicação de relatórios gerenciais - Fc03.   

Fonte: Do autor, 2015. 

 

Por fim, foi avaliado se a fonte de recursos influencia os repasses financeiros. 

Os resultados são evidenciados na tabela 38.  

 

Tabela 38 – Frequência da variável: Fonte de recursos - Fc03.    

Fonte: Do autor, 2015 

 

Torna-se evidente que as fundações residentes no cluster 02 apresentam limites 

superiores maiores do que os apresentados no cluster 01 para todos os estratos. Contudo, 

são leves diferenças, indicando que a fonte de recursos não é uma variável de impacto na 

determinação do montante de repasse que uma fundação obtém durante o ano. 

Número de caso 

de cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de confiança 

95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Sim 38 62,3 -0,2 6,2 49,2 73,8 

Não 23 37,7 0,2 6,2 26,2 50,8 

Total 61 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Sim 8 72,7 -0,4 13,7 45,5 100 

Não 3 27,3 0,4 13,7 0 54,5 

Total 11 100 -3,4 18,1 0 100 

Número de caso de 

cluster 
Frequência Porcentual 

Bootstrap para Porcentual 

Viés 
Modelo 

padrão 

Intervalo de confiança 

95% 

Inferior Superior 

1 Válido 

Público 39 63,9 0,1 6,2 50,8 75,4 

Privado 4 6,6 0,1 3,2 1,6 13,1 

Público-

privado 
18 29,5 -0,1 6 18 41 

Total 61 100 0 0 100 100 

2 Válido 

Público 7 63,6 0,2 14,4 36,4 90,9 

Privado 1 9,1 0,1 9 0 27,3 

Público-

privado 
3 27,3 -0,3 13,8 0 54,5 

Total 11 100 -0,6 7,7 100 100 
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4.3 CORRELAÇÃO CANÔNICA 

 

 

Para efeito de determinar as relações de dependência entre os grupos 

identificados nas análises das três formações de análises de conglomerados utilizou-se a 

correlação canônica. Esta, consta de uma técnica de análise multivariada que estima 

correlações entre grupos de variáveis, sendo adequada quando não se sabe quais variáveis 

são dependentes e quais são as independentes. 

Para a condução da primeira análise, fora utilizado o grupo de variáveis de 

relações (REL1 e REL2) e o grupo de variáveis de valores investidos no ano de 2013 em 

8 áreas. O grupo de variáveis dependentes foram as variáveis de relações. As funções 

canônicas obtidas na análise são duas, haja vista a existência de duas variáveis do lado 

dependente e 8 variáveis no lado independente. As funções canônicas são, portanto, 

formadas pelo número de variáveis do menor conjunto, sendo ele dependente ou 

independente.  

É necessário sublinhar que sob um prisma inicial, a amostra para abalizar a 

primeira análise das relações canônicas se mostrou insuficiente. Hair et al (2009) sugere 

que haja pelo menos 20 observações por variável analisada. Sendo utilizadas 10 variáveis, 

a amostra mínima deveria constar de 200 casos. No entanto, com o uso do bootstrap, a 

violação do pressuposto de amostra mínima pode ser solucionada. O uso do bootstrap 

seguiu as mesmas configurações das análises anteriores, com uso de 1000 reamostragens.  

O primeiro teste a ser considerado em uma correlação canônica consta do teste 

de Wilk’s Lambda, o qual estabelece a relevância das duas funções canônicas contraídas.  

 As correlações obtidas foram de 0,419 e 0,307. As raízes canônicas ou pesos 

canônicos são a raiz quadrada de cada função canônica e sua interpretação é similar ao 

poder de explicação (R²) da análise de regressão múltipla. As raízes canônicas obtidas 

foram de 0,18 e 0,09. A variância para REL1 é maior do que o da REL2, o poder de 

explicação chega a superar 18%, sendo considerado baixo. Esses resultados indicam que 

há outros fatores que explicam as variáveis de relação.  

Os resultados do teste comprovam a hipótese nula de que as funções são 

irrelevantes, indicando que a relação de dependência entre as variáveis de relações e os 

investimentos nas áreas é pequena. 
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Wilks Lambda Chi-square Df Sig. Diagnóstico 

0,747 19,992 16 0,221 A função é irrelevante 

0,906 6,8 7 0,45 A função é irrelevante 

Tabela 39 – Teste de Wilk’s Lambda 1. 

Fonte: Do autor, 2015 

 

O mesmo procedimento fora conduzido com as variáveis de relações e as 8 

variáveis de quantidade de projetos por área. Deste modo, fora identificada a presença de 

duas funções canônicas, formadas pelo número de variáveis do menor conjunto. A 

amostra também passou pelo procedimento estatístico de bootstrap. Os resultados do teste 

Wilk’s Lambda foram similares ao da primeira análise, sugerindo que as correlações entre 

os grupos de variáveis são 0 ou próximas de 0 e, que por isso a relação de dependência 

entre esses grupos é irrelevante.  

Dados os resultados encontrados pelas conduções das análises via variáveis de 

relações, foram conduzidas mais duas análises: (a) a primeira delas relacionando as duas 

variáveis de repasses financeiros e as variáveis de investimentos nas áreas de atuação das 

fundações e (b) a segunda relacionando as variáveis de repasse financeiro com as de 

quantidade de projetos por área de atuação. 

De semelhante modo, a relações de dependência não foram consideradas 

relevantes em nenhuma análise. A partir desses resultados, pode-se portanto, tecer 

inferências acerca da inaplicabilidade de técnicas posteriores de análises voltadas a 

perceber o impacto ou grau de influência de variáveis independentes nas variáveis 

dependentes.  

As variáveis de quantidade de projetos e de valores totais podem ser 

consequencias das variáveis de relações e de repasse, e não sintomas ou antecedentes.  

Postos estes resultados, averigou-se ainda se as variáveis de relações e de repasse 

apresentavam algum grau de dependência entre si. Dessa forma, duas funções canônicas 

foram obtidas novamente. As funções obtidas foram de 0,098 e 0,028, com raizes 

canônicas com valores próximos de 0. Os resultados indicam correlações canônicas 

baixas entre os grupos de variáveis. O teste de Wilk’s Lambda, exposto na tabela 40, 

comprova a hipótese nula.  

 

Wilks Lambda Chi-square Df Sig. Diagnóstico 

0,99 0,743 4 0,946 A função é irrelevante 

0,999 0,056 1 0,813 A função é irrelevante 

Tabela 40 – Teste de Wilk’s Lambda 2. 

Fonte: Do autor, 2015 
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Ademais, cabe ponderar da demanda de averiguar se as correlações bivariadas 

entre as variáveis são altas. Os resultados das correlações para o set1 = 0,47, apontam que 

as variáveis de relações são correlacionadas positivamente e moderadamente, indicando 

que boa relação com a Secretária Estadual favorece a boa relação com a Federação das 

Indústrias e vice-versa. De igual modo, as correlações para o set2 = 0,58, apontam que as 

variáveis de repasse financeiro são correlacionadas positivamente e moderadamente, 

indicando que repasse alto pelo Tesouro Estadual favorece repasses altos de outras fontes, 

e vice-versa. Ambos resultados são evidenciados na tabela 41. 

 

  RF1 RF2 

REL1 -0,052 0,0193 

REL2 0,0828 0,0689 

 

Tabela 41 – Correlações das variáveis do Set01 e Set 02 

Fonte: Do autor, 2015 

 

No que tange as correlações de Pearson, obtidas entre as variáveis dos grupos, 

evidenciam-se fracas correlações, com valores próximos de 0. Isso posto, cabe a assertiva 

de que as variáveis de um grupo não impactam diretamente nas variáveis de outros 

grupos, corroborando com a inferência da inaplicabilidade de técnicas de regressão 

múltipla em análises subsequentes. 

Neste sentido, dados os resultados da correlação canônica e a presença de grupos 

distintos por casos identificados de forma exploratória pela análise de conglomerados, a 

análise de regressão logística emerge como um passo natural para estimar um modelo que 

diferencie os grupos de casos identificados.  

 

 

4.4 REGRESSÃO LOGÍSTICA BINÁRIA 

 

 

A variável de agrupamento no cluster 1 é apresentada como variável dependente 

na regressão logística (RL), tendo como variáveis independentes as variáveis de repasse 

financeiro e as de relações. Com os resultados da correlação canônica, temos que as 

variáveis QP e VT não devem ser utilizadas como variáveis de impacto, mas sim como 

variáveis que diferenciam as fundações pelas principais características desse tipo de 
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organização. A RL permitiu identificar quais variáveis diferenciam as fundações em 

relação a quantidade de projetos e valores totais por área em função dos repasses 

financeiros e das relações com os entes.  

Fez-se uso do método Enther para garantir que nenhuma dimensão fosse 

excluída do modelo sendo verdadeira. O método Wald (stepwise) também foi utilizado a 

fim de assegurar que as exclusões seguiram os cálculos estatísticos e também para facilitar 

a comunicação dos resultados da pesquisa. Dessa forma, o rigor estatístico e a experiência 

do pesquisador foram considerados igualmente na análise. O método stepwise apresenta 

como parâmetro de inclusão de fatores valores de probabilidade iguais ou menores que 

0,05.  

Por sua vez, o teste de coeficiente de Omnibus estima valores com distribuição 

qui-quadrado após cada exclusão de variável, indicando valores de melhora, ou 

improvement e um teste de hipóteses indicando se a melhora foi significativa. O modelo 

ajustado obteve Sig. 0,000 na etapa final, indicando bom ajuste. Dessa forma, cada 

exclusão de variável foi relevante para melhorar a capacidade de previsão do modelo, 

conforme verifica-se na tabela 42. 

 

  
Qui-

quadrado 
df Sig. 

Etapa 1 

Etapa 27,019 1 0,000 

Bloco 27,019 1 0,000 

Modelo 27,019 1 0,000 

Tabela 42 – Testes de coeficientes de Omnibus. 

Fonte: Do autor, 2015 

 

Fora utilizado ainda, o teste de Cox e Nagelkerke. Este assemelha-se ao R² da 

regressão linear múltipla, haja vista mensurar o poder de explicação de determinado 

modelo. Conforme se visualiza na tabela 43, o modelo em tela apresentou, na etapa final, 

variâncias de 30,2% e de 43,1%, consideradas adequadas em estudos exploratórios 

(HAIR et al.2011). O modelo gerado pelo método Wald (stepwise) foi ajustado a 5 

interações respectivamente. O improvement ou coeficiente de melhoria (Omnibus), 

obteve um total de 63,748 na etapa final. 

 

 

 



113 

 

 

 

Etapa 
Verossimilhança de 

log -2 
R quadrado Cox & Snell 

R quadrado 

Nagelkerke 

1 63,748a 0,302 0,431 

a. Estimação encerrada no número de iteração 5 porque as estimativas de parâmetro 

mudaram em menos de ,001. 

Tabela 43 – Coeficiente de melhoria: Omnibus. 

Fonte: Do autor, 2015 

 

Por sua vez, o teste de Hosmer e Lemeshow instituído na tabela 44, obteve na 

etapa final uma significância de 0,071, indicando a não rejeição de H0, sendo esta: As 

classificações em grupo previstas são iguais às observadas. A variável ou variáveis 

presentes no modelo final contribuem e tem grande aderência nas previsões dos valores 

reais do modelo. Com esse resultado, é possível afirmar que as decisões de retirar ou 

incluir variáveis independentes foram acertadas. 

 

Etapa 
Qui-

quadrado 
df Sig. 

1 5,289 2 0,071 

Tabela 44 – Teste de Hosmer e Lemeshow. 

Fonte: Do autor, 2015 

 

Conforme preconiza a tabela 45, o poder de classificação do modelo logístico 

obtido foi de 80%, indicando que o modelo consegue acertar 80% dos casos nos clusters. 

Para a identificação do cluster 1 (aqueles com menor quantidade de projetos e menores 

montantes investidos) o modelo acerta 94,3%. Para o cluster 2 (aqueles com maior 

quantidade de projetos e montantes expressivos investidos), o modelo logístico não se 

mostrou tão eficiente, acertando apenas 45,5%. Esses resultados sugerem que para o 

cluster 2 há a necessidade de investigação com outros fatores não contemplados no 

estudo. Um fator limitante foi a discrepância entre a sub-amostra do cluster 2, sendo 

apenas de 22 casos, comparada a 53 casos do cluster 1. A discrepância pode provocar 

erros de classificação no menor cluster. No geral, o modelo tem alta capacidade preditiva 

e potencial de replicação em um ambiente de análise similar. 
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Tabela 45 – Poder de classificação do modelo logístico.  

Fonte: Do autor, 2015 

 

Por fim, tem-se o número de variáveis que restaram no modelo após os ajustes. 

A variável “repasse financeiro de outras fontes” foi a única que contribuiu 

significativamente na previsão do modelo, com base nos clusters de QP e VT, conforme 

visualiza-se na tabela 46.   

 

  B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Etapa 1a 
RF2 1,222 0,297 16,947 1 0 3,394 

Constante -2,821 0,568 24,678 1 0 0,06 

Tabela 46 – Variáveis constantes na equação. 

Fonte: Do autor, 2015 

 

Isso posto, evidencia-se, na tabela 47, que apesar das variáveis de relação com a 

Secretária Estadual (Sig. 0,419), Relação com a Federação das Indústrias (Sig. 0,419) e 

repasse financeiro do tesouro estadual (Sig. 0,062) apresentarem diferenças entre os 

clusters, apenas o repasse financeiro de outras fontes contribuiu para o modelo preditivo. 

  Pontuação df Sig. 

Etapa 1 
Variáveis 

RF1 3,494 1 0,06 

REL1 0,654 1 0,42 

REL2 0,547 1 0,46 

Estatísticas globais 4,323 3 0,23 

Tabela 47 – Variáveis não constantes na equação. 

Fonte: Do autor, 2015 

 

A RL foi conduzida seguindo as mesmas etapas descritas, porém com uso do 

bootstrap. Com a população pequena e consequente amostra pequena, o uso de técnicas 

de análise multivariada podem ter as estimativas influenciadas por esse fator. Com o 

objetivo de verificar a representatividade da amostra e a ausência de ruído pela amostra 

Tabela de classificaçãoa 

  Observado 

Previsto 

Número de caso de cluster Porcentagem 

correta 

1 2 

Etapa 1 
Número de caso de cluster 

1 50 3 94,3 

2 12 10 45,5 

Porcentagem global     80 

a. O valor de corte é ,500 
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pequena, a RL desse estudo foi conduzida com uso de 1000 reamostragens. As variáveis 

presentes na equação e os resultados de classificação são apresentados pelas tabelas 48 e 

49, respectivamente. 

 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Etapa 

1a 

RF2 1,222 0,297 16,947 1 0 3,394 

Constante -2,821 0,568 24,678 1 0 0,06 

a. Variáveis inseridas na etapa 1: RF2. 

Tabela 48 – Variáveis constantes na equação com uso de bootstrap. 

Fonte: Do autor, 2015 

 

Tabela de classificaçãoa 

  Observado 

Previsto 

Número de caso de cluster 
Porcentagem 

correta 

1 2 

Etapa 1 

Número de caso de cluster 

1 50 3 94,3 

2 12 10 45,5 

Porcentagem global     80 

a. O valor de corte é ,500 

Tabela 49 – Poder de classificação do modelo logístico com uso de bootstrap. 

Fonte: Do autor, 2015 

 

Os resultados da regressão logística com a utilização do bootstrap expressaram-

se idênticos aos resultados sem bootstrap, evidenciando que a amostra com 75 casos 

obteve resultados similares aqueles obtidos caso a amostra congregasse 1000 casos 

(fundações de apoio). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral a compreensão de como as relações da 

Triplice Hélice intervêm no processo de captação de recursos das fundações de apoio 

brasileiras, ademais na observância da aplicação destes recursos em projetos de inovação 

que promovam o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro.  

Compreender a dinâmica de captação e investimentos de projetos de inovações 

tecnológicas das fundações de apoio brasileiras possibilita o entendimento de como são 

estabelecidas e operacionalizadas políticas de ciência e tecnologia. Isso posto, fora 

objetivo desta pesquisa ainda, caracterizar as fundações estaduais de amparo à pesquisa 

e fundações de apoio às IES. 

Este, fora alcançado à medida que foram expostos os resultados no subcapítulo 

4.1. Em suma, as fundações de apoio às IES constam da maior parcela das fundações de 

apoio brasileiras. Estas últimas expressam concentrações significativas na região Sudeste 

(38,67%) e Nordeste (24,00%) e possuem em sua maioria (56%) mais de 50 

colaboradores. Um semelhante quantitativo percentual (56,94%) indicou ainda que em 

sua maioria as fundações apoiam apenas uma IES. 

Identificou-se ainda que 62,67% das fundações estudadas publicam relatórios de 

gestão de sua operação e em sua maioria (61,33%) utilizam recursos públicos para 

investimento em seus projetos. Cabe destacar que dentre a estrutura de capital evidenciada 

pela pesquisa 29,33% e 9,33 % constam da representação de capital proveniente de fontes 

pública-privada e privada, respectivamente, permitindo inferências que corroborem à 

abordagem da Triplice Hélice preconizada por Etzkowitz e Leydesdorff (2000). 

O alcance do objetivo posto, fora alcançado ainda a partir dos outputs gerados 

pela análise de conglomerados, uma vez que, mesmo voltado a atender outro objetivo 

deste estudo elucidou características que diferenciavam as fundações entre si. Ambas 

técnicas evidenciaram heterogeneidade entre as características das fundações brasileiras.  

Com efeito, foi objetivo deste estudo ainda identificar grupos de interação 

quanto a projetos, investimentos, relações e repasse das funções estudadas. Para este fim, 

o método da análise de conglomerados mostrou-se eficaz.  

A primeira formação de clusters, estruturada a partir das 8 variáveis que 

mensuram a quantidade de projetos e as 8 variáveis que mensuram o montante de recursos 
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investidos por área permitiu identificar dois grupos de interação, o primeiro congregando 

70,67% da amostra, e um segundo com 29,33%.   

Em suma, as entidades constantes no cluster 01 constam das fundações com 

menores quantitativos de projetos (até 250 projetos) e montantes financeiros (até R$ 

10.000.000,00) investidos por área; é composto em sua maioria: por fundações de apoio 

às IES (78,00%) com até 49 funcionários (50%) que apoiam até 5 IES (86%); possuem 

sua maior captação de recursos na iniciativa pública (60%); e possuem menor repasse 

financeiro do Tesouro Estadual e de outras fontes.  

Por sua vez o cluster 02 congrega as fundações com maiores quantitativos de 

projetos (acima de 250) e montantes financeiros (acima de R$ 10.000.000,00) investidos 

por área; é composto por fundações de apoio à IES e fundações estaduais de amparo a 

pesquisa e a maioria das entidades possuem mais de 100 funcionários; publicam relatórios 

de gestão; também possuem sua maior captação de recursos na iniciativa pública (72,7%); 

e possuem maior repasse do Tesouro Estadual e de outras Fontes.  

Os resultados evidenciados na primeira formação de clusters indicam portanto: 

(a) que as entidades que possuem menos projetos constam das fundações de apoio às IES, 

que em sua maioria são de pequeno porte (até 49 colaboradores); (b) que as entidades que 

possuem mais projetos e valores investidos e recebem maiores repasses do Tesouro 

Estadual e outras fontes são em linhas gerais entidades de grande porte (mais de 100 

colaboradores)  e quase em sua totalidade as fundações que publicam relatórios de gestão.  

Isso posto, é conveniente rememorar que o presente estudo assentou-se sob um 

prisma inicial, na concepção das fundações de apoio brasileiras enquanto um importante 

elo entre os atores da relação Universidade-Empresa-Governo. Neste cenário as entidades 

supracitadas são observadas ainda enquanto organizações que fortalecem o pleito de se 

estabelecer uma plataforma de desenvolvimento econômico baseada no tripé: ciência, 

tecnologia e inovação - CT&I. Assim, objetivou-se ainda investigar se as relações da 

Triplice Hélice influenciam a captação de recursos para as fundações.  

Para tanto, fora utilizada a correlação canônica enquanto método, objetivando 

determinar possíveis relações de dependência entre os grupos de variáveis utilizados neste 

estudo, sobretudo às variáveis de relações (REL1 e REL2). Conduzida a primeira análise, 

utilizando-se as variáveis de relações enquanto variáveis dependentes e o grupo de 

variáveis de montantes investidos em no ano de 2013 em 8 áreas obteve-se as correlações 

de 0,419 e 0,307. As raízes canônicas de 0,18 e 0,09, corroboradas pela significância do 

teste Wilk’s Lambda admitiram a hipótese nula de que as funções são irrelevantes, 
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indicando que a relação de dependência entre as variáveis de relações e os investimentos 

nas áreas é baixa. O mesmo procedimento fora executado com as variáveis de relações e 

as 8 variáveis de quantidade de projetos por área; com as duas variáveis de repasses 

financeiros e as variáveis de investimentos nas áreas de atuação das fundações; e uma 

última análise relacionando as variáveis de repasse financeiro com as de quantidade de 

projetos por área de atuação. 

De semelhante modo, os resultados do teste Wilk’s Lambda foram similares ao 

da primeira análise, sugerindo que as correlações entre os grupos de variáveis são 0 ou 

próximas de 0 e, que por isso a relação de dependência entre esses grupos é irrelevante, 

respondendo, portanto, o objetivo em pleito. Assim, é possível afirmar que apesar de 

dispor de diversas prerrogativas institucionais que fomentam a interação entre 

Universidade-Empresa-Governo e promovam o desenvolvimento tecnológico brasileiro, 

as relações da Triplice Hélice não têm interferido positivamente ou negativamente na 

captação de recursos para investimentos em projetos de inovação. 

Cabe ponderar contudo, que embora não se tenha observado um padrão de 

crescimento na amostra que determine a relação de dependência entre os grupos de 

variáveis das relações postas, pode-se inferenciar a partir de análises individuais das 

fundações que: em função de aspectos relacionados a gestão, as entidades que aplicam de 

forma mais efetiva seus recursos tendem a captar ainda mais recursos e se relacionar de 

forma mais contundente com os entes da Triplice Hélice instituída por Etzkowitz e 

Leydesdorff (2000).  

Ademais, a segunda formação de clusters indiciou leves tendências às fundações 

que possuem relações mais sólidas com as relações com a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Econômico e a Federação das Indústrias, de obterem maior montante 

financeiro junto ao Tesouro Estadual e outras fontes. Isso faz crer que a irrelevância das 

raízes canônicas podem ser fruto da diversidade e pluralidade de características das 

fundações de apoio brasileiras.  

Sobre outro prisma, objetivou-se por fim analisar um modelo preditivo que 

diferencie as fundações pelas características que ampliam ou limitam a capacidade 

inovativa. Para tanto, fora executada a Regressão Logística binária, que mostrou-se 

eficaz. O poder de classificação do modelo logístico obtido foi de 80%, indicando que o 

modelo consegue acertar 80% dos casos nos clusters. Para a identificação do cluster 1 

(aqueles com menor quantidade de projetos e menores montantes investidos) o modelo 

acerta 94,3%. Para o cluster 2 (aqueles com maior quantidade de projetos e montantes 
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expressivos investidos), o modelo logístico não se mostrou tão eficiente, acertando apenas 

45,5%, demandando portanto, a investigação exploratória de outras variáveis não 

contempladas no âmbito deste estudo. 

Respondidos os objetivos desta pesquisa, convém ressaltar as contribuições do 

estudo para as fundações de apoio brasileiras/sociedade, bem como para a comunidade 

científica, seja pela maior discussão acerca da abordagem da Triplice Hélice, ou pelo 

desenvolvimento dos métodos de pesquisa.  

Mesmo entendidas como o cerne das políticas brasileiras de desenvolvimento 

científico e tecnológico, as entidades estudadas permeiam por obstáculos para fazer girar 

a hélice proposta neste estudo, haja vista os interesses mercadológicos presentes nas 

relações entre os entes, tanto para o pesquisador, que visa a complementação de renda, 

quanto para a estrutura produtiva, que em muitos casos não gera patentes, apenas detém 

o segredo industrial, visando o não pagamento de royalties, fato que contribui para os 

baixos indicadores de produção tecnológica apontada por Reis (2008).  

Além disso, as próprias prerrogativas de segredo industrial da Lei nº10.973/2004 

(Lei da Inovação) limitam o potencial de produção e difusão do conhecimento ao vetar a 

publicação dos projetos de pesquisa executados, indicando a necessidade de mudanças 

para que os processos da universidade empreendedora e o empreendedorismo acadêmico 

de fato contribuam para a promoção inovações, conforme pontuam Ipiranga, Freitas e 

Paiva (2010). 

De uma forma ou de outra, é lícito supor que as características evidenciadas pelas 

análises de conglomerados fornecem subsídios, em termos de práticas a serem adotadas 

pelas fundações emergentes, a fim de que os resultados em inovação tecnológica possam 

ser potencializados.  

Sob outro enfoque, é pertinente considerar que o presente estudo contribuiu 

ainda para a discussão acerca da abordagem da Triplice Hélice, haja vista a inserção de 

métodos quantitativos em pesquisas relacionadas às políticas de interação entre 

Universidade-Empresa-Governo, ademais face a representatividade das fundações de 

apoio brasileiras enquanto elos de intercessão das relações supracitadas.  

De semelhante modo, o desenvolvimento deste estudo contribuiu ainda para a 

popularização dos métodos de análise multivariada: Análise de Conglomerados, a 

Correlação Canônica e a Regressão Logística, especialmente relacionados à abordagem 

da Hélice Tripla. Ademais, o modelo analisado e estabelecido pela pesquisa é assertivo e 

possui alta capacidade preditiva (conforme observado na regressão logística), 
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especialmente para o conjunto de fundações com menor repasse financeiro e montantes 

de recursos e quantidade de projetos, facultando à comunidade acadêmica portanto, 

replicações em ambientes de análise similares. 

Como limitação desta pesquisa aponta-se para o limitado tamanho da 

amostra/universo em face da utilização de técnicas de análise multivariada de dados. 

Conforme exposto, foi utilizado no âmbito desta pesquisa o método bootstrap enquanto 

solução à problemática da população e/ou amostra pequena. Assim, sugere-se o uso desta 

técnica de reamostragem para estudos cujo universo de pesquisa seja restrito.  

Por fim, por intermédio desta pesquisa, foram possíveis algumas conclusões 

acerca do papel das fundações de apoio brasileiras na articulação/implementação de 

políticas de ciência e tecnologia que permeiem as esferas da universidade, governo e setor 

produtivo. No entanto, para maior compreensão desse processo, recomenda-se para 

estudos futuros: 1 - estudos de abordagem qualitativa voltados a abordar de forma 

exploratória quais as variáveis que impactam os níveis de investimento financeiro e 

quantidade de projetos das fundações de apoio de grande porte que possuem altos repasses 

financeiros (haja vista o baixo poder de predição do modelo para este conjunto de 

entidades); 2 - estudos que evidenciem mecanismos de imersão social, política e cultural 

nas relações das fundações estudadas com os entes da Tríplice Hélice. 
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Apêndice A – Questionário aplicado às Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 

Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

NÚCLEO APLICADO À GESTÃO E INOVAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e 

Tecnológica. 

 

Texto de apresentação da pesquisa: 

 

Prezado Gestor, esta avaliação faz parte do Projeto de Título: "Avaliação das Fundações 

de Apoio brasileiras dentro do contexto da cooperação Universidade-Empresa-Governo 

na captação de recursos para projetos de pesquisa científica e tecnológica com foco na 

inovação" contemplado no edital Chamada Universal - MCTI/CNPq Nº 14/2013. Somos 

o Núcleo Aplicado à Gestão e Inovação (NAGI/UFRN), e estamos executando o projeto. 

As informações fornecidas são confidenciais e esperamos contar com sua colaboração. 

Os conhecimentos gerados por esta pesquisa serão de fundamental importância para 

evolução da relação entre FAP´s e IES, e assim que concluída será formatada em um 

artigo e fornecido o feedback. Muito Obrigado! 
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Parte 1: Sobre a fundação 
 

1. Nome / Sigla*: _________________________________________________________. 
 

2. Nº de funcionários: 
a) até 9 – micro; 
b) 10 a 49 – pequena; 
c) 50 a 99 – média; 
d) mais de 100 – grande; 
 

3. Quantidade de IES (Instituições de Ensino Superior) apoiadas: ___________________ .  
 

4. Quem são as IES apoiadas? 
 

5. Publicam-se os relatórios de gestão? Não? Sim? Informe a página: (caso não estiver 
publicado online por favor enviar para o e-mail: nagi.ufrn@gmail.com); 

 
Parte 2: Projetos 
 

1. Quantidade de projetos de "Pesquisa, Ensino e Extensão" atualmente apoiados? 
a. Até 50 projetos; 
b. Entre 51 e 100 projetos; 
c. Entre 101 e 150 projetos; 
d. Entre 151 e 200 projetos; 
e. Entre 201 e 250 projetos; 
f. Entre 251 e 300 projetos; 

g. Entre 301 e 350 projetos; 
h. Entre 351 e 400 projetos; 
i. Entre 401 e 450 projetos; 
j. Entre 451 e 500 projetos; 
k. Acima de 500 projetos. 

 
2. Quantidade de projetos de "Institucionais" atualmente apoiados? 

a. Até 50 projetos; 
b. Entre 51 e 100 projetos; 
c. Entre 101 e 150 projetos; 
d. Entre 151 e 200 projetos; 
e. Entre 201 e 250 projetos; 
f. Entre 251 e 300 projetos; 

g. Entre 301 e 350 projetos; 
h. Entre 351 e 400 projetos; 
i. Entre 401 e 450 projetos; 
j. Entre 451 e 500 projetos; 
k. Acima de 500 projetos. 

 
3. Quantidade de projetos de "Inovação Industrial, em Serviços, Tecnológica" atualmente 

apoiados? 
a. Até 50 projetos; 
b. Entre 51 e 100 projetos; 
c. Entre 101 e 150 projetos; 
d. Entre 151 e 200 projetos; 
e. Entre 201 e 250 projetos; 
f. Entre 251 e 300 projetos; 

g. Entre 301 e 350 projetos; 
h. Entre 351 e 400 projetos; 
i. Entre 401 e 450 projetos; 
j. Entre 451 e 500 projetos; 
k. Acima de 500 projetos. 

 
4. Quantidade de projetos em "Agricultura" atualmente apoiados? 

a. Até 50 projetos; 
b. Entre 51 e 100 projetos; 
c. Entre 101 e 150 projetos; 
d. Entre 151 e 200 projetos; 
e. Entre 201 e 250 projetos; 
f. Entre 251 e 300 projetos; 

g. Entre 301 e 350 projetos; 
h. Entre 351 e 400 projetos; 
i. Entre 401 e 450 projetos; 
j. Entre 451 e 500 projetos; 
k. Acima de 500 projetos. 

 

mailto:nagi.ufrn@gmail.com
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5. Quantidade de projetos "Culturais" atualmente apoiados? 
a. Até 50 projetos; 
b. Entre 51 e 100 projetos; 
c. Entre 101 e 150 projetos; 
d. Entre 151 e 200 projetos; 
e. Entre 201 e 250 projetos; 
f. Entre 251 e 300 projetos; 

g. Entre 301 e 350 projetos; 
h. Entre 351 e 400 projetos; 
i. Entre 401 e 450 projetos; 
j. Entre 451 e 500 projetos; 
k. Acima de 500 projetos. 

 
6. Quantidade de projetos em "Educação" atualmente apoiados? 

a. Até 50 projetos; 
b. Entre 51 e 100 projetos; 
c. Entre 101 e 150 projetos; 
d. Entre 151 e 200 projetos; 
e. Entre 201 e 250 projetos; 
f. Entre 251 e 300 projetos; 

g. Entre 301 e 350 projetos; 
h. Entre 351 e 400 projetos; 
i. Entre 401 e 450 projetos; 
j. Entre 451 e 500 projetos; 
k. Acima de 500 projetos. 

 
7. Quantidade de projetos "Ambientais" atualmente apoiados? 

a. Até 50 projetos; 
b. Entre 51 e 100 projetos; 
c. Entre 101 e 150 projetos; 
d. Entre 151 e 200 projetos; 
e. Entre 201 e 250 projetos; 
f. Entre 251 e 300 projetos; 

g. Entre 301 e 350 projetos; 
h. Entre 351 e 400 projetos; 
i. Entre 401 e 450 projetos; 
j. Entre 451 e 500 projetos; 
k. Acima de 500 projetos. 

 
8. Quantidade de projetos em "Saúde" atualmente apoiados? 

a. Até 50 projetos; 
b. Entre 51 e 100 projetos; 
c. Entre 101 e 150 projetos; 
d. Entre 151 e 200 projetos; 
e. Entre 201 e 250 projetos; 
f. Entre 251 e 300 projetos; 

g. Entre 301 e 350 projetos; 
h. Entre 351 e 400 projetos; 
i. Entre 401 e 450 projetos; 
j. Entre 451 e 500 projetos; 
k. Acima de 500 projetos. 

 
Parte 3: Recursos 
 

9. Em sua maioria os projetos são apoiados com recursos: 
a. Público; 
b. Privado; 
c. Público-Privado. 

 
10. Repasse financeiro - tesouro estadual (2013): 

a. Até R$ 10 milhões; 
b. Entre R$ 11 e 20 milhões; 
c. Entre R$ 21 e 30 milhões; 
d. Entre R$ 31 e 40 milhões; 
e. Entre R$ 41 e 50 milhões; 
f. Entre R$ 51 e 60 milhões; 
g. Entre R$ 61 e 70 milhões; 
h. Entre R$ 71 e 80 milhões; 
i. Entre R$ 81 e 90 milhões; 
j. Entre R$ 91 e 100 milhões; 
k. Entre R$ 101 e 110 

milhões; 

l. Entre R$ 111 e 120 milhões; 
m. Entre R$ 121 e 130 milhões; 
n. Entre R$ 131 e 140 milhões; 
o. Entre R$ 141 e 150 milhões; 
p. Entre R$ 151 e 160 milhões; 
q. Entre R$ 161 e 170 milhões; 
r. Entre R$ 171 e 180 milhões; 
s. Entre R$ 181 e 190 milhões; 
t. Entre R$ 191 e 200 milhões; 
u. Acima de 200 milhões. 
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11. Repasse financeiro - outras fontes (2013): 

a. Até R$ 10 milhões; 
b. Entre R$ 11 e 20 milhões; 
c. Entre R$ 21 e 30 milhões; 
d. Entre R$ 31 e 40 milhões; 
e. Entre R$ 41 e 50 milhões; 
f. Entre R$ 51 e 60 milhões; 
g. Entre R$ 61 e 70 milhões; 
h. Entre R$ 71 e 80 milhões; 
i. Entre R$ 81 e 90 milhões; 
j. Entre R$ 91 e 100 milhões; 
k. Entre R$ 101 e 110 

milhões; 

l. Entre R$ 111 e 120 milhões; 
m. Entre R$ 121 e 130 milhões; 
n. Entre R$ 131 e 140 milhões; 
o. Entre R$ 141 e 150 milhões; 
p. Entre R$ 151 e 160 milhões; 
q. Entre R$ 161 e 170 milhões; 
r. Entre R$ 171 e 180 milhões; 
s. Entre R$ 181 e 190 milhões; 
t. Entre R$ 191 e 200 milhões; 
u. Acima de 200 milhões. 

12. Valor total (R$) aplicado nos projetos de "Pesquisa, Ensino e Extensão" em execução? 
a. Até R$ 1 milhão; 
b. Entre 1 e 5 milhões; 
c. Entre 6 e 10 milhões; 
d. Entre 11 e 15 milhões; 
e. Entre 16 e 20 milhões; 
f. Entre 21 e 25 milhões; 
g. Entre 26 e 30 milhões; 
h. Entre 31 e 35 milhões; 
i. Entre 36 e 40 milhões; 
j. Entre 41 e 45 milhões; 
k. Entre 46 e 50 milhões; 

l. Entre 51 e 55 milhões; 
m. Entre 56 e 60 milhões; 
n. Entre 61 e 65 milhões; 
o. Entre 66 e 70 milhões; 
p. Entre 71 e 75 milhões; 
q. Entre 76 e 80 milhões; 
r. Entre 81 e 85 milhões ; 
s. Entre 86 e 90 milhões; 
t. Entre 91 e 95 milhões; 
u. Entre 96 e 100 milhões; 
v. Acima de 100 milhões. 

 
13. Valor total (R$) aplicado nos projetos de "Institucionais" em execução? 

a. Até R$ 1 milhão; 
b. Entre 1 e 5 milhões; 
c. Entre 6 e 10 milhões; 
d. Entre 11 e 15 milhões; 
e. Entre 16 e 20 milhões; 
f. Entre 21 e 25 milhões; 
g. Entre 26 e 30 milhões; 
h. Entre 31 e 35 milhões; 
i. Entre 36 e 40 milhões; 
j. Entre 41 e 45 milhões; 
k. Entre 46 e 50 milhões; 

l. Entre 51 e 55 milhões; 
m. Entre 56 e 60 milhões; 
n. Entre 61 e 65 milhões; 
o. Entre 66 e 70 milhões; 
p. Entre 71 e 75 milhões; 
q. Entre 76 e 80 milhões; 
r. Entre 81 e 85 milhões ; 
s. Entre 86 e 90 milhões; 
t. Entre 91 e 95 milhões; 
u. Entre 96 e 100 milhões; 
v. Acima de 100 milhões. 

 
14. Valor total (R$) aplicado nos projetos de "Inovação Industrial, em Serviços, 

Tecnológica" em execução? 
a. Até R$ 1 milhão; 
b. Entre 1 e 5 milhões; 
c. Entre 6 e 10 milhões; 
d. Entre 11 e 15 milhões; 
e. Entre 16 e 20 milhões; 
f. Entre 21 e 25 milhões; 
g. Entre 26 e 30 milhões; 
h. Entre 31 e 35 milhões; 
i. Entre 36 e 40 milhões; 
j. Entre 41 e 45 milhões; 

k. Entre 46 e 50 milhões; 
l. Entre 51 e 55 milhões; 
m. Entre 56 e 60 milhões; 
n. Entre 61 e 65 milhões; 
o. Entre 66 e 70 milhões; 
p. Entre 71 e 75 milhões; 
q. Entre 76 e 80 milhões; 
r. Entre 81 e 85 milhões ; 
s. Entre 86 e 90 milhões; 
t. Entre 91 e 95 milhões; 
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u. Entre 96 e 100 milhões; v. Acima de 100 milhões. 
 

15. Valor total (R$) aplicado nos projetos de "Agricultura" em execução? 
a. Até R$ 1 milhão; 
b. Entre 1 e 5 milhões; 
c. Entre 6 e 10 milhões; 
d. Entre 11 e 15 milhões; 
e. Entre 16 e 20 milhões; 
f. Entre 21 e 25 milhões; 
g. Entre 26 e 30 milhões; 
h. Entre 31 e 35 milhões; 
i. Entre 36 e 40 milhões; 
j. Entre 41 e 45 milhões; 
k. Entre 46 e 50 milhões; 

l. Entre 51 e 55 milhões; 
m. Entre 56 e 60 milhões; 
n. Entre 61 e 65 milhões; 
o. Entre 66 e 70 milhões; 
p. Entre 71 e 75 milhões; 
q. Entre 76 e 80 milhões; 
r. Entre 81 e 85 milhões; 
s. Entre 86 e 90 milhões; 
t. Entre 91 e 95 milhões; 
u. Entre 96 e 100 milhões; 
v. Acima de 100 milhões. 

16. Valor total (R$) aplicado nos projetos "Culturais" em execução? 
a. Até R$ 1 milhão; 
b. Entre 1 e 5 milhões; 
c. Entre 6 e 10 milhões; 
d. Entre 11 e 15 milhões; 
e. Entre 16 e 20 milhões; 
f. Entre 21 e 25 milhões; 
g. Entre 26 e 30 milhões; 
h. Entre 31 e 35 milhões; 
i. Entre 36 e 40 milhões; 
j. Entre 41 e 45 milhões; 
k. Entre 46 e 50 milhões; 

l. Entre 51 e 55 milhões; 
m. Entre 56 e 60 milhões; 
n. Entre 61 e 65 milhões; 
o. Entre 66 e 70 milhões; 
p. Entre 71 e 75 milhões; 
q. Entre 76 e 80 milhões; 
r. Entre 81 e 85 milhões; 
s. Entre 86 e 90 milhões; 
t. Entre 91 e 95 milhões; 
u. Entre 96 e 100 milhões; 
v. Acima de 100 milhões. 

 
17. Valor total (R$) aplicado nos projetos em "Educação" em execução? 

a. Até R$ 1 milhão; 
b. Entre 1 e 5 milhões; 
c. Entre 6 e 10 milhões; 
d. Entre 11 e 15 milhões; 
e. Entre 16 e 20 milhões; 
f. Entre 21 e 25 milhões; 
g. Entre 26 e 30 milhões; 
h. Entre 31 e 35 milhões; 
i. Entre 36 e 40 milhões; 
j. Entre 41 e 45 milhões; 
k. Entre 46 e 50 milhões; 

l. Entre 51 e 55 milhões; 
m. Entre 56 e 60 milhões; 
n. Entre 61 e 65 milhões; 
o. Entre 66 e 70 milhões; 
p. Entre 71 e 75 milhões; 
q. Entre 76 e 80 milhões; 
r. Entre 81 e 85 milhões; 
s. Entre 86 e 90 milhões; 
t. Entre 91 e 95 milhões; 
u. Entre 96 e 100 milhões; 
v. Acima de 100 milhões. 

 
18. Valor total (R$) aplicado nos projetos "Ambientais" em execução? 

a. Até R$ 1 milhão; 
b. Entre 1 e 5 milhões; 
c. Entre 6 e 10 milhões; 
d. Entre 11 e 15 milhões; 
e. Entre 16 e 20 milhões; 
f. Entre 21 e 25 milhões; 
g. Entre 26 e 30 milhões; 
h. Entre 31 e 35 milhões; 
i. Entre 36 e 40 milhões; 
j. Entre 41 e 45 milhões; 
k. Entre 46 e 50 milhões; 

l. Entre 51 e 55 milhões; 
m. Entre 56 e 60 milhões; 
n. Entre 61 e 65 milhões; 
o. Entre 66 e 70 milhões; 
p. Entre 71 e 75 milhões; 
q. Entre 76 e 80 milhões; 
r. Entre 81 e 85 milhões; 
s. Entre 86 e 90 milhões; 
t. Entre 91 e 95 milhões; 
u. Entre 96 e 100 milhões; 
v. Acima de 100 milhões. 
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19. Valor total (R$) aplicado nos projetos em "Saúde" em execução? 

a. Até R$ 1 milhão; 
b. Entre 1 e 5 milhões; 
c. Entre 6 e 10 milhões; 
d. Entre 11 e 15 milhões; 
e. Entre 16 e 20 milhões; 
f. Entre 21 e 25 milhões; 
g. Entre 26 e 30 milhões; 
h. Entre 31 e 35 milhões; 
i. Entre 36 e 40 milhões; 
j. Entre 41 e 45 milhões; 
k. Entre 46 e 50 milhões; 
l. Entre 51 e 55 milhões; 
m. Entre 56 e 60 milhões; 
n. Entre 61 e 65 milhões; 
o. Entre 66 e 70 milhões; 
p. Entre 71 e 75 milhões; 
q. Entre 76 e 80 milhões; 
r. Entre 81 e 85 milhões; 
s. Entre 86 e 90 milhões; 
t. Entre 91 e 95 milhões; 
u. Entre 96 e 100 milhões; 
v. Acima de 100 milhões. 
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Parte 4: Interação com as IES 
 

20. A participação das IES nos projetos é marcada pelo (a): 
(Selecione mais de uma opção, caso for necessário). 

a. Captação e transferência de recursos; 
b. Participação de professores; 
c. Participação de alunos; 
d. Participação de tec. Administrativos; 
e. Uso da Infraestrutura da mesma; 
f. Interação da mesma com o governo; 
g. Interação com o setor produtivo; 
h. Direcionamento da atuação  da fundação.  

 
21. A participação das IES nos projetos é marcada pelo (a) - OUTROS: 

___________________________________________________________ 
 
Parte 5: Parcerias 
 

22. O contato com o ambiente externo ocorre com mais intensidade no sentido: 
a. Fundação – IES; 
b. IES – Fundação; 
c. IES – Governo; 
d. Fundação – Governo; 
e. IES – Empresa; 
f. Empresa – IES; 
g. Fundação – Empresa; 
h. Empresa – Fundação; 
i. Empresa – Governo. 

 
23. A Relação com a Secretaria estadual responsável pelo desenvolvimento econômico, 

quanto à interação para a pesquisa é: 
a. Excelente; 
b. Muito boa; 
c. Boa; 
d. Regular; 
e. Ruim; 
f. Inexistente; 

 
24. Relação com a Federação das Indústrias, quanto à interação para a pesquisa é: 

a. Excelente; 
b. Muito boa; 
c. Boa; 
d. Regular; 
e. Ruim; 
f. Inexistente; 
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25. Quem são os parceiros estratégicos atuais? 
____________________________________________________________________ 
 
26. Quais são os parceiros estratégicos potenciais? 
____________________________________________________________________ 

 
Parte 6: Governo 
 

27. Quais são os pontos fortes da atuação governamental? 
28. Em que pontos a atuação governamental pode ser melhorada? 

 
Confirme seu e-mail para feedback: ________________________________. 
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Apêndice B – Quadros de Triagem de Artigos: Pesquisa bibliográfica. 

 

Plataforma Triagem de artigos por ordem de relevância. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1º 

Rodrigues, Carlos ; Melo, Ana Rodrigues, Carlos (correspondence author). The 

Triple Helix Model as Inspiration for Local Development Policies: An 

Experience-Based Perspective. International Journal of Urban and Regional 

Research, Sep 2013, Vol.37(5), pp.1675-1687 

2º 

The effect of the triple helix system and habitat on regional entrepreneurship: 

Empirical evidence from the U.S. Kim, Younghwan ; Kim, Wonjoon ; Yang, 

Taeyong Research Policy, February 2012, Vol.41(1), pp.154-166 

3º 

A Hyperlink and Semantic Network Analysis of the Triple Helix (University-

Government-Industry): The Interorganizational Communication Structure of 

Nanotechnology Kim, Jh. Journal Of Computer-Mediated Communication, 

2012 Jan, Vol.17(2), pp.152-170 

4º 

Measuring the Triple Helix on the Web: Longitudinal Trends in the University-

Industry-Government Relationship in Korea Khan, Gf ; Park, Hw 

Journal Of The American Society For Information Science And Technology, 

2011 Dec, Vol.62(12), pp.2443-2455 

5º 

An Analysis of the Information Technology Outsourcing Domain: A social 

Network and Triple Helix Approach Swar, B ; Khan, Gf. Journal Of The 

American Society For Information Science And Technology, 2013 Nov, 

Vol.64(11), pp.2366-2378 

6º 

The Triple Helix of University-Industry-Government Relations at the Country 

Level and Its Dynamic Evolution Under the Pressures of Globalization. Ye, FY 

; Yu, SS ; Leydesdorff, L Journal Of The American Society For Information 

Science And Technology, 2013 Nov, Vol.64(11), pp.2317-2325 

7º 

Knowledge-based innovation and collaboration: A triple-helix approach in 

Saudi Arabia. Shin, Jung Cheol ; Lee, Soo Jeung ; Kim, Yangson, 

Scientometrics, January 2012, Vol.90(1), pp.311-326 

8º 

Longitudinal trends in networks of university–industry–government relations 

in South Korea: The role of programmatic incentives Park, Han Woo ; 

Leydesdorff, Loet Research Policy, 2010, Vol.39(5), pp.640-649 [Periódico 

revisado por pares] 

9º 

The Triple Helix, Quadruple Helix... and an N-Tuple of Helices: Explanatory 

Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy? Leydesdorff, Loet 

Journal of the Knowledge Economy, 2012, Vol.3(1), pp.25-35 

10º 

Organizing product innovation: hierarchy, market or triple-helix networks? 

Fitjar, Rune ; Gjelsvik, Martin ; Rodríguez-Pose, Andrés Triple Helix, 2014, 

Vol.1(1), pp.1-21 Springer Science & Business Media B.V. 
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Plataforma Triagem de artigos por ordem de relevância. 

 

1º 

The triple helix model and dynamics of innovation: a case study Type: 

Research paper Maria Manuela Natário, João Pedro Almeida Couto, Carlos 

Fernandes Roque de Almeida. Journal of Knowledge-based Innovation in 

China, Volume: 4 Issue: 1, 2012 

2º 
The important role of civil society groups in eco‐innovation: a triple helix 

perspective. Type: Research paper. Yan Yang, Jette Egelund Holgaard 

Journal of Knowledge-based Innovation in China, Volume: 4 Issue: 2, 2012 

3º 

Triple Helix in practice: the key role of boundary spanners. Type: Case study 

Heléne Lundberg.European Journal of Innovation Management, Volume: 16 

Issue: 2, 2013 

4º 

Triple helix going abroad? The case of Danish experiences in China. 

Type: Research paper. Olav Jull Sørensen , Yimei Hu. European Journal of 

Innovation Management, Volume: 17 Issue: 3, 2014 

5º 

Creating knowledge‐based innovation in China: The strategic implications of 

triple helix model. Type: Conceptual Paper, Lucy Lu, Journal of Technology 

Management in China, Volume: 3 Issue: 3, 2008 

6º 

The triple helix: science, technology and the entrepreneurial spirit. Type: 

Research paper. Henry Etzkowitz. Journal of Knowledge-based Innovation in 

China, Volume: 3 Issue: 2, 2011 

7º 

The future roles of STPs in green growth of China: Based on the public‐
university‐industry triple helix for sustainable development. Type: Research 

paper. Chunyan Zhou. Journal of Knowledge-based Innovation in China, 

Volume: 3 Issue: 3, 2011 

8º 
Bottom‐up Triple Helix: science policy in the states of the USA. Type: 

Research paper. Henry Etzkowitz, James Dzisah. Journal of Knowledge-based 

Innovation in China, Volume: 5 Issue: 2, 2013. 

9º 

Strategic challenges for creating knowledge‐based innovation in China: 

Transforming triple helix university‐government‐industry relations. Type: 

Viewpoint. Lucy Lu, Henry Etzkowitz. Journal of Technology Management in 

China, Volume: 3 Issue: 1, 2008. 

10º 
Foresight as a triple helix of industry, university and government relations 

Type: Conceptual Paper. Elisa Ughetto. foresight, Volume: 9 Issue: 5, 2007 
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Plataforma Triagem de artigos por ordem de relevância. 

 

1º 

Fogelberg, H., & Thorpenberg, S. (2012). Regional innovation policy and 

public-private partnership: The case of triple helix arenas in western sweden. 

Science and Public Policy, 39(3), 347-356. 

2º 

Safiullin, L. N., Fatkhiev, A. M., & Grigorian, K. A. (2014). The triple helix 

model of innovation. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(18 SPEC. 

ISSUE), 203-206. 

3º 

Ivanova, I. A., & Leydesdorff, L. (2014). Rotational symmetry and the 

transformation of innovation systems in a triple helix of university-industry-

government relations. Technological Forecasting and Social Change, 86, 143-

156 

4º 

Luengo, M. J., & Obeso, M. (2013). The triple helix effect on innovation 

performance. [El efecto de la triple hélice en los resultados de innovación] 

RAE Revista De Administracao De Empresas, 53(4), 388-399 

5º 

Yang, Y., Holgaard, J. E., & Remmen, A. (2012). What can triple helix 

frameworks offer to the analysis of eco-innovation dynamics? theoretical and 

methodological considerations. Science and Public Policy, 39(3), 373-385. 

6º 

Strand, T., & Leydesdorff, L. (2013). Where is synergy indicated in the 

norwegian innovation system? triple-helix relations among technology, 

organization, and geography. Technological Forecasting and Social Change, 

80(3), 471-484. 

7º 

Hossain, M. D., Moon, J., Kang, H. G., Lee, S. C., & Choe, Y. C. (2012). 

Mapping the dynamics of knowledge base of innovations of R&D in 

bangladesh: Triple helix perspective. Scientometrics, 90(1), 57-83. 

8º 

Zhang, Y., Zhou, X., Porter, A. L., Gomila, J. M. V., & Yan, A. (2014). Triple 

helix innovation in china's dye-sensitized solar cell industry: Hybrid methods 

with semantic TRIZ and technology roadmapping. Scientometrics, 99(1), 55-

75. 

9º 

Khan, G. F., & Park, H. W. (2012). Editorial: Triple helix and innovation in 

asia using scientometrics, webometrics, and informetrics. Scientometrics, 

90(1), 1-7. 

10º 

Schoonmaker, M. G., & Carayannis, E. G. (2013). Mode 3: A proposed 

classification scheme for the knowledge economy and society. Journal of the 

Knowledge Economy, 4(4), 556-577. 
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Plataforma Triagem de artigos por ordem de relevância. 

 

1º 

From the Triple Helix model to the Global Open Innovation model: A case 

study based on international cooperation for innovation in Dominican Republic 

Original Research Article Journal of Engineering and Technology 

Management, In Press, Corrected Proof, Available online 30 October 2014 

Oskar Villarreal, Nuria Calvo 

2º 

Rotational symmetry and the transformation of innovation systems in a Triple 

Helix of university–industry–government relations 

Original Research Article Technological Forecasting and Social Change, 

Volume 86, July 2014, Pages 143-156 Inga A. Ivanova, Loet Leydesdorff 

3º 

The Norwegian PV manufacturing industry in a Triple Helix perspective 

Original Research Article Energy Policy, Volume 61, October 2013, Pages 

1586-1594 Antje Klitkou, Helge Godoe 

4º 

Creating a Web Infrastructure of the Regional Innovation Ecosystem in the 

Triple Helix Model in Russia Original Research Article Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Volume 52, 2012, Pages 72-79 Liana Kobzeva, Evgeny 

Gribov, Ivan Kuznetsov 

5º 

Where is synergy indicated in the Norwegian innovation system? Triple-Helix 

relations among technology, organization, and geography 

Original Research Article Technological Forecasting and Social Change, 

Volume 80, Issue 3, March 2013, Pages 471-484 Øivind Strand, Loet 

Leydesdorff 

6º 

Critical Review of Triple Helix to Quanto-Tuple Helix: Lesson Learned from 

Social Security System Act Implementation Original Research Article 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 52, 2012, Pages 217-225 

Rachma Fitriati, Krisna Puji Rahmayanti, Roy Valiant Salomo 

7º 

Triple-Helix Relations and Potential Synergies Among Technologies, 

Industries, and Regions in Norway Original Research Article 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 52, 2012, Pages 1-4 

Loet Leydesdorff, Øivind Strand 

8º 

Triple-Helix Relations and Potential Synergies Among Technologies, 

Industries, and Regions in Norway Original Research Article 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 52, 2012, Pages 1-4 

Loet Leydesdorff, Øivind Strand 

9º 

Efficiency, unused capacity and transmission power as indicators of the Triple 

Helix of university–industry–government relationships Original Research 

Article Journal of Informetrics, Volume 8, Issue 1, January 2014, Pages 284-

294 Eustache Mêgnigbêto 

10º 

Developing Strategic Initiatives through Triple Helix Interactions: Systems 

Modelling for Policy Development Original Research Article 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 52, 2012, Pages 140-149 

Yos Sunitiyoso, Agung Wicaksono, Dhanan Sarwo Utomo, Utomo Sarjono 

Putro, Kuntoro Mangkusubroto 
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Plataforma Triagem de artigos por ordem de relevância. 

 

1º 

Rotational symmetry and the transformation of innovation systems in a Triple Helix 

of university-industry-government relations Por: Ivanova, Inga A.; Leydesdorff, Loet 

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE  Volume: 86   

Páginas: 143-156   Publicado: JUL 2014 

2º 

The changing university business model: a stakeholder perspective Por: Miller, 

Kristel; McAdam, Maura; McAdam, Rodney R & D MANAGEMENT  Volume: 44   

Edição: 3   Edição especial: SI   Páginas: 265-287   Publicado: JUN 2014 

3º 

The impact of university-industry collaboration networks on innovation in 

nanobiopharmaceuticals Por: Guan, Jiancheng; Zhao, Qingjun 

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE  Volume: 80   

Edição: 7   Páginas: 1271-1286   Publicado: SEP 2013 

4º 

The triple helix effect on innovation performance Por: Luengo, Maria Jesus; Obeso, 

Maria RAE-REVISTA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS  Volume: 53   

Edição: 4   Páginas: 388-399   Publicado: JUL-AUG 2013 

5º 

Using the quadruple helix to design strategies for the green economy 

Por: Gouvea, Raul; Kassicieh, Sul; Montoya, M. J. R. 

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE  Volume: 80   

Edição: 2   Páginas: 221-230   Publicado: FEB 2013 

6º 

Cooperation with public research institutions and success in innovation: Evidence 

from France and Germany Por: Robin, Stephane; Schubert, Torben 

RESEARCH POLICY  Volume: 42   Edição: 1   Páginas: 149-166   Publicado: FEB 

2013 

7º 

Best channels of academia-industry interaction for long-term benefit 

Por: De Fuentes, Claudia; Dutrenit, Gabriela 

RESEARCH POLICY  Volume: 41   Edição: 9   Páginas: 1666-1682   Publicado: 

NOV 2012 

8º 

The effect of the triple helix system and habitat on regional Entrepreneurship: 

Empirical evidence from the U.S. 

Por: Kim, Younghwan; Kim, Wonjoon; Yang, Taeyong 

RESEARCH POLICY  Volume: 41   Edição: 1   Páginas: 154-166   Publicado: FEB 

2012 

9º 

Collaboration and the generation of new knowledge in networked innovation 

systems: a bibliometric analysis 

Por: Boland, William P.; Phillips, Peter W. B.; Ryan, Camille D.; et al. 

Editado por: Durrani, T; Tjakraatmadja, JH; Dhewanto, W 

Conferência: 10th Triple Helix Conference Local: Bandung, INDONESIA Data: 

AUG 08-10, 2012 

Série de livros: Procedia Social and Behavioral Sciences   Volume: 52   Páginas: 15-

24   Publicado: 2012 

10º 

Dealing with cultural issues in the Triple Helix Model implementation: a comparison 

among Government, University and Business Culture 

Por: Erosa, Victoria E. 

Editado por: Durrani, T; Tjakraatmadja, JH; Dhewanto, W 

Conferência: 10th Triple Helix Conference Local: Bandung, INDONESIA Data: 

AUG 08-10, 2012 

Série de livros: Procedia Social and Behavioral Sciences   Volume: 52   Páginas: 25-

34   Publicado: 2012 
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Apêndice C: Composição da amostra das Fundações estaduais de amparo 

à pesquisa. 

 

Nome Sigla Estado 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas FAPEAL AL 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas FAPEAM AM 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá FAPEAP AP 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia FAPESB BA 

Fundação de Apoio à Pesquisa no Distrito Federal FAPDF DF 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais FAPEMIG MG 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do 

Estado de Mato Grosso do Sul 
FUNDECT MS 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso FAPEMAT MT 

Fundação de Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa FAPESPA PA 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba FAPESQ PB 

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco FACEPE PE 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí FAPEPI PI 

Fundação Araucária - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnólogico do Paraná 
FAPPR PR 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro FAPERJ RJ 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte FAPERN RN 

Fundação de Amparo ao Desenvolviemento das Ações Científicas e 

Tecnológicas e a Pesquisa 
FAPERO RO 

Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul FAPERGS RS 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina FAPESC SC 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe FAPITEC/SE SE 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins FAPT TO 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás FAPEG GO 

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao desenvolvimento científico e 

tecnológico do Maranhão 
FAPEMA MA 
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Apêndice D: Composição da amostra das Fundações de apoio às IES. 

 

Nome Sigla Estado IES apoiadas 

Fundação Universitária de 

Desenvolvimento de Extensão e 

Pesquisa 

FUNDEPES AL 
Universidade Federal de 

Alagoas 

Fundação Cearense de Pesquisa 

e Cultura 
FCPC CE 

Universidade Federal do 

Ceará; Universidade Federal 

do Carirí; Instituto Federal do 

Ceará 

Fundação de Apoio a Serviços 

Técnicos, Ensino e Fomento à 

Pesquisas 

Fundação ASTEF CE Universidade Federal do Ceará 

Fundações de 

Empreendimentos Científicos e 

Tecnológicos 

FINATEC DF Universidade de Brasília 

Fundação de Apoio Científico e 

Tecnológico do Hospital da 

UnB 

FAHUB DF 
FUB - Fundação da 

Universidade de Brasília 

Fundação de Apoio ao Hospital 

Universitário Cassiano Antônio 

de Moraes 

FAHUCAM ES 
Universidade Federal do 

Espirito Santo 

Fundação Espírito-santense de 

Tecnologia 
FEST ES 

Universidade Federal do 

Espirito Santo 

Fundação de Apoio ao Hospital 

das Clínicas da UFG 
FUNDAHC GO - 

Fundação de Apoio à Pesquisa FUNAPE GO 

Universidade Federal de 

Goiás; Universidade Estadual 

de Goiás; Universidade de 

Brasília; Instituto Federal 

Goiano. 

Fundação Sousândrade de 

Apoio ao Desenvolvimento da 

UFMA 

FSADU MA 
Universidade Federal do 

Maranhão 

Fundação Gorceix FG MG 
Universidade Federal de Ouro 

Preto 

Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento do Ensino 

Superior do Norte de Minas 

FADENOR MG 
Universidade Estadual de 

Montes Claros 

Fundação de Estudo e Pesquisa 

em Medicina Veterinária e 

Zootecnia 

FEPMVZ MG 
Universidade Federal de Minas 

Gerais 

Fundação Christiano Ottoni FCO MG 
Universidade Federal de Minas 

Gerais 
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Fundação de Apoio à Cultura, 

Ensino, Pesquisa e Extensão de 

Alfenas 

FACEPE MG 
Universidade Federal de 

Alfenas 

Fundação de Apoio à 

Universidade Federal de São 

João del-Rei 

FAUF MG 
Universidade Federal de São 

João del-Rei 

Fundação de Pesquisa e 

Assessoramento à Indústria 
FUPAI MG 

Universidade Federal de 

Itajubá 

Fundação de Apoio ao ensino, 

pesquisa e extensão Deputado 

Ultimo de Carvalho 

FADUC MG 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do 

Sudeste de Minas Gerais 

Fundação de Desenvolvimento 

da Pesquisa 
FUNDEP MG 

Universidade Federal do ABC; 

Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica; 

Instituto de Estudos 

Avançados da Aeronáutica 

(IEAv); Instituto de Fomento e  

Coordenação Industrial (IFI); 

Instituto Nacional de 

Tecnologia (INT); Comissão 

Nacional  

de Energia Nuclear (Cnen); 

Instituto de Aeronáutica e 

Espaço (IAE); Instituto 

Nacional  

do Semiárido (Insa); 

Observatório Nacional (ON); 

Centro de Desenvolvimento de  

Sistemas (CDS); Instituto 

Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe); Instituto 

Brasileiro de  

Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT); e Núcleo 

de Inovação Tecnológica 

(NIT) da  

Marinha do Brasil. 

Fundação de Assistência, 

Estudo e Pesquisa de 

Uberlândia 

FAEPU MG 
Universidade Federal de 

Uberlândia 

Fundação Instituto Mineiro de 

Estudos e Pesquisas em 

Nefrologia 

IMEPEN MG - 

Fundação Cefetminas FCM MG 
Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais 

Fundação de Apoio a Pesquisa 

ao Ensino e a Cultura 
FAPEC MS 

Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul 
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Fundação de Amparo e 

Desenvolvimento da Pesquisa 
FADESP PA Universidade Federal do Pará 

Fundação de Educação 

Tecnológica e Cultural da 

Paraíba 

FUNETEC-PB PB 

Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia da 

Paraíba 

Fundação de Apoio ao 

desenvolvimento da 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

FADE PE 
Universidade Federal de 

Pernambuco 

Fundação Cultural e de 

Fomento a Pesquisa, Ensino e 

Extensão 

FADEX PI Universidade Federal do Piauí 

Fundação da Universidade 

Federal do Paraná para o 

Desenvolvimento da Ciência, 

da Tecnologia e da Cultura 

FUNPAR PR 
Universidade Federal do 

Paraná 

Fundação de Apoio ao 

desenvolvimento da 

Universidade estadual do 

Centro-Oeste 

FAU PR 
Universidade Estadual do 

Centro Oeste 

Fundação de Apoio a Educação, 

Pesquisa e Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico da 

UFTPR 

FUNTEF-PR PR 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 

Fundação Coordenação de 

Projetos, Pesquisas e Estudos 

Tecnológicos 

Fundação 

COPPETEC 
RJ 

Universidade Federal do Rio 

de Janeiro 

Fundação Trompowsky 
Fundação 

Trompowsky 
RJ 

Academia Militar das Agulhas 

Negras 

Fundação Bio Rio BIO-RIO RJ 

Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (em 

credenciamento) 

Fundação para o 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico em Saúde 

FIOTEC RJ 
Fundação Oswaldo 

Cruz/FIOCRUZ 

Fundação Euclides da Cunha de 

Apoio Institucional a UFF 
FEC RJ 

Universidade Federal 

Fluminense 

Fundação de Apoio à Educação 

e ao Desenvolvimento 

Tecnológico do Rio Grande do 

Norte 

FUNCERN RN 
Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte 

Fundação Norte Rio-Grandense 

de Pesquisa e Cultura 
FUNPEC RN 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 

Fundação de Apoio ao IFSul FAIFSUL RS 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense 
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Fundação Luiz Englert FLE RS 
Universidade Federal do RIio 

Grande do Sul 

Fundação Médica do Rio 

Grande do Sul 
FMRS RS 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 

Fundação José Arthur Boiteux FUNJAB SC 
Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Fundação de Estudos e 

Pesquisas Socioeconômicas 
FEPESE SC 

Universidade Federal de Santa 

Catarina; Universidade Federal 

da Fronteira do Sul 

Fundação de Ensino e 

Engenharia de Santa Catarina 
FEESC SC 

Universidade Federal de Santa 

Catarina; Instituto Federal de 

Santa Catarina 

Fundação de Apoio à Pesquisa 

e Extensão de Sergipe 
FAPESE SE SE 

Universidade Federal de 

Sergipe 

Fundação de Apoio 

Institucional ao 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico da Universidade 

Federal de São Carlos 

FAI.UFSCar SP 
Universidade Federal de São 

Carlos 

Fundação de Desenvolvimento 

da Unicamp 
FUNCAMP SP 

Universidade Estadual de 

Campinas 

Fundação Casimiro 

Montenegro Filho 
FCMF SP 

Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica 

Fundação de Ciência 

Tecnologia e Ensino 
FUNDACTE SP Universidade Estadual Paulista 

Fundação Casimiro 

Montenegro Filho 
FCMF SP 

Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica; Instituto de 

Aeronáutica e Espaço; Instituto 

de Estudos Avançados 

Fundação de Apoio à 

Universidade de São Paulo 
FUSP SP Universidade de São Paulo 

Fundação de Apoio ao Instituto 

de Pesquisas Tecnológica 
FIPT SP 

Institutos de Pesquisas 

Tecnológica 

Fundação de Apoio Cientifico e 

Tecnológico do Tocantins 
FAPTO TO 

Universidade Federal do 

Tocantins-UFT 

/Universidade do Tocantins 

 

 

 


