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RESUMO 

O conhecimento e a inovação passaram a ser vistos como importantes forças, 
tanto de sobrevivência, quanto de aquisição de vantagens competitivas na economia 
brasileira, além de agregar valor ao produto como diferencial de mercado. O modelo da 
Tríplice Hélice é direcionado para a economia baseada no conhecimento. Nos últimos 
seis anos o Governo Federal, através da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 
investiu em projetos de inovação tecnológica, subvenção econômica, cerca de R$ 1 
bilhão, apoiando mais de 800 projetos com estes recursos. Segundo dados do MCTI, a 
região Nordeste, ao longo dos anos 2000 a 2010, aumentou os dispêndios em Ciência e 
Tecnologia (considerando as atividades de pesquisa e desenvolvimento mais atividades 
científicas e correlatas) dos Governos estaduais em relação às suas receitas totais. Em 
2000, 0,51% das receitas totais eram investidos em C&T, enquanto em 2010 este valor 
passou a ser de 1,31%. Entre os nove Estados, a Paraíba tem destaque. Em 2000, 0,33% 
de suas receitas totais foram direcionadas para inovação, alcançando 2,04% em 2010, o 
maior aumento da região. Enquanto o RN investiu 0,24% em 2000 e em 2010, alcançou 
a marca de 1,42%. Segundo o IBGE, no período 2000-2011, as micro e pequenas 
empresas suplantaram a barreira dos 6 milhões de estabelecimentos. Em 2000, havia 4,2 
milhões de estabelecimentos, enquanto em 2011 eram 6,3 milhões de estabelecimentos 
em atividade. Portanto, em todo o período, houve uma criação de aproximadamente 2,1 
milhões de novos estabelecimentos. Entre 2000 e 2011, as micro e pequenas empresas 
criaram 7,0 milhões de empregos com carteira assinada, 8,6 milhões de postos de trabalho 
em 2000, para 15,6 milhões em 2011. Diante deste cenário, mostra-se a importância deste 
estudo no que se refere ao investimento dos Governos em PD&I em micro e pequenas 
empresas.  Este trabalho tem como objetivo analisar a interação Universidades – 
Empresas - Governo no desenvolvimento da inovação em micro e pequenas empresas do 
Rio Grande do Norte participantes dos editais do Inova da FAPERN. Optou-se por adotar 
como método de pesquisa o estudo de caso, quanto ao procedimento da pesquisa, 
exploratória-descritiva, sobre documentos e com coordenadores e pesquisadores dos 
projetos de inovação aprovados pelo PAPPE Subvenção (Inova-RN I, II e III). A coleta 
de dados foi feita através do relatório confeccionado pela FAPERN intitulado: “Avaliação 
das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa Subvenção à Inovação Tecnológica 
para Micro e Pequenas Empresas do RN - INOVA-RN” (2010) e aplicação de 
questionário com 40 perguntas fechadas e 1 aberta, para 30 afirmativas compostas com 
base na escala Likert de 5 pontos. Quanto à análise dos dados foi qualitativa e quantitativa. 
O estudo proporcionou identificar a importância e os entraves oriundos da relação 
Governo, Empresa (micro e pequena) e Universidade como essencial para o 
desenvolvimento econômico da região. Foi identificado também que dos projetos de 
inovação, 70% dos produtos ou serviços originados das pesquisas foram para o mercado, 
destes, 50% geraram patente para a empresa e 80% publicações de artigos científicos.  
 
Palavras-chaves: Inovação, Tríplice Hélice, Micro e Pequena Empresa  
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Evaluation of the interaction University - Business - Government in the 
development of innovative projects in RN by micro and small enterprises. 

 

ABSTRACT 

 

Knowledge and innovation were seen as major forces, both for survival, as the 
acquisition of competitive advantages in the Brazilian economy, as well as adding value 
to the product as a market differentiator. The Triple Helix model is directed toward the 
knowledge-based economy. Over the past six years, the Federal Government through the 
Financier of Studies and Projects ( FINEP ) invested in technological innovation projects, 
economic subsidies, about U.S. $ 1 billion supporting more than 800 projects with these 
resources. According to the MCTI , the Northeast, over the years 2000 to 2010 increased 
spending on Science and Technology (considering the activities of research and 
development more scientific and related activities) of the State Government in relation to 
its total revenue  In 2000, 0.51% of total revenues were invested in Science & 
Technology, while in 2010 this figure increased to 1.31%. Among the nine Northeast 
states, Paraíba is highlighted. In 2000, 0.33% of its total revenues were directed to 
innovation, reaching 2.04% in 2010, the largest increase in the region while the RN 
invested 0.24% in 2000 and in 2010 reached the level of 1.42 %. According to IBGE, in 
the period 2000-2011, the micro and small enterprises surpassed the barrier of 6 million 
establishments. In 2000, there were 4.2 million establishments while in 2011 were 6.3 
million active establishments. Therefore, throughout the period, there was a creation of 
approximately 2.1 million new establishments. Between 2000 and 2011, micro and small 
businesses have created 7.0 million formal jobs, 8.6 million jobs in 2000 to 15.6 million 
in 2011. This scenario shows the importance of this study in relation to the investment of 
governments in RD & I in micro and small enterprises. This study aims to analyze the 
interaction Universities - Business - Government in the development of innovation in 
micro and small companies in Rio Grande do Norte participants of the edicts of Inova 
FAPERN. We chose to adopt as a research method case study concerning the procedure 
of the research, exploratory, descriptive, and on documents with engineers and 
researchers of innovation projects approved by PAPPE Subsidy (Inova -RN I, II and III). 
Data collection was done through the report made by FAPERN entitled: " Evaluation of 
companies financed and supported by the Grant Program for Technological Innovation 
for Micro and Small Enterprises RN - INOVA -RN " (2010) and a questionnaire with 40 
closed questions and 1 opened to 30 affirmative composed based on a 5-point Likert scale. 
The analysis of data was qualitative and quantitative. The study provided to identify the 
importance and barriers arising from the relation between Government Enterprise (micro 
and small) and University as essential to the economic development of the region. It was 
also identified that, in the innovation projects, 70% of the goods or services originating 
from research were to market these, 50% resulted in a patent for the company and 80% 
publications of scientific articles . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Criar um ambiente interno propício à inovação tornou-se crucial para as 

empresas que buscam o crescimento contínuo, alinhando suas ações à estratégia de 

inovação. Este fato tem impulsionado a criação e implementação de políticas públicas 

para investir em conhecimento. Etzkowitz (2002) afirma que a inovação é impulsionada 

através de três atores: a Universidade, o Governo e a Empresa, formando uma tríplice 

hélice. A inovação surge a partir das interações entre empresas, universidades e 

instituições públicas, sendo as empresas o lócus de produção, as universidades a fonte de 

conhecimentos e tecnologia e as instituições públicas, providenciam relações contratuais 

que garantem estabilidade nas interações e trocas (Etzkowitz, 2003; Jacob, 2006). O 

Brasil avançou muito em Ciência e Tecnologia nos últimos anos, mas avanços 

importantes na área de inovação precisam acontecer. Estes avanços serão possíveis com 

o engajamento dos atores do desenvolvimento: as Universidades, através do 

conhecimento; o Governo, através do recurso financeiro; e as Empresas, através da 

estrutura para aplicação do conhecimento. 

Em ambientes competitivos, a inovação é primordial para a garantia da 

permanência da empresa no âmbito do mercado. A Inovação se beneficia de múltiplas 

conexões de paradigmas, disciplinas, formação, organização e pontos de vista (TERRA; 

2012). O desafio está no gerenciamento da inovação que requer mais que uma estratégia, 

vai além da implantação de uma cultura organizacional voltada para a inovação 

continuada. 

O Governo Federal tem cumprido sua agenda junto a Ciência e Tecnologia, e 

eventos importantes aconteceram e marcaram a história no Brasil: 1916 – Criação da 

Academia Brasileira de Ciências; 1948 – Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC); 1985 – MCT – I Conferência Nacional de Ciências e Tecnologia; 2001 

– II Conferência Nacional de Ciências e Tecnologia; 2002 – Ano da Inovação, Dia da 

Inovação – reinstituído em 2009; 2004 – Lei 10.973 – da inovação; e 2005 – Lei do Bem 

(11.196/05). A Lei da Inovação do Brasil que foi sancionada pelo Governo Federal em 

2005 sob três eixos: a constituição de um ambiente propício à construção de parcerias 

entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas; o estímulo à participação de 

institutos de ciência e tecnologia no processo de inovação; e o estímulo direto à inovação 

na empresa. 
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Nos últimos anos, o Governo Federal, através da Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), investiu em projetos de inovação tecnológica, subvenção econômica, 

cerca de R$ 1 bilhão, apoiando a mais de 800 projetos com estes recursos.  Editais de 

Fomento, Programa de Apoio à Pesquisa em Empresa (PAPPE), Programa Primeira 

Empresa Inovadora (PRIME), Lei do Bem, Sistema Brasileiro de Tecnologia 

(SIBRATEC) e o Programa Juro Zero são instrumentos da política de fomento para 

estimular e desenvolver a inovação no país. De acordo com o IBGE (2011), o cenário 

econômico favorável influenciou as empresas brasileiras a investirem mais em Pesquisa 

e Desenvolvimento - P&D, o que proporcionou um aumento da taxa de inovação no Brasil 

de 34,4% no período de 2003-2005, para 38,6% no período de 2006-2008. Em termos de 

PIB, expectativa é que o valor do investimento em inovação que em 2010 foi 1,62% 

(MCT, 2012) passe a ser de 1,8% do PIB em 2013, como uma medida para enfrentar a 

perda da competitividade da indústria nacional. Em 2011 a FINEP (2011) divulgou o 

perfil das empresas apoiadas pelo programa de subvenção econômica 2006 a 2009. A 

pesquisa identificou um grupo de 500 empresas e 695 projetos contratados entre 2006 e 

2008. A Região Sudeste participou com 57% das empresas, a Região Sul com 25%, a 

região Nordeste com 12%, a região Centro-Oeste com 4% e a região Norte com 2% do 

total das empresas que compõem a carteira. Ainda, de acordo a FINEP (2011), em 2009, 

49% das empresas beneficiadas tinham menos de 10 anos e pouco mais de 1% tinham 

mais de 50 anos de idade. Além disso, a distribuição do recurso ficou concentrada em 

empresas que faturaram entre R$ 240 mil e R$ 16 mi de pequeno porte e 28% dos recursos 

foram destinados as Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Segundo dados do MCTI (2012), a região Nordeste, ao longo dos anos 2000 

a 2010, aumentou os dispêndios em Ciência e Tecnologia (considerando as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento mais atividades científicas e correlatas) dos Governos 

estaduais em relação às suas receitas totais (Gráfico 1). Em 2000, 0,51% das receitas 

totais foram investidos em C&T, e em 2010 este valor passou a ser de 1,31%. Entre os 

nove Estados, a Paraíba tem destaque. Em 2000, 0,33% de suas receitas totais foram 

direcionadas para inovação, alcançando 2,04% em 2010, o maior aumento da região. 

Enquanto o Rio Grande do Norte investiu 0,24% em 2000 e em 2010 alcançou a marca 

de 1,42%.  
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Gráfico 1 – Dispêndios dos Governos Estaduais com C&T (em milhões 
R$) 

 
Fonte: MCTI (2012) 

 

Segundo o Gráfico 2, São Paulo se destaca como o Estado que representa 55% 

dos recursos dispendidos em C&T no Brasil. Em valores, o RN saiu de R$ 4,9 mi em 

2000 para R$ 104,4 mi em 2010. 

 

Gráfico 2 - Distribuição percentual dos dispêndios dos Governos 
estaduais aplicados em ciência e tecnologia (C&T), por unidade da 
federação, 2010 

 
Fonte: MCTI (2012) 
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Os Estados têm investido consideravelmente através dos agentes de inovação: 

a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e as fundações de apoio estaduais a 

pesquisa como forma de incentivar e desenvolver a cultura inovativa impactando o 

crescimento econômico. Neste sentido, durante o período de 2008 e 2009, com recurso 

enviado pela FINEP e da Fundação de Apoio a Pesquisa do Rio Grande do Norte - 

FAPERN, o RN abriu editais para investir R$ 18.137.200,00 em projetos de pesquisa e 

inovação tecnológica, sendo R$ 14.935.193,99 contratados pelas instituições (site da 

FAPERN). 

Segundo a IBGE (2011), embora 22,9% das empresas industriais tenham 

inovado em produto, apenas 4,1% implementaram o produto novo ou substancialmente 

aperfeiçoado para o mercado nacional. Considerando o aumento no número de empresas 

que tenham feito algum tipo de inovação, a IBGE (2011) aborda que na fonte de origem 

desta inovação, apenas 13,4% foi proveniente de um contato com as universidades ou 

centro de ensino.  

De acordo com o SEBRAE (2012), as Micro e Pequenas Empresas foram 

responsáveis, no ano de 2011, por 97,0% dos novos postos de trabalho. No Rio Grande 

do Norte as empresas com até 04 empregados, juntamente com aquelas que possuem de 

20 a 49 empregados e as que possuem de 250 a 499 empregados, foram as únicas que 

alcançaram saldos positivos, com 23.231 postos, 265 postos e 1.648 postos, 

respectivamente. As demais categorias obtiveram saldo negativo. No Rio Grande do 

Norte as MPE foram responsáveis por 171,33% dos novos postos, levando em 

consideração o saldo negativo das Grandes e Médias Empresas. 

No Nordeste o cenário não se apresentou diferente. As Micros e Pequenas 

Empresas foram responsáveis por 88,0% dos empregos celetistas. Dos Estados do 

Nordeste, Pernambuco surpreende com 32,3% de postos de trabalho gerados pelas 

Médias e Grandes Empresas e 67,7% pelas Micro e Pequenas, visto que em todos os 

demais Estados o percentual das MPE foi bem superior. 

Nos últimos cinco anos, as MPE do Rio Grande do Norte criaram, em média, 

136,1% dos postos de trabalhos, levando em consideração os saldos negativos das Médias 

e Grandes Empresas. 

Nos últimos doze anos, as micros e pequenas empresas(MPE), ao lado dos 

microempreendedores individuais (MEI), representaram importante e indispensável 

elemento para movimentação da economia brasileira, que deve ao segmento 52% dos 

empregos formais e 40% da massa salarial. Com crescimento significativo na última 
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década, o setor influência de forma direta na geração de recursos e já representa 25% do 

PIB nacional.  

Apesar de representar 99% do total de empresas brasileiras e totalizar a 

“pequena” fatia de 25% do PIB, o segmento garantiu o dobro de variação salarial em 

relação às grandes e médias empresas. Em 11 anos, de 2000 até 2011, o aumento real de 

salário nas grandes e médias empresas variou 9%, enquanto nas micros e pequenas 

empresas o aumento foi de 18%, o que demonstra a importante contribuição deste público 

para a economia brasileira, e o fator estratégico para a atuação do governo federal.  

Com todo este apoio governamental, verifica-se a necessidade de aperfeiçoar 

a estratégia no incentivo e disseminação da inovação no RN. Segundo Etzkowitz, (2003) 

e Jacob (2006) atuação do Governo por si só não basta. Dentro da amplitude do tema, o 

presente trabalho tem como hipótese: os editais de inovação apoiados pela FAPERN 

promovem a inovação no Estado do RN 

Esta pesquisa tem como problema: HÁ INTERAÇÃO ENTRE A 

UNIVERSIDADE – EMPRESA – GOVERNO NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE 

INOVAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDO A PERCEPÇÃO 

DOS EMPRESÁRIOS E PESQUISADORES? 

 

 

1.1. OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a interação Universidades – Empresas - Governo no 

desenvolvimento da inovação em micro e pequenas empresas do Rio Grande do Norte 

participantes dos editais do Inova da FAPERN. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Associados ao objetivo geral seguem os objetivos específicos: 

 Sintetizar a percepção dos empresários e pesquisadores na execução dos 

projetos; 
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 Analisar as dificuldades e entraves enfrentados pelos atores da tríplice 

hélice para promoverem a inovação no Estado do RN; 

 Verificar se as empresas com maior relacionamento com as universidades 

tiveram maior facilidade para a realização do projeto; 

 Sugerir melhorias na condução dos projetos de inovação. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA  

 

Na dinâmica ocasionada pela Era do Conhecimento, a inovação se propõe a 

ser o diferencial competitivo das organizações, e as empresas que não se adaptam ao novo 

modelo ficam fora do mercado. O Governo Federal tem mobilizado forças com o objetivo 

de incentivar a cultura da inovação nas empresas brasileiras, em um país onde 97% das 

empresas são micro e pequenas empresas e que não possuem recursos suficientes para tal 

investimento. Segundo a IBGE (2011), cerca de 9,2 mil empresas utilizaram algum 

incentivo público federal para inovar de 2006 a 2008. 

A inovação passou a ser pauta importante na atuação do Governo Federal. 

Como marco pode-se citar a criação da Lei de Inovação, em dezembro de 2004, que 

estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 

ambiente produtivo. A subvenção econômica à inovação, Editais de Fomento, Programa 

de Apoio à Pesquisa em Empresa (PAPPE), Programa Primeira Empresa Inovadora 

(PRIME), Lei do Bem, Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC) e o Programa Juro 

Zero são instrumentos da política de fomento para estimular e desenvolver a inovação no 

país. 

De acordo com o IBGE (2011), a partir da Pesquisa de Inovação Tecnológica 

(PINTEC) realizada em 2008, o cenário econômico favorável influenciou as empresas 

brasileiras a investirem mais em Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, o que proporcionou 

um aumento da taxa de inovação no Brasil de 34,4% no período de 2003-2005, para 

38,6% no período de 2006-2008.  

O Brasil tem passado por uma mudança quanto ao posicionamento e ação do 

Governo Federal quanto à inovação, com a criação de leis de incentivo à pesquisa, 

desenvolvimento e capacitação tecnológica. Nos últimos seis anos, o Governo Federal, 

através da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), investiu em projetos de inovação 
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tecnológica, subvenção econômica, cerca de R$ 1 bilhão, apoiando a mais de 800 projetos 

com estes recursos.   

Em 2011 a FINEP (2011) divulgou o perfil das empresas apoiadas pelo 

programa de subvenção econômica 2006 a 2009. A pesquisa identificou um grupo de 500 

empresas e 695 projetos contratados entre 2006 e 2008. A Região Sudeste participa com 

57% das empresas, a Região Sul com 25%, a região Nordeste com 12%, a região Centro-

Oeste com 4% e a região Norte com 2% do total das empresas que compõem a carteira. 

A distribuição do recurso está concentrada em empresas que faturam entre R$ 240 mil e 

R$ 16 mi de pequeno porte e 28% dos recursos foram destinados as Tecnologias da 

Informação e Comunicação 

Considerando que no período 2000-2011, as micro e pequenas empresas 

ultrapassaram 6 milhões de estabelecimentos, e criaram 7,0 milhões de empregos com 

carteira assinada (IBGE, 2012). O que justifica a relevância deste estudo no que se refere 

ao investimento dos Governos em PD&I em micro e pequenas empresas.  

Segundo dados do MCTI (2012), a região Nordeste ao longo dos anos 2000 a 

2010 aumentou os dispêndios em Ciência e Tecnologia (considerando as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento mais atividades científicas e correlatas) dos Governos 

estaduais em relação às suas receitas totais Gráfico 3. Em 2000, 0,51% das receitas totais 

foram investidos em C&T, e em 2010 este valor passou a ser de 1,31%. Entre os nove 

Estados, a Paraíba tem destaque. Em 2000, 0,33% de suas receitas totais foram 

direcionadas para inovação, alcançando 2,04% em 2010, o maior aumento da região. 

Enquanto o Rio Grande do Norte investiu 0,24% em 2000 e em 2010 alcançou a marca 

de 1,42%.  
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Gráfico 3 – Dispêndios dos Governos Estaduais com C&T (em milhões 
R$)

 
Fonte: MCTI (2012) 

 

Em valores, o Sudeste triplicou seu orçamento em 10 anos, de R$ 2,3 mi em 

2000 para R$ 6,9 mi em 2010. Segundo o Gráfico 4, São Paulo se destaca como o Estado 

que representa 55% dos recursos despendidos em C&T no Brasil em 2010, e nos Estados 

do Nordeste a Bahia com 3,6% e em seguida o Ceará com 2,3%. Em valores, o RN saiu 

de R$ 4,9 mi em 2000 para R$ 104,4 mi em 2010. 

 

Gráfico 4: Distribuição percentual dos dispêndios dos Governos 
estaduais aplicados em ciência e tecnologia (C&T), por unidade da 
federação, 2010 

 
Fonte: MCTI (2012) 
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1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para uma melhor compreensão, o presente trabalho foi estruturado em seis 

capítulos (Figura 1) 

 

Figura 1 – Estrutura da dissertação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autora, 2013. 

 

A introdução compreende a contextualização, o problema, a justificativa e a 

estruturação do trabalho, seguida pelo capítulo 2, que apresenta o resgate teórico da 

Gestão da Inovação – conceitos, histórico, tipologias e modelos; seguido pelas definições, 

histórico e desafios do Sistema Nacional de Ciências e Tecnologia (SNC&T), além da 

revisão sobre a tríplice hélice, sua evolução e desafios para o desenvolvimento 

econômico.  

1 Introdução 

2 Referencial Teórico 

3 Metodologia 

4 Estudo de 

caso 

5 Análise dos Resultados 

6 Considerações Finais 
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A metodologia é apresentada no capítulo 3. Aborda a caracterização da 

pesquisa, coleta de dados, procedimentos para tratamento e análise dos dados, o 

instrumento de coleta de dados e sua estrutura. 

O Capítulo 4 apresenta o estudo de caso com os resultados da pesquisa, 

seguido pelo capítulo 5, onde se apresenta a análise dos resultados. E para fechar, segue 

o capítulo 6 com as considerações finais.  

 

 

2. CONCEITUAÇÕES E CONTEXTO 

 

2.1. INOVAÇÃO 

 

O mundo desde a sua criação é movido por inovações. A construção da 

humanidade sempre dependeu de inovações, sejam elas de qualquer natureza. Schumpeter 

(1942), o grande mentor do conceito, disse que era necessário inovar para que as empresas 

se mantivessem no mundo capitalista. O autor ressalta que a inovação é um caso de 

“fenômeno social de liderança” associado à decisão de fazer “o que nunca foi feito”. 

Ainda de acordo com o autor, a geração de novos conhecimentos, que podem ou não levar 

a criação de inovações, surge por meio da interação humana e resulta de uma dinâmica 

sistêmica e não linear. 

Segundo Schumpeter (1942), para que haja inovação é necessária à existência 

de três condições: 

 Existam novas e mais vantajosas possibilidades do ponto de vista 

econômico privado, na indústria ou em um ramo da indústria; 

 Acesso limitado a tais possibilidades, seja em razão das qualificações 

pessoais necessárias, seja por causa de circunstâncias exteriores; 

 Situação econômica que permita o cálculo de custos e um planejamento 

razoavelmente confiável, isto é, que haja uma situação de equilíbrio econômico. 

Para Drucker (1985), o espírito empreendedor é retroalimentado pela 

inovação. Não existe empreendedorismo sem inovação. Abraham e Bonacorci (2010) 

conceituam a inovação como a aplicação prática de uma invenção, seja com objetivo 

social ou financeiro. “Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) 

novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
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marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização 

do local de trabalho ou nas relações externas”. (OCDE, 2005). Segundo Unay e Zehir 

(2012), a inovação é vista como "novos processos e novas formas de fazer as coisas" que 

podem não ser óbvio para os clientes, mas adiciona um valor significativo. Para Drucker 

(1985), a inovação sistemática é o resultado de uma administração empreendedora que 

segue algumas diretrizes e práticas: a organização deve ser receptiva à inovação; a 

mensuração sistemática de desempenho é necessária; e a empresa deve ter práticas 

coerentes com a estrutura organizacional, em termos de recursos humanos, remuneração, 

incentivos e recompensas que estimulem a busca incessante de inovações. 

Assim, a inovação se apresenta como indispensável, e a partir dela, o negócio 

pode ser reinventado e se tornar cada vez mais atrativo para o cliente. As organizações 

que investem e incentivam um ambiente inovador, são as que se tornam diferenciais entre 

as concorrentes. Para Gibson e Skarzynski (2008), o difícil para as organizações é 

transformar toda a retórica em realidade duradoura e lucrativa, não só para impulsionar 

os produtos e serviços, mas produzir um fluxo constante de inovações. A dinâmica 

empresarial exige a utilização de uma estratégia direcionada para a inovação. Para isto, 

Kim e Mauborgne (2005) afirmam que decisões e ações gerenciais resultam em 

importantes produtos e serviços capazes de criar novos mercados. Uma organização pode 

levar entre três a cinco anos para desenvolver o tipo de habilidades, ferramentas, 

processos gerenciais, indicadores, valores e sistemas de TI necessários para amparar a 

inovação contínua e abrangente. (GIBSON; SKARZYNSKI, 2008). 

A inovação tecnológica pode ser proposta como um processo que foi criado 

por ideias tecnológicas e desenvolvidas e transferidas por novos produtos, serviços e 

processos, a fim de adquirir uma rentabilidade e privilégio no mercado (JABBARI; 

TOHIDI, 2012). Segundo Terra (2012), a inovação é a exploração com sucesso de novas 

ideias. Não existe inovação sem mercado (MEIRA, 2012). 

Estudos revelam que “as nações que desenvolvem e gerenciam efetivamente 

seus ativos de conhecimento têm melhor desempenho que as outras” (OECD, 2005, p. 

31). As empresas buscam através da inovação o poder de competir em um mercado 

totalmente voltado para o novo. As empresas ficarão fora do mercado caso não se 

adéquem a esta nova realidade. Uma empresa que simplesmente gera novos 

conhecimentos, mas não os incorpora a produtos morre de inanição (CARLOMAGNO; 

SCHERER, 2009, p.5), a inovação precisa gerar resultado para a empresa. 
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Inovações contribuem para a competitividade, diminuindo custos, 

aumentando a produtividade e diversidade de produtos nas condições do mercado global 

(SENER; SARIDOGAN, 2011). Segundo a IBGE (2011), embora 22,9% das empresas 

industriais tenham inovado em produto, apenas 4,1% implementaram o produto novo ou 

substancialmente aperfeiçoado para o mercado nacional. 

 
Muitas empresas líderes têm apresentado dificuldades em manterem-se 
inovadoras e competitivas e que muitas ideias estão surgindo e despontando 
em lugares diversos, que não são necessariamente dentro dos departamentos 
de pesquisa e desenvolvimento (P&D) dessas empresas. (BENEDETTI e 
TORKOMIAN, 2009). 

 

A inovação é dividida por Schumpeter (1934) em cinco tipos:  

 Introdução de novos produtos;  

 Introdução de novos métodos de produção;  

 Abertura de novos mercados;  

 Desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e 

outros insumos;  

 Criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. 

 

Katz (1971) define pela natureza da inovação como: Inovação radical: Seria 

aquela atividade criativa associada à gestão de mudanças tecnológicas maiores e a 

Inovação Incremental: é apresentada pelas mudanças técnicas menores surgidas da 

acumulação de experiências na planta, assim como as melhoras de produto e/ou processo, 

introduzidas posteriormente à inovação maior. A OCDE (2005) prevê três categorias de 

fatores que tem relação com a inovação: 

  
“Elas se referem a empresas comerciais, instituições dedicadas a ciência e 
tecnologia e a questões de transferência e absorção de tecnologia, 
conhecimentos e habilidades. Além disso, a gama de oportunidades para 
inovação é influenciada por um quarto conjunto de fatores — o ambiente que 
cerca as instituições, sistemas jurídicos, o contexto macroeconômico e outras 
condições que independem de quaisquer considerações sobre inovação” 
OCDE (2005) 

 

Segundo Scherer e Carlomagno (2009), o processo de inovação é composto por 

quatro etapas: a idealização consiste na captação das ideias internas e externas à empresa, 

a conceituação é a segunda etapa que compõe o desenvolvimento da ideia para 

efetivamente gerar uma inovação, a experimentação é a etapa destinada a minimizar as 
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incertezas com a construção de um protótipo para tratar do feedback e performance da 

nova ideia antes de ser lançada no mercado e por fim a implementação, que consiste na 

prática da ideia em larga escala. 

 

2.1.1. TRÍPLICE HÉLICE 

 

O papel específico da geração do conhecimento no processo de inovação tem 

se tornado ainda mais emergencial, nas chamadas economias baseadas no conhecimento 

(MELLO, 2004). Na década de 90, se iniciou o debate sobre a Hélice Tríplice em forma 

de duas correntes: a primeira e a segunda revolução acadêmica (marcada pelo forte 

sinergismo entre instituições acadêmicas e empresas) - novo contrato social entre a 

universidade e a sociedade, de uma nova dinâmica na qual seria reservada, à primeira, a 

função de participar mais ativamente no processo de desenvolvimento econômico. A 

segunda corrente: Teoria da Inovação (TI) atribui importância fundamental ao processo 

de inovação que ocorre na empresa e às relações que se estabelecem entre ela e seu 

entorno como determinante da competitividade dos países (DAGNINO, 2003). 

A teoria do Triângulo de Sábato idealizada em 1968 por Jorge Sábato e 

Natalio Botana, e aperfeiçoada pelo especialista Henry Etzkowitz em 1997, através da 

Hélice Tríplice, em que diz que a ação conjunta de três elementos: Universidade, 

Empresas e o Governo são definitivos para o desenvolvimento econômico local. 

O modelo da Hélice Tríplice (Triple Helix) situa a dinâmica da inovação em 

um contexto evolucionista, em que novas e complexas relações se estabelecem entre as 

três esferas institucionais: Universidade, Empresa e Governo. Estas 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; e do efeito recursivo 

dessas redes tanto nas espirais de onde elas emergem quanto na sociedade como um todo 

(MELLO, 2004).  

A atuação da universidade se faz indispensável que esteja voltada para o 

desenvolvimento econômico e social com o apoio do Governo. Segundo Webster e 

Etzkowitz (1991), apontam que estamos vivenciando a chamada Segunda Revolução 

Acadêmica, sendo caracterizada pela agregação da função de desenvolvimento 

econômico regional e local, diante das atividades já atribuídas e desempenhadas pelas 

universidades. Segundo Porto e Régnier (2003), as Universidades extrapolaram seu papel 

clássico e se tornaram mais visíveis, vulneráveis e menos protegidas perante a sociedade. 
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Segundo Labidi (2010), o processo de interação se torna complexo pelas diferenças entre 

as entidades, preconceitos e desconfianças são fatores deste distanciamento.  

O processo de interação entre a universidade e as empresas nos EUA se deu 

na década de 20, já no Brasil este processo só teve início na década de 70 com a queda 

do valor do petróleo, a partir disto viu-se a necessidade de buscar junto às universidades 

a solução para a crise instalada. 

Segundo Segatto-Mendes e Mendes (2006), são fatores que caracterizam 

principalmente o desenvolvimento do modelo das cooperações até a Tripla Hélice: a 

capitalização do conhecimento e a busca do desenvolvimento regional pela universidade. 

Para que se haja desenvolvimento os grandes atores precisam trabalhar em conjunto. 

Segundo Mello (2004), a tese da hélice tríplice é de que a interação Universidade – 

Empresa – Governo é a chave para melhorar as condições para inovação numa sociedade 

baseada no conhecimento. A hélice tríplice propicia a compreensão analítica dos 

processos de inovação no seu sentido mais amplo nos países em desenvolvimento 

(ETZKOWITZ e MELLO, 2004). A Universidade através do conhecimento, a Empresa 

com a aplicação e prática e o Governo financiando e minimizando as dificuldades para a 

implantação desta cultura de inovação e desenvolvimento. 

No Brasil, este conceito necessita que seja disseminado e aplicado de forma 

homogênea por todas as regiões, favorecendo um crescimento igualitário e mais forte, 

diminuindo arestas sociais e econômicas entre as fronteiras dos Estados da Federação. 

Considerando que segundo Trigueiro (2007), a formulação das políticas 

públicas adotadas pelo Governo Federal, voltadas à melhoria e ampliação, tem 

contribuído para o aumento da demanda por novas vagas ao ensino superior. A pressão 

pelo aumento de vagas na educação superior, que decorre do aumento acelerado do 

número de egressos da educação média, a tendência é crescer ainda mais. O acesso ao 

ensino em níveis mais elevados não é apenas uma exigência econômica, é também um 

indicador do grau de democracia e justiça social (PORTO e RÉGNIER, 2003). 

As instituições de ensino superior são chamadas a interagirem com as 

vocações e as culturas regionais, repartindo o conhecimento e a tecnologia com toda a 

sociedade (Lei de Educação Superior). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB explicita no art. 52 que “universidades são instituições pluridisciplinares de 

formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa e de extensão e de 

domínio e cultivo do saber humano...” Nunes, Carvalho e Albrecht (2009) ressaltam que 
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o papel das universidades seria o de proporcionar aos estudantes a convivência em um 

“ambiente de conhecimento”. 

As IES são o lócus para a construção e concretização do conhecimento. Para 

conciliar teoria e prática, integradas e complementares, faz-se necessário que as 

atividades sejam compostas de ações transformadoras (GHOBRIL et al, 2009). As IES 

são grandes impulsionadoras do desenvolvimento regional contribuindo para o avanço 

tecnológico, fomentando a formação de mestres e doutores para atuarem como 

solucionadores de problemas de inovação dentro das empresas.  

Segundo Andrade e Moreira Jr. (2009), empresas, agências governamentais, 

universidades e institutos de pesquisa estão aprimorando seus sistemas de gestão com 

vistas a adquirirem maior capacidade de prestação de serviços, transferência de 

conhecimento e garantias de propriedade intelectual. A inovação tecnológica surge como 

a variável decisiva para alcançar e sustentar vantagens competitivas de empresas, setores 

e espaços econômicos (PORTER, 1990). Os principais problemas que acontecem na 

América Latina segundo Font apud Mota (1999), se referem a: 

 Falta de comunicação interinstitucional e ausência de sistemas 

nacionais de inovação; 

 Ausência de políticas e falta de constância na aplicação das 

existentes; 

 Crise no sistema educacional; 

 Frágil mecanismo de formação de uma cultura industrial; 

 Carência de instrumentos básicos para desenvolver 

competitividade tecno-econômica; 

 Limitada projeção da cooperação internacional. 

A realidade brasileira não se distancia da realidade Latino Americana, visto 

que os fatores apresentados se assemelham ao Brasil. Ressalta-se que o Governo Federal 

tem investido nos últimos anos em mecanismos de incentivo a inovação no país, mas 

ainda há uma longa estrada pela frente, considerando que uma nova cultura precisa ser 

construída e trabalhada, para que os fatores citados acima sejam revertidos. 

A imaturidade do sistema de inovação brasileiro pode ser identificada tanto 

pelo percentual relativamente baixo de gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

no país, como pelo desperdício de oportunidades oferecidas pela infraestrutura científica 

ao setor produtivo (SICSÚ e ALBUQUERQUE, 2000). 
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A abordagem sistêmica da inovação desloca o foco das políticas, levando-as 

a enfatizar a interação entre as instituições, observando os processos interativos na criação 

de conhecimento e na difusão e aplicação do conhecimento (OCDE, 2005).  

 
“A percepção de que a universidade e empresa estão em processo de 
convergência, quiçá para constituir uma instituição híbrida, não se deve apenas 
à crescente exploração do ensino superior com o retorno sobre o investimento 
privado como intuito precípuo. Ela tem a ver com as transformações profundas 
que estão ocorrendo em boas universidades e empresas, as quais são 
explicitadas por curiosa terminologia recente (PLONSK, 1999, p.8)”. 

 

O conceito de interação entre Universidade-Governo-Empresa foi idealizado 

primeiramente por Jorge Sábato e Natálio Botana em 1968, em um trabalho intitulado 

Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento Futuro da América Latina. Para Sábato e 

Bonata, seria necessária a criação de uma estratégia para inserir a ciência e a tecnologia 

no processo de desenvolvimento latino-americano (ALBUQUERQUE e SILVA, 2007). 

Etzkowitz aperfeiçoou a teoria e a intitulou de Triple Hélix. A figura 2 descreve em seu 

primeiro estágio o Governo envolvendo a Indústria e a Academia, enquanto no próximo 

esquema o triângulo é formado a partir da ligação entre os pares (o Triângulo de Sábato), 

a última representação descreve a ideia da Tripla Hélice como um arranjo interligado 

formando uma intersecção entre todas as hélices. Segundo os autores, a ação do Governo 

é de impulso e não de controle sobre as demais hélices.   

 

Figura 2 - Do Estadista e Laissez-Faire a Tripla Hélice 
 

 
Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000, p. 4) 
 

O funcionamento da tripla hélice tende a gerar desenvolvimento econômico 

para a região, conforme visualiza a figura 3. 
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Figura 3 - Transferência e Geração de Conhecimento: base para a competitividade 
sistêmica. 

 
Fonte: Albuquerque e Silva (2007) 

 

A promoção da integração entre as hélices dispõe de características e 

limitações de cada entidade a partir da sua posição em favor da sociedade de acordo com 

o quadro 1, sugerido por Abdalla, Calvosa e Batista(2009): 

 

Quadro 1 - Responsabilidades de cada ator da Hélice Tríplice 
Ator Responsabilidades Limitações 

Governo 

• Promover o 
desenvolvimento 
econômico e social através 
de novas estruturas 
organizacionais; 

• Possuir planos políticos 
com metas governamentais 
claras voltadas para 
inovação e conhecimento; 

• Interagir entre as diversas 
esferas políticas; Promover 
benefícios à população. 

• Burocratização excessiva 
e falta de flexibilização 
para implementação de 
projetos em parceria; 

• Necessidade de 
gerenciamento público 
profissional e participativo. 

Iniciativa 

Privada 

• Desenvolver de produtos 
e serviços inovadores; 

• Promover a interação com 
os centros de transferência 

• Pouca capacidade de 
investimentos em 
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de tecnologia da 
comunidade científica. 

• Liderar os processos de 
mudança 

Inovação e 
desenvolvimento de 
tecnologias; 

• Despreparo acadêmico e 
tecnológico para a 
condução de pesquisas. 

Universidade 

• Criar fontes de novos 
conhecimentos e 
tecnologias; 

• Estabelecer relações com 
as empresas e os Governos; 

• Criar novas áreas de 
atuação;  

• Liderar os processos de 
mudança. 

Dependência de órgãos de 
fomento para realização de 
pesquisas; 

• Visão míope de 
capacitação profissional e 
formação de mão de obra; 

• Vínculos fracos com a 
sociedade e com a 
iniciativa privada. 

Fonte: Abdalla, Calvosa e Batista(2009) 
 

O desafio do crescimento econômico de uma determinada região se 

estabelece quando três entidades de suma importância são tão diferentes e precisem 

diminuir suas diferenças tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico, objetivo este 

que faz parte da essência da Universidade, do Governo e das empresas. Bonaccorsi e 

Piccaluga (1994) propõe a interação entre universidade e empresa em seis tipos, conforme 

quadro 2. 

 

Quadro 2 - Modalidades de Relacionamento entre Universidade e Empresa 
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, 
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consultoria institucional (companhias/fundações 

universitários). 

IV CONVÊNIOS FORMAIS 

COM OBJETIVO 

DEFINIDO 

Pesquisa contratada, desenvolvimento de 

protótipos e testes, treinamento de funcionários, 

projetos de pesquisa cooperativa ou programas 

de pesquisa conjunta. 

V CONVÊNIOS FORMAIS 

SEM OBJETIVO 

DEFINIDO (tipo guarda-

chuva) 

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. 
Fonte: Bonaccorsi e Piccaluga (1994) 

 

Com o aumento da competitividade, a globalização às empresas precisa fazer 

do processo de inovação seu mantra e as universidades precisam deixar de lado a arcaica 

premissa que são efetivamente instituições puramente de ensino. As universidades 

recebem fortes pressões, tanto externas quanto internas, para que se tornem mais 

empresariais, mesmo sabendo que essas pressões não consideram que os países 

desenvolvidos já contam com um forte contexto e de elos existente, e que nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, as redes ainda estão em fase de construção 

(CUNHA e NEVES; 2008). 

As inovações são indispensáveis para a manutenção ou elevação da 

competitividade das empresas dentro da economia baseada em conhecimento. Tais 

inovações decorrem crescentemente do bom funcionamento de redes e, no conjunto 

destas, do sistema de inovação nacional (ABDALLA, CALVOSA e BATISTA; 2009). 

Etzkowits (2005) defende que esta dinâmica ocorre em três esferas institucionais: 

 
Nas atuais circunstâncias de competitividade internacional, a inovação é muito 
importante para ser deixada para uma empresa individual, ou mesmo a um 
grupo de empresas, a um pesquisador individualmente ou uma colaboração 
internacional de pesquisadores. A inovação se expandiu de um processo 
interno nas e entre as empresas para uma atividade que geralmente ocorre em 
outras esferas institucionais (ETZKOWITZ, 2005, p. 12). 
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Segundo Etzkowitz (2008), quando a universidade assume um novo papel na 

promoção da inovação, suas missões de educação e pesquisa são também transformadas. 

Quando a universidade expande o seu papel na economia, de provedor de recursos 

humanos para um gerador da atividade econômica, seu relacionamento com o Governo e 

com as empresas se torna mais complexo, sofisticado e efetivo. 

Segundo Webster & Etzkowitz (1991), a partir do desenvolvimento da tríplice 

proposta, as empresas tem como motivações a oportunidade para dividir os custos e o 

risco de fazer P&D, consegue gerar uma dinâmica no setor produtivo a partir de 

inovações. Em contrapartida, a Universidade tem como motivações uma oportunidade de 

obtenção de recursos, considerando a diminuição de verbas para as universidades, além 

do interesse em tornar efetivo e prático o trabalho realizado na Universidade junto a 

sociedade. Para Plonsk (1995), aponta como principais razões percebidas pela empresa 

desta aproximação o acesso à mão de obra especializada, adaptação a legislação, 

desenvolvimento de novos produtos e processos, enquanto o Governo parte do princípio 

da função estratégica de viabilizar o desenvolvimento econômico e social da região. 

Segundo Silvio Meira (2012), inovação não se faz dentro de Universidades, 

Inovação se faz no mercado. Leydesdorff (2012) disse que não vê um só modelo que 

contemple três hélices e sim um modelo com n hélices interativas (Figura 4). A quarta 

hélice seria: os usuários, Meira diz que tudo que é feito, se faz para e com os usuários, 

por este motivo um ator tão importante no desenvolvimento econômico. O autor ainda 

aponta uma quinta vertente como forma de ajustar e dinamizar a integração das hélices 

em prol da inovação e desenvolvimento econômico. A quinta hélice seria os investidores. 

Meira teoriza que um sistema local de inovação será tão criativo e pujante, quanto mais 

profunda e competitiva for sua “quinta hélice”. 

 
Figura 4 - Quíntuplas Hélices 

 
Fonte: Adaptado por Meira (2012) 
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A interação entre os atores propostos impulsionaria o desenvolvimento local, ao 

levar-se em consideração a ação de atores em toda a cadeia da economia do 

conhecimento. O Brasil ainda está em fase de entendimento do modelo da tripla hélice. 

Segundo Meira (2012), poucos são os projetos no Brasil que tem condições de incluírem 

em seu modelo de atuação a quarta hélice.  

 Loet Leydesdorff (2012) sugeriu o modelo apresentado na figura 5, em que a 

dinâmica da inovação, do conhecimento e da economia interage entre si como forma de 

criar uma dinâmica ainda mais complexa: a dinâmica da Economia do Conhecimento, 

que tem como preconizador em aprender, desaprender e reaprender. É fiel em demonstrar 

o ciclo da economia baseada em conhecimento, no qual todos os fatores como Geografia, 

Políticas econômicas e infraestrutura com conhecimento se interligam gerando inovação 

e conhecimento. 

 

Figura 5 - The Knowledge-based economy and the triple helix model 
 

 
Fonte: Loet Leydesdorff (2012) 

 

A figura 6 apresenta os valores investidos pelos Governos dos países 

direcionados para a Pesquisa & Desenvolvimento. Os EUA é o país com o maior valor 

de P&D, US$ 268,1 bi em 2000 crescendo para 401,6 bi em 2009, um aumento de 150%, 

enquanto o Brasil no mesmo período teve um crescimento de 190%, ainda assim em 

comparação com os EUA o valor dos dispêndios desprendidos não chega a 10 %.  
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Figura 6 - Dispêndios nacionais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de países 
selecionados, 2000-2010 

 
Fonte: MCTI (2012) 

 

Os países do BRIC, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia e China, países 

considerados como mercados emergentes, com maior e mais rápido crescimento 

econômico, tem a China com o maior índice de investimento em P&D, tendo um 

crescimento vertiginoso entre 2000 e 2010, onde era de 27,2 bi e passou a ser 154,1, 

aumento de 566%, aproximadamente. Seguido pela Rússia e depois o Brasil. 

O Relatório sobre o Índice de Inovação Global 2012, divulgado pela 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), revelou que o Brasil caiu 14 

posições, hoje se encontra na 58ª colocação, enquanto o Chile passou a ser o país da 

América Latina com o melhor índice em 39ª posição. A Colômbia subiu seis posições e 

passou a ocupar o 65º lugar, o Peru, subiu 8 e se encontra em 75º, a Nicarágua, subiu 5 

lugares e se situa em 105º, e o México, passou de 81º para 79º. 

 

2.1.2. INTERAÇÃO UNIVERSIDADE – EMPRESA NO BRASIL 

 

Em 1992, outro relatório foi feito para verificar novamente a eficácia da 

política industrial. Percebeu-se que o país ainda não tinha um Sistema Nacional de 

Inovação eficiente. A correlação entre os gastos do Estado e a criação de empregos era 

muito baixa. Um dos fatores que ajudaram no crescimento do PIB irlandês foi o elevado 

crescimento da produtividade, de 4,3% ao ano, no período 1995-2005.  
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Foram os setores de alta tecnologia os principais responsáveis por esse 

desempenho. Outro aspecto interessante foi que os investimentos em capital físico não 

foram tão grandes como em outros países que obtiveram elevado crescimento. Isto parece 

reforçar o papel de fatores como capital humano e propriedade intelectual, para aquele 

crescimento. 

Segundo Botelho, Carrijo e Kamasaki (2007), pesquisas empíricas 

constataram uma participação significativa de inovações empreendidas em empresas de 

menor porte em alguns setores produtivos. 

A cooperação Universidade-Empresa-Governo aparece neste início de século 

como um instrumento para alavancar o desenvolvimento tecnológico e a difusão de 

inovações, sobretudo para as pequenas e médias empresas. A capacidade de inovação 

depende da realização da pesquisa científica e requer recursos humanos aptos a gerar e 

transmitir novos conhecimentos. Cabe às empresas utilizarem este conhecimento gerado 

nas IES para o desenvolvimento de produtos e ao Governo cabe o papel de abrir caminho 

à inovação com incentivos fiscais e financiamentos de pesquisas.  

 O conhecimento passou a ser um insumo importante no processo de inovação 

e a sua criação interna por parte das firmas vem se tornando a principal fonte de 

competitividade. Neste contexto, o papel das universidades vem adquirindo maior 

relevância, uma vez que ainda se apresentam como locus principal de geração de novos 

conhecimentos (RAPINI E RIGHI, 2005).  

  No Brasil pode-se citar como modelo de interação Universidade-Governo-

Empresa com sucesso, o caso da Unicamp. A Universidade de Campinas foi criada há 45 

anos, no contexto da necessidade expressiva por mão-de-obra qualificada e não pela 

simples acumulação de cursos universitários. A Unicamp definiu como prioridade a 

pesquisa e extensão como forma de ter um maior vínculo com o setor produtivo. Através 

da agência de inovação, Inova Unicamp, a universidade estreita seu relacionamento com 

os empresários levando soluções para o setor produtivo, gerencia a propriedade 

intelectual, auxilia no licenciamento de transferência de tecnologia.   

A Inova Unicamp tem como missão "Ampliar o impacto do ensino, pesquisa 

e extensão da Unicamp por meio do desenvolvimento de parcerias e iniciativas que 

estimulem a inovação em benefício da sociedade." Seu objetivo é estabelecer uma rede 

de relacionamentos da Unicamp com a sociedade para incrementar as atividades de 

pesquisa, ensino e avanço do conhecimento. O gráfico 5 descreve o trabalho exercido 

pela Unicamp em proteger a Propriedade Intelectual no decorrer dos últimos anos: 
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Gráfico 5 - Número de Patentes 

 
Fonte: Unicamp (2011) 

 

Com 97% do seu corpo docente formado por doutores com dedicação 

exclusiva, que desenvolvem a pesquisa em seus laboratórios e a levam a prática para a 

sala de aula na formação de futuros profissionais, a Unicamp é responsável por 15% da 

pesquisa universitária brasileira e formou em 2008 cerca de 850 doutores.  

Segundo Jorge, Lotufo e Cortez (2009), o estreitamento com a sociedade faz 

com que a universidade capte as necessidades reais, e possibilite que seus professores e 

alunos compreendam a dimensão do compromisso com o desenvolvimento do país.  

Na Unicamp há incentivos para o empreendedorismo através das empresas 

Junior, onde o aluno pode colocar em prática conceitos aprendidos em sala de aula e 

empresários tem acesso a serviços qualificados, afirmando assim sua ligação com o setor 

produtivo, além de uma forte atuação na captação de recursos para aplicação na pesquisa.  

Em 2011, foram contabilizadas 205 empresas filhas da Unicamp, somando 7.616 

colaboradores, empresas estas onde tem como sócio fundador ou sócio atual pessoas que 

tenham relação com a Unicamp.  

A parceria da universidade e empresas faz com que haja uma aproximação 

com o setor produtivo gerando transferência de tecnologia e contribuindo para o aumento 

da competitividade da indústria. Corroborando com esta afirmação, o secretário de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), Ronaldo Mota, afirma que o conhecimento científico-tecnológico, bem 
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como a inovação por ele engendrada, são patrimônios sociais que permitem gerar 

desenvolvimento sustentável  

Outro exemplo de interação é o modelo da Universidade de Caxias do Sul 

(UCS), que foi criada em 1967 com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento da 

região. Em 2000, a UCS lançou o Núcleo de Empreendedorismo Tecnológico (NET 

Inovação) com o objetivo de criar e disponibilizar mecanismos de promoção ao 

empreendedorismo inovador junto à comunidade acadêmica e buscar atender às 

demandas tecnológicas regionais. O modelo foi estruturado para “acelerar o negócio”: 

A partir da implantação deste modelo vários resultados foram alcançados, 

como: aumento da disseminação do empreendedorismo nas grades curriculares de vários 

cursos; parcerias com IEL, SEBRAE e a Incubadora Tecnológica de Caxias do Sul 

(ITEC), e o fortalecimento do empreendedorismo.  

Os casos de sucesso de interação de IES com a sociedade remete à análise de 

como fazer funcionar modelos já existentes em outras realidades socioeconômicas, como 

forma de promover o desenvolvimento regional em rede, assim como prevê a Política 

Nacional de C,T&I 2007-2010, em um de seus objetivos:  integrar as regiões do país, 

através dos diversos atores envolvidos na capacitação para C,T&I, enfrentando 

desigualdades regionais e respeitando peculiaridades e especificidades, contribuindo com 

o desenvolvimento e a equidade regional e social.  

Os três atores da hélice, de forma articulada, geram um ambiente de inovação. 

Novas iniciativas que surgem de redes e arranjos entre as esferas institucionais da Hélice 

Tríplice dão luz a políticas de inovação em níveis nacional, subnacional e transnacional 

(ETZKOWITZ, 2002). No mundo globalizado, a articulação das partes: Governo, 

Universidade e Empresa se faz imprescindível na busca de competitividade para o setor 

produtivo.  

Outro exemplo de sucesso, direcionando para a região Nordeste, tem-se o 

Porto Digital em Recife/PE, o mesmo foi fundado em 2000, hoje é o maior parque 

tecnológico do Brasil. O projeto de desenvolvimento econômico agrega investimentos 

públicos, iniciativa privada e universidades, compondo um sistema local de inovação que 

tem, atualmente, 200 instituições entre empresas de TIC, Economia Criativa, serviços 

especializados e órgãos de fomento. 

O Porto Digital, ao longo do seu funcionamento, transferiu para o Bairro do 

Recife 6.500 postos de trabalho, atraiu 10 empresas de outras regiões do País e quatro 

multinacionais, além de abrigar quatro centros de tecnologia. O Porto Digital apresenta 
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alguns benefícios como: Infraestrutura de apoio empresarial, facilitando o acesso a turmas 

de inglês e capacitação Project Management Professional (PMP) a preços diferenciados, 

Suporte para obtenção dos incentivos, Projetos de captação de recursos, Rodadas de 

negócios, capacitação e assessoria empresarial, Internacionalização de negócios, 

Moderna infraestrutura de telecomunicações,  Incorporação de informações da empresa 

ao diretório de empresas do site do Porto Digital, Disponibilidade de mão de obra 

qualificada, proveniente das universidades do Recife e dos centros de formação 

profissional. Além dos benefícios intangíveis: Networking, Integração e cooperação, 

Direito de uso da marca Porto Digital, Natureza inovadora do projeto. 

Tonelli e Zambalde (2007) afirma que no novo modelo de produção do 

conhecimento há mudanças significativas na forma tradicional de se fazer pesquisa, onde 

antes era orientado pelo próprio processo de acumulação do conhecimento passa a ser 

regido também por sua utilidade socioeconômica. 

 

2.1.3. SISTEMA NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  

 

O SNI (Sistema Nacional de Inovação) é todo o arranjo institucional que 

impulsiona o progresso tecnológico e determina a riqueza das nações (ALBUQUERQUE, 

2004). Christopher Freeman (1974), em meados da década de 80, foi um dos 

formuladores conceitual do SNI. Cassiolato e Lastres (2005) contemplam que a ideia 

básica do conceito de sistemas de inovação é que o desempenho de inovação depende 

além do desenvolvimento de empresas e organizações de ensino e pesquisa, mas também 

de como elas interagem entre si e como vários outros atores afetam o desenvolvimento 

dos sistemas. 

A importância do Sistema Nacional de Inovação para o avanço tecnológico 

não está na existência apenas deste conjunto de instituições, mas principalmente de fortes 

interações entre as instituições, permitindo uma atuação conjunta e coerente 

(ALBURQUER, SILVA e PÓVOA, 2005). 

Os Sistemas de Inovação podem ser classificados quanto ao nível de 

desenvolvimento: Maduro, Catching up, Heterogênio e Incipiente. O Brasil se encontra 

no mesmo estágio da China, Argentina, Uruguai e México: o heterogêneo; sistemas 

marcados pelo baixo dinamismo, em razão da desarticulação entre seus componentes.  
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Ressalta-se a importância da articulação dos atores do Sistema Nacional de 

Inovação; a partir da integração das políticas e ações será formado um SNI forte, que 

realmente trará retorno socioeconômico. 

 

2.1.3.1. EVOLUÇÃO DO SNC&T 

 

Segundo Moraes e Stal (1994), na década de 70, no Brasil, havia contradição 

quanto às políticas de C&T e a política econômica: a primeira incentivava o aumento da 

autonomia tecnológica, enquanto a segunda induzia a indústria nacional a utilizar a 

tecnologia estrangeira como forma de aumentar a capacidade produtiva. 

O Ministério de Ciências e Tecnologia foi criado em 1985 (MCTI, 2012). 

Atualmente é o principal executor da Política Nacional de Ciências, Tecnologia e 

Inovação, liderando um conjunto de instituições de fomento e execução de pesquisa. Tem 

como competências: a política nacional de pesquisa científica, tecnológica e inovação; 

planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia; 

política de desenvolvimento de informática e automação; política nacional de 

biossegurança; política espacial; política nuclear e controle da exportação de bens e 

serviços sensíveis. Estão entre as instituições que fazem parte deste complexo voltado 

para o incentivo à inovação tecnológica: Finep, CNPQ (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), CGEE (Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos), a CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear); a AEB (Agência 

Espacial Brasileira); 19 unidades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação; e 

quatro empresas estatais: INB (Indústrias Nucleares Brasileiras); Nuclep (Nuclebrás 

Equipamentos Pesados) ; ACS (Alcântara Cyclone Space) e Ceitec (Centro de Excelência 

em Tecnologia Eletrônica Avançada) 

Na década de 90 ocorre à abertura do mercado com os governos Collor e 

Itamar (1992-1995), e os empresários passam a buscar novas tecnologias e modelos de 

gestão, mas a cooperação ainda não é atingida (BALDINI e BORGONHONI, 2007) e 

para isto é indispensável criar uma dinâmica que vá além das clássicas e pouco frequentes 

relações bilaterais entre instituições isoladas, desenvolvendo-se um sistema integrado de 

cooperação (MORAES e STAL; 1994). 

Avanços aconteceram ao longo do tempo com a criação da Lei da Informática 

(1992), Fundos Setoriais (1997), Lei da Inovação (2004/05), Lei do Bem (2006/07), Lei 
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Geral da Micro e Pequena Empresa (2006), Editais FINEP (2006), Editais do Sistema S 

(2004).  

De uma maneira geral, as políticas governamentais de ciência, tecnologia e 

inovação (C,T&I) mantêm-se focadas no fortalecimento da base científica e da 

capacidade do setor empresarial em inovar e em gerar novas fontes de crescimento 

econômico. (Tendências nacional e internacional para Ciência, Tecnologia e Inovação, 

MCTI). 

A tabela 1 apresenta o aumento considerável de Instituições, Grupos, 

Pesquisadores, Doutores, Estudantes, técnicos e linhas de pesquisa. O número de 

pesquisadores doutores deu um salto de 3.705 para 15.446, quadruplicou em 10 anos. Na 

mesma proporção aumentou o número de linhas de pesquisa, em quatro vezes. 

 
Tabela 1 - Número de instituições, grupos, recursos humanos e linhas de 
pesquisa - Censos 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 

Principais dimensões 
Região Nordeste 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Instituições   

           

39  

           

48  

           

58  

           

63  

              

67  73 

Grupos   

      

1.720  

      

2.274  

      

2.760  

      

3.269  

         

3.863  5.044 

Pesquisadores   

      

7.760  

      

9.547  

    

12.480  

    

15.601  

       

19.710  26.716 

Pesquisadores Doutores   

      

3.705  

      

5.168  

      

7.294  

      

9.380  

       

11.625  15.446 

Estudantes   

      

8.602  

    

10.475  

    

16.287  

    

22.499  

       

31.234  45.205 

Técnicos   

      

1.836  

      

2.142  

      

2.650  

      

2.830  

         

3.350  4.366 

Linhas de pesquisa   

      

5.718  

      

7.962  

    

10.387  

    

12.763  

       

15.673  21.145 

Fonte: Elaboração própria a partir do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (2012) 
 

A tabela 2 representa os números de instituições, grupos, recursos humanos e 

linhas de pesquisa, conforme os censos 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 da Região 

Nordeste em relação ao Brasil.  
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Tabela 2 - Impacto dos resultados da Região Nordeste sobre o Brasil 

Principais dimensões 
 Nordeste / Brasil (%) 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Instituições 17 18 17 16 16 16 

Grupos 15 15 14 16 17 18 

Pesquisadores 16 17 16 17 19 21 

Pesquisadores 

Doutores 13 15 15 16 17 19 

Estudantes 14 17 16 16 19 21 

Técnicos 11 12 12 12 14 16 

Linhas de pesquisa 15 16 15 17 18 20 

Fonte: Elaboração própria a partir do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (2012) 

 

Verifica-se um número muito aquém do potencial da Região. Mesmo diante 

dos avanços, a Região Nordeste ainda representa pouco em relação ao restante do país, 

considerando seu potencial. Em média, representa 18% do resultado em relação ao Brasil. 

Como explicar que o setor público tem o maior número de pedidos de patentes entre 2004 

e 2008. Universidades, agências de fomento e a Petrobrás respondem por 83% dos 

pedidos. Conforme Tabela 3, o Sudeste praticamente triplicou o número de 

pesquisadores, doutores e estudantes em 10 anos. 

 

Tabela 3 - Número de instituições, grupos, recursos humanos e linhas de 
pesquisa - Censos 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 

Principais dimensões 
Região Sudeste 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Instituições   

         

125  

         

140  

         

173  

         

210  

            

216  236 

Grupos   

      

6.733  

      

7.855  

    

10.221  

    

10.592  

       

11.120  12.877 

Pesquisadores   

    

26.875  

    

28.935  

    

40.094  

    

45.928  

       

52.117  62.631 

Pesquisadores Doutores   

    

17.354  

    

20.540  

    

28.838  

    

33.900  

       

38.558  45.992 

Estudantes   

    

34.218  

    

31.539  

    

53.688  

    

64.608  

       

77.092  96.128 

Técnicos   

    

10.628  

    

11.305  

    

13.736  

    

13.400  

       

13.549  14.467 
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Linhas de pesquisa   

    

21.485  

    

26.163  

    

35.078  

    

38.292  

       

41.702  49.474 

Fonte: Elaboração própria a partir do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (2012) 

 

Enquanto na Tabela 4 verifica-se a soberania da Região Nordeste quanto a 

estes números, representando 50% de toda esta estrutura do conhecimento. 

 

Tabela 4 - Impacto dos resultados da Região Nordeste sobre o Brasil 
Principais dimensões 

 Sudeste / Brasil (%) 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Instituições 56 52 52 52 51 52 

Grupos 57 52 52 50 49 47 

Pesquisadores 55 51 52 51 50 49 

Pesquisadores 

Doutores 63 60 60 59 58 56 

Estudantes 58 51 52 46 48 45 

Técnicos 63 62 60 58 56 53 

Linhas de pesquisa 56 52 52 50 48 46 

Fonte: Elaboração própria a partir do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (2012) 

 

Muitos são os instrumentos legais para apoiar e incentivar o desenvolvimento 

econômico através do estímulo à inovação, mas o efeito ainda é pequeno diante dos 

esforços empreendidos. Poucas são as empresas que têm acesso aos recursos.  

Segundo o site: www.finep.gov.br, a FINEP foi criada em 1967, vinculada ao 

MCTI. Atualmente, tem como missão: “promover o desenvolvimento econômico e social 

do Brasil por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, 

universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas”. Hoje a 

FINEP tem a capacidade de financiar todo o sistema de C,T&I, combinando recursos 

reembolsáveis e não-reembolsáveis, assim como outros instrumentos, proporciona à 

FINEP grande poder de indução de atividades de inovação, essenciais para o aumento da 

competitividade do setor empresarial, a mesma tem como visão: “transformar o Brasil 

através da inovação” (FINEP, 2012).  

Conforme o plano da política operacional 2012 – 2014, a FINEP destaca que 

os principais desafios que se propõe a enfrentar com a promoção da inovação são: 

 Reverter à vulnerabilidade externa nos segmentos intensivos em 

tecnologia; 

 Estimular a implantação de atividades contínuas de P&D nas empresas; 

 Elevar a competitividade da empresa brasileira; 
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 Apoiar a inserção de empresas inovadoras em mercados globais; 

 Estimular a participação do capital privado em inovação; 

 Estruturar competências para lideranças futuras; e 

 Estimular a adoção de procedimentos que promovam a sustentabilidade. 

A Finep atua nas seguintes linhas de ação, com recursos reembolsáveis: 

 Inovação Pioneira – apoia projetos desde a pesquisa básica até o 

desenvolvimento de mercado; 

 Inovação Contínua - fortalece as atividades de P&D compreendidas na 

estratégia empresarial de médio e longo prazos; 

 Inovação e Competitividade - consolida a cultura do investimento em 

inovação como fator relevante nas estratégias competitivas empresariais. 

A FINEP tem como áreas prioritárias: Tecnologias da Informação e 

Comunicação; Defesa e Aeroespacial; Petróleo & Gás; Energias Renováveis; Complexo 

da Saúde; Desenvolvimento Social e Tecnologia Assistiva. Além destas áreas, a FINEP 

priorizará as microempresas, pequenas empresas e empresas de pequeno porte, por meio 

de operações descentralizadas, e as tecnologias voltadas ao desenvolvimento de produtos 

e processos sustentáveis. 

 

2.1.4. FUNDAÇÕES ESTADUAIS DE APOIO A INOVAÇÃO 

 

As Fundações de Apoio a Pesquisas – FAP’s no Brasil desenvolvem suas 

atividades fundamentadas na produção da ciência, tecnologia e inovação como fatores 

estratégicos para o desenvolvimento local, regional, nacional e internacional, bem como, 

na busca e estímulo à geração do conhecimento e da inovação tecnológica, por meio da 

defesa da regularidade e efetiva execução financeira de repasses das dotações 

orçamentárias para a pesquisa, em prol da construção descentralizada, integrada e 

articulada do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esta ação concentra-

se no cumprimento de sua missão maior que é de fomentar a CT&I em seus estados, 

contribuindo, assim, para o avanço e o desenvolvimento em cada estado brasileiro, 

consequentemente, do país, através de políticas públicas que possam promover melhorar 

os processos de gestão e governança adotados. 
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2.1.4.1. FAPESP – FUNDAÇÃO DE APOIO E AMPARO A PESQUISA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo é uma das 

principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. Com 

autonomia garantida por lei, a FAPESP está ligada à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo. 

Com um orçamento anual correspondente a 1% do total da receita tributária 

do Estado, a FAPESP apoia a pesquisa e financia a investigação, o intercâmbio e a 

divulgação da ciência e da tecnologia produzida em São Paulo. Modalidades de Apoio  

A FAPESP apoia a pesquisa científica e tecnológica por meio de Bolsas e Auxílios a 

Pesquisa que contemplam todas as áreas do conhecimento: Ciências Biológicas, Ciências 

da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciência Humanas, Linguística, Letras e Artes. 

Os Programas de Pesquisa para Inovação Tecnológica incentivam e apoiam 

pesquisas com potencial de desenvolvimento de novas tecnologias e de aplicação prática 

nas diversas áreas do conhecimento, em consonância com a política de Ciência e 

Tecnologia do governo estadual. Entre os programas financiados estão o Biota, Políticas 

Públicas, Pesquisa em Parceria para a Inovação Tecnológica (PITE), Pesquisa Inovativa 

na Pequena e Micro Empresa (PIPE), Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da 

Internet Avançada (Tidia), entre outros. O desembolso com esses programas em 2011 foi 

de R$ 89,61 milhões. 

A FAPESP começou a apoiar a Inovação Tecnológica em 1995, com o 

programa Parceria para a Inovação Tecnológica (PITE). Dois anos depois, criou o 

programa Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas (PIPE). A partir de 1999, essa 

modalidade de apoio se multiplicou nos programas de Políticas Públicas, Biota, Centros 

de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids), entre outros, que atualmente representam algo 

em torno de 13% dos investimentos da Fundação. 
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2.1.4.2. FAPESB – FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO 

ESTADO DA BAHIA 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, instituição 

de direito público, foi criada em 27 de agosto de 2001, através da Lei Nº 7.888, com o 

objetivo de estimular e apoiar o desenvolvimento das atividades científicas e tecnológicas 

do Estado. A Lei N° 8.414, de 02 de janeiro de 2003, vincula a FAPESB à Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI. A FAPESB é constituída por um Conselho 

Curador, Diretoria Geral, Científica, Inovação e Administrativa. O Conselho é composto 

de 12 membros, que representam as Universidades, Centros de P&D, Setor Empresarial, 

Comunidade Acadêmica e Governo Estadual. 

A Fapesb tem como missão fomentar o desenvolvimento científico e 

tecnológico do Estado, através do incentivo à pesquisa e do apoio à formação e à 

capacitação de recursos humanos. A FAPESB em 2010 destinou em parceria com a 

FINEP R$ 24 mi, enquanto que R$ 8.306.351,37 foram apenas das propostas 28% 

aprovadas e de 34% do recurso implementado.   

A Fapesb, em 2011, fomentou cerca de 570 projetos em diversas áreas do 

conhecimento e implementou 4.796 bolsas para subsidiar pesquisas de jovens e 

renomados pesquisadores. Foram 24 Editais e uma Chamada Pública no valor total de R$ 

69,4 milhões, sendo R$ 56,5 milhões com recursos provenientes do Governo do Estado 

da Bahia, através da Fapesb, R$ 11,4 milhões captados através de órgãos federais, 

estaduais e municipais e R$ 1,5 milhão oriundos de parcerias privadas. Apoiados pela 

Fundação, universidades, laboratórios, empresas, centros tecnológicos e de pesquisa, 

dentre outros, adquirem as condições necessárias para ampliar os horizontes do 

conhecimento e melhorar as condições de vida do povo baiano.  

Para garantir a ampliação dos recursos e subsidiar os projetos e bolsas, a 

Fapesb conta com parcerias federais e estaduais. Os recursos financeiros são utilizados 

em diversas ações, tais como o desenvolvimento de pesquisas; organização de eventos; 

publicação de livros, teses e dissertações; implantação e modernização de infraestrutura 

de pesquisa, tecnologia e inovação; apoio à competitividade empresarial e ao 

empreendedorismo; popularização da ciência e tecnologia; capacitação de recursos 

humanos; mapeamento e identificação de inovações tecnológicas com potencial 

comercial; e apoio a tecnologias sociais e ambientas.  
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2.1.4.3. FAPEMIG – FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

           A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) 

é uma fundação do Governo Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior. Os recursos financeiros são assegurados pela Constituição 

do Estado. Missão: Induzir e fomentar a pesquisa e a inovação científica e tecnológica 

para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) 

é também uma das principais agências de fomento do país. Com orçamento que ultrapassa 

os R$300 milhões, seus recursos são investidos no financiamento de projetos, concessão 

de bolsas, intercâmbio de pesquisadores, divulgação científica, interação com empresas 

entre outros.  

Integrante do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, a Fundação atua com 

base nas atribuições conferidas pela Constituição do Estado e nas orientações do 

Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (Conecit) e do seu Conselho Curador, além 

dos programas e políticas públicas estaduais nessa área. Seus recursos são assegurados 

pela constituição estadual, que determina o repasse de 1% da receita orçamentária 

corrente do Estado para apoio às atividades de ciência, tecnologia e inovação.  

A missão da FAPEMIG é induzir e fomentar a pesquisa e a inovação científica 

e tecnológica para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Seu trabalho é pautado 

por princípios como ética, comprometimento, autonomia, universalidade e excelência. 

Com base nisso, foi definida sua visão, que é ser reconhecida como o principal agente 

indutor do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado de Minas 

Gerais. 

Ao longo de seus 25 anos de existência, a Fundação já apoiou mais de 11 mil 

projetos de pesquisa. Anualmente, cerca de 6 mil bolsas são concedidas e mais de 1.200 

solicitações de apoio a eventos científicos são atendidas. A Instituição é, hoje, uma 

agência completa de Ciência, Tecnologia e Inovação e um instrumento de 

desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.  

A FAPEMIG possui autonomia para gestão de seus recursos, o que deve estar 

de acordo com a política de ciência e tecnologia do Estado. Vinculada ao Sistema 
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Estadual de Ciência e Tecnologia, que é coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (Sectes), a FAPEMIG é administrada por um Conselho 

Curador e uma Diretoria Executiva. 

 

2.1.4.4. FAPERN – FUNDAÇÃO DE APOIO E AMPARO A PESQUISA 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

De acordo com seu Estatuto, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do 

Rio Grande do Norte (FAPERN) é pessoa jurídica de direito público da Administração 

Indireta, criada pela Lei Complementar Estadual n.º 257, de 14 de novembro de 2003, 

vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDEC). Com a 

missão de “Apoiar e fomentar a pesquisa científica, tecnológica e a inovação para o 

desenvolvimento humano, econômico e social do RN”.  

Entre suas competências está apoiar e fomentar projetos de pesquisa básica e 

aplicada, disponibilização de bolsas de estudo e pesquisa, entre outros. É previsto em seu 

estatuto também que uma das finalidades da FAPERN é buscar parcerias com o setor 

privado da economia, visando ao engajamento deste setor no desenvolvimento da 

pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Estado, esta última, objeto desta 

pesquisa. 

Os recursos da FAPERN são oriundos do Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNDET, que correspondem, em termos 

de equivalência, conforme descrito na Lei, ao percentual de 1% da receita orçamentária 

do Estado. Entre as várias linhas de atuação da FAPERN, encontram-se convênios 

assinados com a FINEP, quanto a recursos disponíveis para parceria junto ao setor 

privado com o objetivo de incentivar e promover a inovação no Estado financiando 

atividades de Pesquisa e Desenvolvimento de produtos e processos inovadores 

empreendidos por pesquisadores que atuem diretamente ou em cooperação com empresas 

de base tecnológica.  

A fundamentação teórica foi escolhida com a finalidade de dar embasamento 

à pesquisa, possibilitando assim responder à problemática e os objetivos que originaram 

este trabalho. A inovação e seus conceitos servem de base para um melhor entendimento 

da importância desta temática no desenvolvimento socioeconômico de um país. Assim 

como, buscar melhor compreensão acerca da existência, operação e os atores envolvidos 
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no Sistema de Ciências, Tecnologia e Inovação no que tange a sustentação de toda 

estrutura voltada para estimular, incentivar, fomentar a inovação, principalmente nas 

micro e pequenas empresas do país.  Estas que têm grande importância na economia do 

país. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

       Para Silva e Menezes, (2005) a pesquisa é um conjunto de ações, propostas 

para encontrar a solução para um problema, que têm por base procedimentos racionais e 

sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se têm 

informações para solucioná-lo. 

 
O trabalho científico, propriamente dito, é avaliado, segundo Demo (1991), 
pela sua qualidade política e pela sua qualidade formal. Qualidade política 
refere-se fundamentalmente aos conteúdos, aos fins e à substância do trabalho 
científico. Qualidade formal diz respeito aos meios e formas usados na 
produção do trabalho. Refere-se ao domínio de técnicas de coleta e 
interpretação de dados, manipulação de fontes de informação, conhecimento 
demonstrado na apresentação do referencial teórico e apresentação escrita ou 
oral em conformidade com os ritos acadêmicos. (SILVA; MENEZES, 2005) 

 

Para Lakatos e Marconi (1998, p. 101), “pesquisa é o conjunto de 

procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar 

soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos”. 

Entende-se por pesquisa o ato dinâmico de questionamento, indagação e aprofundamento 

consciente, na tentativa de desvelamento de determinados objetos. É a busca de uma 

resposta significativa a uma dúvida ou problema. A escolha do tema é o primeiro passo 

de uma investigação científica, e a dificuldade está na tomada de decisão na escolha. 

Selecionar um tema equivale a eliminar todos os outros passíveis de serem investigados. 

Tais critérios são de extrema importância, desempenhando a função de guia 

metodológico, orientando assim o sujeito em direção ao assunto prioritário, e 

posteriormente, ao longo de todo o processo.  Logo, a pesquisa é uma atividade voltada 

para a solução de problemas, através do emprego de processos científicos (CERVO; 

BERVIAN, 1983) (BARROS; LEHFELD,1989).  
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Toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer 
que sejam os métodos ou técnicas empregadas. Esse material-fonte geral é útil 
não só por trazer conhecimentos que servem de background ao campo de 
interesse, como também para evitar possíveis duplicações e/ou esforços 
desnecessários; pode, ainda, sugerir problemas e hipóteses e orientar para 
outras fontes de coleta. É a fase da pesquisa realizada com intuito de recolher 
informações prévias sobre o campo de interesse. O levantamento de dados, 
primeiro passo de qualquer pesquisa científica, é feito de duas maneiras: 
pesquisa documental (ou de fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (ou de 
fontes secundárias). 
A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está 
restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 
fontes primárias. 
A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia 
já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 
boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 
cartográfico etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita 
magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o 
pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 
determinado assunto, inclusive conferencias seguidas de debates que tenham 
sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas. 
(LAKATOS; MARCONI, 2003) 

 

  As pesquisas podem ser classificadas quanto a sua natureza, a abordagem, 

seus objetivos e aos procedimentos técnicos utilizados. 

         Segundo SILVA e MENEZES (2005), quanto a sua natureza, pode ser 

classificada em básica ou aplicada. A pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos novos 

úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista, envolvendo verdades e 

interesses universais. Já a pesquisa aplicada objetiva gera conhecimentos para aplicação 

prática e dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses 

locais. Tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos 

modelos teóricos (RODRIGUES, 2007). 

Segundo Tripodi (1981), quanto à abordagem, a pesquisa pode ser 

classificada em: quantitativa ou qualitativa.  

 
Do ponto de vista metodológico, não há contradição, assim como não há 
continuidade, entre investigação quantitativa e qualitativa. Ambas são de 
natureza diferente. A investigação quantitativa atua em níveis de realidade e 
tem como objetivo trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis. A 
investigação qualitativa, ao contrário, trabalha com valores, crenças, 
representações, hábitos, atitudes e opiniões (Minayo & Sanches, 1993). As 
experiências das pesquisas de campo, baseadas em uma perspectiva mais 
pragmática e menos orientada para um sectarismo epistemológico, sugerem 
que da combinação das duas abordagens (cada uma no seu uso apropriado) é 
possível obter ótimos resultados. (SERAPIONI, 2000) 

 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o 

porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e 
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as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-

métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens (PORTELA, 

2004). 

Segundo Gil (1991), a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 

traduzido em números e informações para classificá-los e analisá-los, enquanto a pesquisa 

qualitativa considera uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Gil (1994) 

acrescenta que a pesquisa qualitativa não pode ser traduzida em números.  

 
Ao revisar a literatura sobre a pesquisa qualitativa, o que chama atenção 
imediata é o fato de que, frequentemente, a pesquisa qualitativa não está sendo 
definida por si só, mas em contraponto a pesquisa quantitativa. 
Apresentaremos alguns destes contrastes e comparações. Para organizar as 
diferenças e similaridades entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, 
consideramos: a) características da pesquisa qualitativa; b) postura do 
pesquisador; c) estratégias de coleta de dados; d) estudo de caso; e) papel do 
sujeito e f) aplicabilidade e uso dos resultados da pesquisa. (GÜNTHER, 2006) 

 
A pesquisa qualitativa é definida como aquela que privilegia a análise de 

micro processos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um 

exame intensivo dos dados, e é caracterizada pela heterodoxia no momento da análise 

(MARTINS, 2004).  

Para Godoy (1995, p.62), a pesquisa qualitativa apresenta um conjunto de 

características que a identifica: O ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental; O caráter descritivo; O significado que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do investigador; O foco indutivo. 

Com base nos seus objetivos, as pesquisas podem ser classificadas em três 

grandes grupos: exploratória; descritiva; e explicativas. 

As pesquisas exploratórias visam proporcionar maior familiaridade com o 

tema ou aprimorar as ideias e envolvem na maioria das vezes a pesquisa bibliográfica ou 

o estudo de caso. Vergara (2006) descreve uma pesquisa exploratória como uma 

sondagem realizada em área que há pouco conhecimento acumulado e sistematizado, 

enquanto a descritiva, expõe características e estabelece correlações entre variáveis de 

determinada população ou fenômeno.  

As pesquisas descritivas objetivam descrever as características de uma 

determinada população (idade, escolaridade, renda etc.), fenômeno ou estabelecer 

relações entre as variáveis (consumo e renda), assumindo a forma de levantamento 

(opiniões, crenças etc.) e o pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente. A 

pesquisa exploratória descritiva propõe descobrir o que é, pois visa encontrar e analisar 
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certas características de uma situação particular do ambiente ativo da vida real, em uma 

ou mais situações temporais (HAYMAN, 1969). Por fim, as pesquisas explicativas têm 

como objetivo identificar os fatores concorrentes a um fenômeno, podendo dar 

continuidade a outra pesquisa descritiva. 

Tendo como base os procedimentos técnicos utilizados no seu 

desenvolvimento, as pesquisas podem ser classificadas como: bibliográfica; documental; 

“survey”; estudo de caso; experimental; pesquisa-ação etc. 

Para Vergara (2009), a pesquisa bibliográfica objetiva prover o levantamento 

e seleção de toda bibliografia publicada sobre o assunto a ser pesquisado em livros, 

revistas, jornais, folhetins, monografias, teses e dissertações, colocando o pesquisador em 

contato direto com todo o material já escrito sobre o mesmo. Conforme Andrade (1997), 

pode ser desenvolvida como um trabalho em si mesmo ou constituir-se numa etapa de 

elaboração de monografias, dissertações, etc. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a 

partir de material já elaborado por outros autores sobre determinado assunto, tendo como 

fontes da pesquisa bibliográfica: livros, artigos, teses, dissertações e monografias. 

Apresenta como vantagem a possibilidade de abranger uma gama de eventos mais amplo 

do que poderia pesquisar diretamente. Entretanto, muitas vezes pode apresentar 

equívocos nas coletas de dados ou no seu processamento.  

Por outro lado, a pesquisa documental utiliza materiais ou registros que não 

receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 

com objetivos da pesquisa. Alguns documentos estão em arquivos públicos ou privados 

e não foram analisados, tais como: cartas pessoais, jornais, fotografias, ofícios, 

documentos cartoriais, etc. E outros que de alguma forma já foram analisados, tais como: 

relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, etc. É uma fonte rica e 

estável de dados de custo baixo, pois exige apenas disponibilidade de tempo. No entanto, 

para garantir a representatividade necessita de um grande número de documentos.  

Já, o estudo de caso é um estudo de natureza empírica que investiga um 

determinado fenômeno, geralmente contemporâneo, dentro de um contexto real de vida, 

quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto em que ele se insere não são 

claramente definidas (MIGUEL, 2007).  

Yin (2001) conceitua o estudo de caso como o método que examina o 

fenômeno de interesse em seu ambiente natural, pela aplicação de diversas metodologias 

de coleta de dados, visando obter informações de múltiplas entidades. Investiga um 
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fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

O estudo de caso é identificado por aplicar uma coleta de dados (aplicação do 

questionário) com o objetivo de investigar uma situação e conhecer a percepção de um 

grupo específico, sobre determinado assunto. Segundo Campenhouudt e Quivy (2008), a 

semidiretividade como entrevista aberta, composta por questões precisas, ordenadas e 

encadeadas possibilita uma liberdade maior ao entrevistado.  

Para Ludke e André (1986), o estudo de caso caracteriza-se como um estudo 

aprofundado, dado a complexidade e o dinamismo próprio da situação abordada. É 

caracterizado pelo estudo profundo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita 

o seu amplo e detalhado conhecimento, sendo recomendável nas fases iniciais de uma 

investigação sobre temas complexos, para a construção de hipoteses ou reformulação do 

problema. 

A pesquisa “survey” pode ser caracterizada  pela interrogação direta das 

pessoas cuja opinião se deseja conhecer, solicitando informações à uma amostra 

significativa acerca do tema. Seleciona-se uma amostra significativa de todo o universo, 

que é tomada como objeto de investigação. Não são estudados todos os integrantes da 

população amostral. E as conclusões obtidas a partir desta amostra são projetadas para a 

totalidade do universo, levando em consideração a margem de erro, que é obtida mediante 

cálculos estatísticos.  

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa analisou a interação Universidade – Empresa - Governo, 

seguindo a metodologia esquematizada nos Quadros 3, 4 e 5, em três etapas:  

A primeira etapa foi composta pela definição do escopo da pesquisa, revisão 

da literatura e construção das ferramentas. A pesquisa bibliográfica realizada inicialmente 

auxiliou nos procedimentos de coleta e análise dos dados do caso específico com o intuito 

de recolher informações acerca do problema investigado neste trabalho. 

A segunda etapa da pesquisa foi composta pela análise do Relatório 

“Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa Subvenção à Inovação 

Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN - INOVA-RN” (2010). 
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Na terceira etapa da pesquisa, foi realizada a aplicação de questionário junto 

aos coordenadores (empresários) e pesquisadores relacionados no Relatório, e pela 

análise dos resultados, tratamento dos dados coletados e considerações finais.  

Desta forma, esta pesquisa foi realizada junto ao universo do Programa 

Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e pequenas Empresas do RN – INOVA – 

RN. Na etapa 2, uma análise do Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas 

pelo Programa Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do 

RN (INOVA-RN)”, e na terceira etapa pela aplicação do questionário junto aos 

coordenadores (empresa) e pesquisadores (universidade) pelos canais eletrônicos e a sua 

consequente avaliação. O universo (amostra) desta pesquisa consistiu nos coordenadores 

e pesquisadores de 10 empresas participantes dos editais.  

Após a análise do Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas 

pelo Programa Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do 

RN - INOVA-RN (2010)" foram entrevistados os coordenadores e os pesquisadores que 

acompanharam os projetos de inovação apoiados com recurso do PAPPE Subvenção, 

contratados em 2008 e 2009, advindos da parceria entre a FAPERN e FINEP. Os 

instrumentos aplicados estão apensados. 

 

3.2. COLETA DE DADOS: INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

A coleta de dados, segundo Lakatos e Marconi (1991), é a etapa da pesquisa 

em que os instrumentos definidos para pesquisa são aplicados, objetivando a coleta dos 

dados previstos. 

Deste modo, diante da característica e dos objetivos desta dissertação e frente 

ao exposto pelos autores, serão utilizadas como instrumentos de coletas de dados a 

pesquisa bibliográfica através da análise do Relatório “Avaliação das empresas 

financiadas e apoiadas pelo Programa Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e 

Pequenas Empresas do RN (INOVA-RN)” e observação direta extensiva (questionários) 

(LAKATOS e MARCONI, 1991). 

Os dados quantitativos foram coletados por meio do Google Docs 

<https://docs.google.com>, sistema on-line especializado na oferta de questionários, no 

período de 12 de março de 2013 a 12 de abril de 2013. Os coordenadores e pesquisadores 



54 

receberam convite eletrônico (e-mail), enviados por meio do próprio site, para 

participação da pesquisa (Apêndice 2). 

 

 

3.2.1. INSTRUMENTO DA PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Para Maanen (1979a, p.520) a pesquisa quantitativa tem por objetivo traduzir 

e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social: trata-se de reduzir a distância entre 

o indicador e o indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação. 

Para o estudo desta dissertação foram utilizadas perguntas fechadas, onde o 

questionário foi aplicado a coordenadores e pesquisadores dos projetos participantes dos 

INOVA I, II e III. O questionário foi elaborado considerando o constructo teórico 

apresentado nesta pesquisa. Sua estrutura ficou da seguinte forma: 

Primeiro bloco: a caracterização dos coordenadores e pesquisadores que 

conduziram as pesquisas junto a FAPERN 

Segunda bloco: a caracterização das empresas participantes dos editais 

INOVA I, II e III. 

Terceiro bloco: a caracterização dos projetos desenvolvidos, e; 

Quarto bloco: responsável por identificar a percepção do pesquisador e 

Empresário acerca da elaboração, condução e conclusão dos projetos apoiados pelo PA 

PPE Subvenção -  INOVA /RN em 2008 e 2009.  

Quanto ao quarto bloco as perguntas, os coordenadores e pesquisadores dos 

projetos atribuíram valores de 1 a 5, destaca-se que ao marcar valor 5 para determinada 

variável (afirmativa) os pesquisados concordaram totalmente com a mesma; Dito de outra 

forma: ao marcar valor 1, eles discordaram totalmente. 

 

3.3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise e interpretação dos dados representam o núcleo central da pesquisa, 

sendo a “aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação” (BEST apud 

LAKATOS e MARCONI, 1991. p, 167). Todos os instrumentos utilizados para coletas 

de dados ofereceram uma vasta gama de dados, que é característico da pesquisa 

quantitativa. 
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Para analisar os itens Likert, foi utilizado o cálculo do Ranking Médio (RM) 

proposto por Oliveira (2005). Neste modelo atribuiu-se um valor de 1 a 5 para cada 

resposta a partir da qual é calculada a média ponderada para cada item, baseando-se na 

frequência das respostas. Desta forma foi obtido o RM através da seguinte estratégia:  

  

Média Ponderada (MP) = ∑( fi.Vi) 

Ranking Médio (RM) = MP / (NS) 

fi = frequência observada de cada resposta para cada item 

Vi = valor de cada resposta 

NS = nº de sujeitos 

 

 Quanto mais próximo de 5 o RM estiver, maior será o nível de concordância 

dos coordenadores e pesquisadores.  

 

3.4. LIMITAÇÕES DA PESQUISA  

 

Quanto às limitações da pesquisa, destaca-se ao tipo de pesquisa utilizada: 

estudo de caso. Em função disso, os resultados encontrados nesta pesquisa não podem ser 

generalizados para, por exemplo, todos os projetos desenvolvidos no Brasil. E ao número 

de projetos que não chegaram a concluir as pesquisas do INOVA, desta forma, não 

podendo contribuir com este estudo. 
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Figura 7 - Representação Metodológica 
 

 

 
 
Fonte: Autora (2013) 

 

 

Figura 8 – Metodologia I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora (2013) 
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Quadro 3 – Metodologia II 
Classificação Etapas Produtos 

Pesquisa Bibliográfica 

(literária e documental) 

 

Revisão da Literatura Fundamentação Teórica 

Definição do escopo para o 

estudo de caso 

Construção das ferramentas 

Identificação dos pressuposto do 

estudo de caso 

 

 

Fase Exploratória e 

Delimitação do Estudo 

 

  

- Análise Bibliográfica 

- Aplicação de Questionário 
Aplicação de Questionário 

Análise dos Resultados Tratamento das Informações 
Análise dos resultados e 

considerações 

Fonte: Autora (2013) 
 

 

4. ESTUDO DE CASO  

 

O PAPPE Subvenção – INOVA - RN teve por finalidade possibilitar o apoio 

financeiro, na forma de subvenção econômica ao custeio de atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e/ou inovação tecnológica (P, D&I), realizados por Micro e Pequenas 

Empresas (MPEs) do Estado do Rio Grande do Norte. Essas ações pretenderam fomentar 

o desenvolvimento tecnológico através da inovação, aumentando a competitividade das 

micro e pequenas empresas, das cadeias produtivas e dos arranjos produtivos locais 

(APLs), além de estimular os investimentos privados em pesquisa, a interação 

Universidades/Instituições de Pesquisa/Empresas e a melhoria das estruturas produtivas 

e de exportação, com vistas ao desenvolvimento sustentável, de acordo com a Lei nº 

10.973, de 2 de dezembro de 2004 (Lei da Inovação), regulamentada pelo Decreto nº 

5.563, de 11 de outubro de 2005. 

No Edital 004/2008 pelo convênio INOVA-RN foram destinados R$ 

4.000.000,00, onde R$ 3.000.000,00 foram oriundos da FINEP (Recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT) e R$ 1.000.000,00 da 

FAPERN (Recursos do FUNDET). O edital apoiou áreas prioritárias, apresentadas no 

Quadro 4.  
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Quadro 4 - Arranjos Produtivos Locais Priorizados (Inova I) 
Agronegócio Aquicultura Apicultura Fruticultura Tecelagem 

Confecção Processamento 

de Alimentos 

Medicamentos Reciclagem Controle de 

Poluentes 

Biocombustíveis Energias 

Alternativas 

Nanotecnologia Neurociência  Novos 

Materiais e 

Novos 

Produtos 

Engenharias  Mineração Petróleo e Gás Informática  Turismo  

Bordados do Seridó Aquicultura Laticínios 

Apicultura Caprinocultura Mineral 

Água mineral Cerâmica Apodi-Assu Fruticultura  

10 – Tecelagem.   
Fonte: FAPERN (2011) 

 

O Edital limitou o valor mínimo do projeto em R$ 50.000,00 e máximo de 

R$ 150.000,00. O Prazo para conclusão da pesquisa foi determinada em 18 meses. O 

instrumento não estabelecia o aporte mínimo de contrapartida econômica e/ou financeira, 

só apontou a obrigatoriedade da contrapartida da empresa. (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Números do Edital 004/2008 
Convênio Vigência Valor 

Conveniado 

(R$) 

Edital Inscritos Aprovados Valor 

Contratado 

(R$) 

Inova-RN 31.12.2009 4.000.000,00 004/2008 54 25 2.442.236,22 

Fonte: Relatório de Atividades 2008 da FAPERN (2011) 
 

No Edital 007/2008 pelo convênio INOVA-RN foram destinados R$ 

1.670.000,00, em que R$ 670.000,00 foram oriundos da FINEP (FNDCT) e R$ 

1.000.000,00 da FAPERN (FUNDET). O edital apoiou as mesmas áreas prioritárias do 

edital anterior. 

O Edital limitava o valor máximo do projeto em R$ 150.000,00 para pequena 

empresa e máximo de R$ 100.000,00 para microempresa. O Prazo para conclusão da 

pesquisa era determinada em 18 meses. O instrumento, como no Edital anterior, também 
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não estabelecia o aporte mínimo de contrapartida econômica e/ou financeira, só apontou 

a obrigatoriedade de haver a contrapartida da empresa.  

No Edital 017/2009 pelo convênio INOVA-RN foram destinados 

R$831.000,00, da FAPERN (FUNDET) e da FINEP. O edital apoiou as mesmas áreas 

prioritárias do edital anterior. 

O Edital limitava o valor máximo do projeto em mínimo de R$ 50.000,00 e 

máximo de R$ 150.000,00 para pequena empresa ou microempresas associadas. No caso 

de microempresas isoladas o mínimo em R$ 50.000,00 e máximo de R$ 100.000,00 para 

cada projeto. O Prazo para conclusão da pesquisa, diferente dos editais anteriores, 

diminuiu para 15 meses. O Edital, diferentemente dos anteriores, definiu 5% do valor do 

projeto, como aporte mínimo de contrapartida econômica e/ou financeira.  

Nestes três editais do PAPPE Subvenção – INOVA-RN, nos anos de 2008 e 

2009, foram disponibilizados para empresas do Estado do Rio Grande do Norte R$ 

6.501.000,00. Onde R$ 4.110.818,90 destes recursos foram destinados efetivamente para 

execução de 41 projetos de inovação, beneficiando 39 empresas potiguares. 

 

5.  RESULTADOS DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1. RELATÓRIO “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa 

Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN 

(INOVA-RN)” 

 

Os primeiros resultados foram baseados no Relatório “Avaliação das 

empresas financiadas e apoiadas pelo Programa de Subvenção à Inovação Tecnológica 

para Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-RN)”, contemplando todas as empresas 

beneficiadas com o edital do PAPPE nos anos de 2008 e 2009.  

O relatório apoiou-se na avaliação de 11 aspectos: 

1. Resolução do problema caracterizado inicialmente; 

2. Principais mudanças geradas na empresa;  

3. O atendimento aos objetivos propostos;  

4. O atendimento aos resultados esperados;  

5. Apoio à sustentabilidade econômica do negócio:  

6. Geração de novos negócios;  
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7. Geração de novos empregos;  

8. Adequação projeto / tempo;  

9. Dificuldades na operacionalização do projeto;  

10. Avaliação do relatório de prestação de contas;  

11. Visão de futuro da organização. 

 

O primeiro aspecto analisado, “Resolução do problema caracterizado 

inicialmente”, identificou que o projeto contribuiu para a resolução dos problemas da 

empresa apresentados pela empresa nos editais do INOVA (004/2008; 007/2008 e 

017/2009) (Gráfico 6). Verifica-se um entendimento dos pesquisadores e coordenadores 

sobre a elevada e importante contribuição (95%) do financiamento para a empresa, 

enquanto apenas 5% acreditam que o financiamento teve uma média e pouca contribuição 

para a empresa. 

 

 

Gráfico 6 – Colaboração do financiamento para a resolução de 
problema(s) da organização apresentados no projeto. 

 
Fonte: Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo programa de subvenção à 
inovação tecnológica para micro e pequenas empresas do RN (INOVA-RN)”, 2010. 

 

No segundo aspecto estudado, as empresas apontaram “as principais 

mudanças geradas na empresa”. Foi apontado o aprimoramento da tecnologia com 42% 

de indicação, assim como contribuiu com a mudança de conceitos de inovação e 

consolidação do negócio (21%). 15% apontou que a qualificação da mão de obra foi uma 

importante mudança na empresa, assim como 8% apontaram que houve ampliação do 

portfólio, 6% identificou que houve aumento no faturamento, aumento da 

competitividade e aumento no número de clientes (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Principais mudanças geradas na empresa 

 
Fonte: Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa de Subvenção à 
Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-RN)”, 2010. Adaptado 
pela autora (2013) 

 
O terceiro aspecto identificou o alcance dos objetivos propostos no início do 

projeto (Gráfico 8) e foi constatado que apenas 18 projetos alcançaram os objetivos 

propostos, ou seja, 44%, enquanto 20 (49%) projetos não alcançaram os objetivos 

propostos em sua totalidade e apenas 3 (7%) afirmaram que não atingiram os objetivos 

propostos.  

 
 
Gráfico 8 – Atendimento aos objetivos propostos 

 
Fonte: Dados do Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa 
de Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-
RN)”, 2010. Adaptado pela autora (2013) 

 

Quanto ao atendimento aos resultados esperados, 13 (33%) empresas 

afirmaram a necessidade de mais recursos para o atendimento deste requisito, 45%, ou 

seja, 18 empresas indicaram que as expectativas foram atingidas, enquanto 9 empresas 

apontaram que o desenvolvimentos dos projetos foi prejudicado, principalmente pelo 

atraso para liberação da verba pela FAPERN, como apresenta o gráfico 9: 
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Gráfico 9 – Atendimento aos objetivos propostos 

 
Fonte: Dados do Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa 
de Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-
RN)”, 2010. Adaptado pela autora (2013) 

 
Quanto à sustentabilidade econômica do negócio, o relatório apresenta que 

66% dos projetos apresentaram importantes e elevadas contribuição neste quesito, 21% 

responderam que houve média e pouca contribuição, enquanto 13% apontaram que não 

houve contribuição alguma, conforme o gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Colaboração do financiamento para o aumento da 
sustentabilidade ambiental. 

 
Fonte: Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa de 
Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-
RN)”, 2010. 

 

O gráfico 11 apresenta a colaboração do financiamento no desenvolvimento 

de novos negócios. Identificou que 92% das empresas apontaram que houve um aumento 

no número de negócios pós-projeto, enquanto apenas 8% avaliaram como média a 

contribuição para o desenvolvimento de novos negócios. 
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Gráfico 11 – Colaboração do financiamento no desenvolvimento de novos 
negócios. 

 
Fonte: Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa de 
Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-
RN)”, 2010. 

 

O gráfico 12 aponta 81% dos projetos influenciaram quanto à geração de 

novos empregos, enquanto apenas 11% como média e 8% como pouco a contribuição 

para novos empregos. 

 
 
Gráfico 12 – Influência dos projetos quanto a geração de novos 
empregos. 

 
Fonte: Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa de 
Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-RN)”, 
2010. 

 

A pesquisa identificou que considerando o tempo de execução da pesquisa, 

24 (59%) empresas apontaram como adequado, enquanto 8 (20%) identificaram que foi 

inadequado. Nove (22%) das empresas alegaram que foram prejudicadas pela demora da 

liberação do recurso. O gráfico 13 demonstra os resultados: 
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Gráfico 13 – Adequação Projeto X Tempo de execução 

 
Fonte: Dados do Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa 
de Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-
RN)”, 2010. Adaptado pela autora, 2013. 

 

O gráfico 14 apresenta as principais dificuldades apontadas pelas empresas 

quanto à execução dos projetos. As empresas destacaram, em sua maioria, com 39% o 

atraso na liberação do recurso como dificuldade na operacionalização do projeto, 20% 

destacou que a dificuldade em contratar mão de obra qualificada e a falta de uma estrutura 

tecnológica adequada, 12% apontou que teve dificuldade quanto ao planejamento e 

operacionalização da pesquisa, 10% apontou como dificuldade o pouco tempo previsto 

para a pesquisa, 8% destacou a dificuldade quanto à burocracia do Governo Estadual e 

das Universidades, 6% disseram que não houve dificuldade, enquanto apenas 4% 

apontaram a dificuldade de relacionamento com o pesquisador.  

 
 
Gráfico 14 – Dificuldades na operacionalização do projeto 

 
Fonte: Dados do Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa de Subvenção 
à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-RN)”, 2010. Adaptado pela 
autora, 2013. 
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No quadro 5, os coordenadores e pesquisadores das pesquisas elencaram a 

visão de futuro das empresas ao término dos projetos. Destaca-se a pretensão por 

participar de novos projetos de inovação, crescimento e consolidação do negócio 

(aumento de empregos, clientes e capacidade produtiva), e a incorporação de elementos 

inovativos como parte da essência da empresa. 

 
Quadro 5 - Visão de futuro da Organização 

 

 
 

Fonte: Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa de 
Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-RN)”, 
2010. Adaptado pela autora, 2013. 
 

 

5.2. PESQUISA SOBRE A PERCEPÇÃO DOS ATORES (EMPRESÁRIO E 

PESQUISADOR) PARA PROMOVEREM A INOVAÇÃO NO RN  

 

5.2.1. PRIMERIO BLOCO – Caracterização dos atores (pesquisador e 

empresário) 

 

Responderam ao questionário 10 empresários e pesquisadores, com faixa 

etária concentrada em 80% entre 18 e 45 anos, 40% têm mestrado, 40% doutorado, 

enquanto apenas 20% têm o superior completo ou uma especialização. 

 
 
 

Visão de Futuro da Organização 
Desenvolvimento de novos produtos e tecnologias 
Aumento de empregos em vista da copa do mundo 
Perspectivas de crescimento tendo em vista a incorporação de elementos de 
inovação 
Expansão da atuação da empresa em outros mercados 
Desenvolvimento de novos projetos 
Possibilidade de desenvolvimento de novos relacionamentos - novos negócios 
Aumento do número de clientes 
Investimento em produtos sustentáveis 
Possibilidade de exportação dos produtos 
Crescimento e consolidação do negócio 
Expectativa de novas parcerias com o Governo do Estado 
Possibilidade de abertura de capital 
Melhoria da comunicação da empresa 
Aumentado da capacidade produtiva. 
Desenvolvimento de novos sistemas de automação 
Tornar-se o líder no mercado 
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Gráfico 15 – Faixa Etária 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 
Gráfico 16 – Grau de Escolaridade 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

5.2.2. SEGUNDO BLOCO - Caracterização da empresa 

 

As empresas participantes se concentram na indústria e no serviço, ambas 

com 44%, enquanto apenas 11% são do comércio. 67% das empresas possuem até 7 anos 

no mercado, enquanto 33% tem mais de 8 anos de experiência. 89% das empresas têm 

até 10 funcionários, enquanto 11% estão na faixa entre 11 e 50 funcionários, 

caracterizando as micro e pequenas empresas, conforme classificação da Federação das 

Indústrias. 
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Gráfico 17 – Atividade Econômica 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

  

Gráfico 18 – Experiência no Mercado 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

Gráfico 19 – Número de funcionários 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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5.2.3. TERCEIRO BLOCO - Caracterização do projeto 

 

Diante da conclusão dos projetos de inovação, 70% dos produtos ou serviços 

originados das pesquisas foram para o mercado, enquanto 30% não foram para o mercado 

(gráfico 20). Um dado interessante é que 50% das inovações geraram patentes para a 

empresa (gráfico 21), uma taxa de inovação significativa, considerando o grau de sucesso 

das inovações. Destaca-se a publicação de artigos em 80% das pesquisas (gráfico 22). 

Atentando para a continuidade da inovação 50% dos pesquisadores e empresários 

responderam que outros projetos de inovação foram desenvolvidos depois do INOVA 

(gráfico 23). 

 
Gráfico 20 – O produto ou serviço originado da pesquisa foi para o 
mercado 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 
 
 
Gráfico 21 – O projeto gerou patentes 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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Gráfico 22 – Gerou artigos acadêmicos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

Gráfico 23 – Novos projetos de Inovação foram desenvolvidos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

5.2.4. QUARTO BLOCO - Percepção do pesquisador e empresário acerca da 

elaboração, condução e conclusão dos projetos apoiados pelo PAPPE 

Subvenção -  INOVA /RN em 2008 e 2009. 

 

Nesta etapa do questionário, foi utilizada a escala de likert. Ao responder, 

especificou-se o nível de concordância com as assertivas marcando na coluna: 1 - 

Discorda Totalmente; 2 Discorda em partes; 3 – Indiferente; 4- Concorda em parte; e 5- 

Concorda totalmente. 

A percepção da empresa e da universidade, representadas pelos 

coordenadores e pesquisadores que conduziram as pesquisas, foram questionados a 

relevância da iniciativa e apoio dos três atores da tripla hélice; Pesquisador, Empresa e 

Governo, na figura da FAPERN, no qual se obteve um RM DE 4,7; 4,9; e 4,8, 
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respectivamente, apresentado pelo gráfico 24. Embora todos tenham sido apontados como 

relevantes, direciona-se para a relevância superior da empresa no projeto:  

 

Gráfico 24 – Relação da relevância da iniciativa e apoio do pesquisador, 
da empresa e do governo na adesão ao PAPPE INOVA RN 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

O gráfico 25, destaca a relevância da participação dos atores na definição do 

projeto, em que o Pesquisador e o Empresário obtiveram um RM 4,9 e a FAPERN em 

RM 3,0. Enquanto o gráfico 26 aponta a relevância da participação dos atores na 

elaboração do projeto, somando para os atores RM 4,3; 4,8 e 3,0, respectivamente.  

Interessante ressaltar a pontuação da FAPERN, visto que os projetos são submetidos e 

aprovados a partir de editais, ou seja, a FAPERN não teria participação alguma na 

definição do projeto para a empresa. 

 
Gráfico 25 – Relação da importância da participação do pesquisador, da 
empresa e do governo na definição do projeto. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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Gráfico 26 – Relação da importância da contribuição do pesquisador, da 
empresa e do governo na elaboração do projeto 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

O gráfico 27 relaciona a percepção da tríplice hélice quanto à existência de 

mecanismos de articulação para a inovação no RN (RM 4,1) e a aproximação dos 

parceiros no desenvolvimento das pesquisas (RM 4,6.) 

 

Gráfico 27 – Relação entre a existência de mecanismos para a inovação e 
a interação entre Empresa-Pesquisador-Governo. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

Os atores ressaltaram a relevância da atuação das hélices nas principais 

mudanças geradas na empresa a partir do projeto, identificando a atuação do empresário 

como a mais relevante (RM 4,2), enquanto a do pesquisador teve um RM 3,9 e a FAPERN 

(2,4). Segue o gráfico 28 com a relação: 
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Gráfico 28 – Relação da responsabilidade do pesquisador, da empresa e 
do governo nas principais mudanças geradas na empresa no 
desenvolvimento do projeto. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

No atingimento dos objetivos propostos, foi fundamental a participação do 

pesquisador (RM 4,5) e do empresário (4,6), enquanto a FAPERN pontuou 3,5 de RM, 

como demonstra o gráfico 29: 

 

Gráfico 29 – Relação da relevância da participação do pesquisador, da 
empresa e do governo no atendimento aos objetivos propostos do projeto. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

O gráfico 30 representa a relação entre as hélices quanto ao atendimento dos 

resultados do projeto, a sustentabilidade do negócio e a geração de emprego, o que 

resultou um RM 4,8; RM 4,6 e RM 4,7, respectivamente, mostrando o interesse das partes 

para que o projeto cumpra efetivamente com seus objetivos. 
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Gráfico 30 – Relação entre o pesquisador, a empresa e o governo quanto 
ao atendimento aos resultados da pesquisa, sustentabilidade do negócio 
e na geração de novos negócios e empregos. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

O questionário ainda apurou a percepção do pesquisador e empresário quanto 

à capacitação dos parceiros quanto à inovação (RM 4,5). Ambos concordam que o 

Governo do RN apoia e incentiva a inovação (RM 4,4), enquanto concordam em parte 

que as ferramentas disponíveis para a inovação no RN são amplamente divulgadas (RM 

3,5). 

Ambos concordam que os recursos financeiros são determinantes para a 

competitividade e a inovação tecnológica (RM 4,4), enquanto apontam como a falta de 

mão de obra qualificada a principal dificuldade para avançar na inovação tecnológica 

(RM 4,2). Entretanto, aponta-se que o tempo de execução do projeto não foi suficiente 

(3,8), e quando questionados se a Universidade tem mecanismos de articulação no 

contexto empresarial no RN, apontaram um RM 3,4. 

Como item responsável pelo interesse de recursos do INOVA, destacou-se a 

busca pela competitividade (RM 4,3), além de identificarem que a relação entre o 

pesquisador e o empresário foi fundamental para o desenvolvimento do projeto (RM 4,9). 

Aponta-se ainda o fato da empresa ser considerada inovadora (RM 4,7) e o interesse em 

participar de outros projetos do INOVA (RM 4,3) 
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RN - INOVA-RN (2010)", foi possível identificar informações importantes da execução 

dos projetos de inovação desenvolvidos com recursos do INOVA, tais estas: para 95% 

das empresas, o recurso teve elevada importância na resolução de problemas, o 

aprimoramento da tecnologia foi apontado (42%) como a principal mudança gerada na 

empresa. 

Um número até expressivo em se tratando de projetos de pesquisa de 

inovação, em que 45% das empresas alcançaram os objetivos propostos e resultados 

esperados da pesquisa. Segundo a IBGE (2011), esta taxa compreendia os 38,7%.  

Quanto ao apoio à sustentabilidade econômica do negócio, o relatório 

apresenta que 66% dos projetos apresentaram importantes e elevadas contribuições neste 

quesito. Os projetos tiveram êxito quando a geração de novos negócios (92% das 

empresas) e geração de novos empregos (81% das empresas tiveram um aumento no 

número de funcionários). 

O tempo de execução da pesquisa foi considerado suficiente por 59% das 

empresas, enquanto o atraso da liberação do recurso (39%) e a dificuldade de contratação 

de mão de obra qualificada (20%) foram apontados como entraves na execução do 

projeto. 

As empresas visualizam como futuro a pretensão por participar de novos 

projetos de inovação, crescimento e consolidação do negócio (aumento de empregos, 

clientes e capacidade produtiva), e a incorporação de elementos inovativos como parte da 

essência da empresa. 

Como forma de identificar a percepção dos pesquisadores e empresários, foi 

elaborada e aplicada uma ferramenta, na qual identificou-se o seguinte cenário: 

responderam ao questionário 10 empresários e pesquisadores, com faixa etária 

concentrada em 80% entre 18 e 45 anos, 40% têm mestrado, 40% doutorado, enquanto 

apenas 20% têm o superior completo ou uma especialização. 

A atividade econômica das empresas se concentra na indústria e no serviço, 

ambas com 44%. Em sua maioria com até 7 anos no mercado. Diante da classificação 

empresarial, 89% das empresas têm até 10 funcionários, caracterizando como micro e 

pequenas empresas enquanto 11% estão na faixa entre 11 e 50 funcionários, conforme 

classificação da CNI. 

Diante da conclusão dos projetos de inovação, 70% dos produtos ou serviços 

originados das pesquisas foram para o mercado, destes, 50% geraram patente para a 

empresa e 80% publicações de artigos científicos.  
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No que concerne à percepção dos pesquisadores e empresários quanto ao 

desenvolvimento dos projetos de pesquisas apoiados com recursos do INOVA, sobre a 

relevância da atuação das hélices (U-E-G), concordam em parte maior relevância da 

empresa no engajamento do projeto (RMp 4,7; RMe 4,9; RMg 4,8), mesmo diante de uma 

distribuição muito próxima.  

Quanto à participação dos atores na definição e elaboração dos projetos, as 

hélices U e E tiveram pontuações muito próximas (RM 4,9; 4,3 e 4,8) enquanto a atuação 

do Governo não foi apontada como relevante e sim como indiferente (RM 3,0). 

A pesquisa apontou que eles concordam em parte sobre a existência de 

mecanismos para a articulação da inovação do RN, quando questionados se a 

Universidade tem mecanismos de articulação no contexto empresarial no RN, apontaram 

um RM 3,4, ou seja, é indiferente. Concordam em parte ainda sobre a existência da 

aproximação dos parceiros no desenvolvimento das pesquisas (RM 4,6). 

Os atores ressaltaram a relevância da atuação das hélices nas principais 

mudanças geradas na empresa a partir do projeto, identificando a atuação do empresário 

como a mais relevante (RM 4,2), enquanto a do pesquisador teve um RM 3,9 e a FAPERN 

(2,4). Destacando como fundamental o envolvimento do empresário em todo 

desenvolvimento do projeto, como detentor do conhecimento empresarial. 

A relação entre as hélices quanto ao atendimento dos resultados do projeto, a 

sustentabilidade do negócio e a geração de emprego, o que resultou um RM 4,8; RM 4,6 

e RM 4,7, respectivamente, mostrando o interesse das partes para que o projeto cumpra 

efetivamente com seus objetivos. 

O questionário ainda apurou a percepção do pesquisador e empresário quanto 

à capacitação dos parceiros quanto à inovação (RM 4,5). Ambos concordam que o 

Governo do RN apoia e incentiva a inovação (RM 4,4), enquanto concordam em parte 

que as ferramentas disponíveis para a inovação no RN são amplamente divulgadas (RM 

3,5). 

Ambos concordam que os recursos financeiros são determinantes para a 

competitividade e a inovação tecnológica (RM 4,4), enquanto apontam como a falta de 

mão de obra qualificada a principal dificuldade para avançar na inovação tecnológica 

(RM 4,2). Entretanto aponta-se o tempo de execução do projeto não foi suficiente (3,8). 

Como item responsável pelo interesse de recursos do INOVA, destacou-se a 

busca pela competitividade (RM 4,3), além de identificarem que a relação entre o 

pesquisador e o empresário foi fundamental para o desenvolvimento do projeto (RM 4,9). 
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Aponta-se ainda o fato da empresa ser considerada inovadora (RM 4,7) e o interesse em 

participar de outros projetos do INOVA (RM 4,3). 

Com base nos dados coletados, foi possível identificar que os projetos que 

conseguiram atingir seus objetivos tinham a cooperação da Universidade e da Empresa 

na execução do projeto e o Governo como financiador. Pode-se afirmar que na existência 

desta interação as chances do projeto alcançar seus objetivos são maiores.  

Este estudo possibilitou visualizar o cenário de execução dos projetos 

conforme a percepção dos pesquisadores e empresários e ainda identificar as dificuldades 

enfrentadas pelos atores da tríplice hélice gerada pelos projetos de inovação (INOVA-

RN). 

Respondendo assim a problemática e os objetivos sugeridos para este estudo 

e confirmando em parte a hipótese que tem por afirmação que os editais de inovação, 

apoiados pela FAPERN, promovem a inovação no Rio Grande do Norte. A interação 

Universidade – Empresa - Governo no desenvolvimento da inovação em micro e 

pequenas empresas do Rio Grande do Norte, a partir dos editais do Inova da FAPERN, 

existe, mas de uma forma ainda embrionária, devido às dificuldades de operacionalização 

que ainda existem para este tipo de projeto que depende de recursos financeiros do 

Governo, que ainda, precisa enfrentar a burocracia da máquina pública, pois não adianta 

ter o recurso e ter dificuldade para a operacionalização do mesmo. 

 

6– CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo proporcionou uma visão do cenário de CT&I no Brasil, assim como 

casos de sucesso na implementação da tríplice hélice como fator determinante para o 

desenvolvimento socioeconômico de um país. 

 A inovação é perseguida por uma variedade de atores conforme ela é 

entendida em um significado mais amplo que o simples desenvolvimento de novos 

produtos. A inovação nesse sentido é mais organizacional do que estritamente 

tecnológica, envolvendo novas configurações de interação e a transformação interna de 

instituições tradicionais. A inovação é o resultado de ações que integram o Sistema 

Nacional de Ciências, Inovação e Tecnologia. O Brasil avançou muito em C&T nos 

últimos 10 anos, mas avanços importantes na área de inovação precisam acontecer. 

Avanços maiores só serão possíveis com o engajamento dos atores do desenvolvimento: 
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as Universidades, através do conhecimento; o Governo, através do recurso financeiro; e 

a Empresa, através da estrutura para aplicação do conhecimento, estrutura de processo 

produtivo. 

Destarte, a presente dissertação evidenciou o seguinte problema de pesquisa: 

Há interação entre a universidade – empresa – governo na execução dos projetos de 

inovação no estado do rio grande do norte, segundo a percepção dos empresários e 

pesquisadores? Enquanto o objetivo foi de analisar a interação Universidades – Empresas 

- Governo no desenvolvimento da inovação em micro e pequenas empresas do Rio 

Grande do Norte participantes dos editais do Inova da FAPERN. 

Para responder tal problemática e alcançar os objetivos propostos, buscou-se 

o respaldo teórico para embasar toda a temática envolvida e a construção de uma 

ferramenta para a coleta de dados. 

Logo, conclui-se que foi possível responder ao problema de pesquisa e atingir 

o objetivo geral, tendo em vista que a interação ainda é tímida, mas está em crescimento. 

Em um cenário de 43 projetos financiados pelo Governo, apenas 18 conseguiram alcançar 

seus objetivos, devido às dificuldades enfrentadas principalmente na liberação do recurso, 

visto que todas as empresas são micro e pequenas, dependendo totalmente da liberação 

do Governo para o desenvolvimento da pesquisa. 

O Governo precisa criar mecanismos que facilitem a liberação destes recursos 

gerando uma fluidez maior na execução dos projetos, assim como exigir a parceria da 

Empresa à comprovação da parceria com a Universidade para selar e levantar a bandeira 

do conhecimento empírico e conhecimento acadêmico em prol do desenvolvimento 

socioeconômico. Além da criação de núcleos de inovação que gerenciem projetos do 

porte da tríplice hélice, facilitando a perfeita harmonia entre os três atores (E-G-U), 

gerando inovação e sustentabilidade. 

Foi possível atingir os objetivos específicos propostos, considerando que: (1) 

foi feita a síntese da percepção dos empresários e pesquisadores na execução dos projetos; 

(2) as dificuldades e entraves enfrentados pelos atores da tríplice hélice para promoverem 

a inovação no Estado do RN foram identificadas; (3) verificou-se se as empresas com 

maior relacionamento com as universidades tem um maior nível de capacitação 

tecnológica e (4) Sugeriu-se melhorias na condução dos projetos de inovação. 

Diante do exposto, considera-se que a presente dissertação traz mais uma 

contribuição no que diz respeito à estratégia e inovação tecnológica para micro e pequenas 

empresas. 



78 

REFERÊNCIAS 

 

ABDALLA, Márcio Moutinho; CALVOSA, Marcello Vinicius Dória; BATISTA, 
Luciene Gouveia. Hélice tríplice no brasil: um ensaio teórico acerca dos benefícios 
da entrada da universidade nas parcerias estatais. São Paulo, 2009. 
 

ABRAHAM, Márcio; BONACORCI, Ricardo. Explosão da Inovação: Aprenda e 
inove de forma explosiva. Ed. 1. São Paulo: Epse, 2010. 
 

AGÊNCIA EFE. Chile é o país latino-americano com maior índice de inovação, está 
em 39º lugar no ranking. Brasil perdeu 14 posições e se encontra em 58º. Disponível 
em < http://veja.abril.com.br/noticia/economia/relatorio-rebaixa-niveis-de-inovacao-
dos-paises-da-america-latina >. Acesso em: 19 nov 2012. 
 

ALBUQUERQUE, E. M. e (2004). Ideias Fundadoras. Revista Brasileira de Inovação, 
Volume 3, Número 1, janeiro/junho, ISSN 1677-2504.  
 
ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta; SILVA, Leandro Alves; POVOA, Luciano. 
Diferenciação intersetorial na interação entre empresas e universidades no Brasil. 
São Paulo: Perspec, 2007. vol.19, n.1. 
 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do trabalho científico. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
 
ANDRADE, Thales Novaes de; MOREIRA JR., Airton. Aperfeiçoamento gerencial e 
inovação tecnológica. Sociologias[online]. 2009, n.22, pp. 198-230. ISSN 1517-4522. 
 
ARBIX, Glauco; DE NEGRI, João Alberto. A nova competitividade da indústria e o 
novo empresariado: uma hipótese de trabalho. São Paulo: Perspec [online], 2005. 
vol.19, n.2. 
 

BALDINI, J. P; BORGONHONI, P. As relações universidade-empresa no Brasil: 
surgimento e tipologias. In: CADERNO DE ADMINISTRAÇÃO. São Paulo, v.15, 
n.2, 2007. 
 

BARROS A. J.; LEHFELD, N. A. Fundamentos de Metodologia São Paulo: McGraw-
Hill, 1986. 
 

BENEDETTI, Mauricio Henrique; TORKOMIAN, Ana Lúcia Vitale. Cooperação 
Universidade-Empresa: uma relação direcionada à Inovação Aberta. XXXIII 
Encontro da ANPAD. São Paulo: 19 a 23 de set 2009. 
 



79 

BERNARDES, Roberto; BESSA, Vagner; KALUP, André. Serviços na PAEP 2001: 
reconfigurando a agenda de pesquisas estatísticas de inovação. São Paulo: Perspec 
[online], 2005. vol.19, n.2. 
 

BONACCORSI, A.; PICCALUGA, A. A theoretical framework for the 
evaluation of university-industry relationships. R&D Management, 1994. v. 
24, n. 3. 
 

BOTELHO, Marisa dos Reis Azevedo; CARRIJO, Michelle de Castro; KAMASAKI, 
Gilsa Yumi. Revista Brasileira de Inovação. Rio de Janeiro, 2007. 
 

CAMPENHOUDT, Luc Van; QUIVY, Raymond. Manual de investigação em 
ciências sociais. Tradução: João Vinhoto Marques, Maria Amália Mendes e Maria 
Carvalho. 5. ed. São Paulo: Gradativa, 2008. 
 
CARLOMAGNO, M. S; SCHERER, F. O. Gestão da Inovação na Prática. 1. ed. São 
Paulo: Editora Atlas, 2009. v. 1.  
 
CASSIOLATO, José Eduardo; LASTRES, Helena Maria Martins. Sistemas de 
inovação e desenvolvimento: as implicações de política. São Paulo: Perspec [online], 
2005. vol.19, n.1. 
 

CERVO A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: McGraw-Hill, 
1983. 
 

CLEMENTE, Rafael. Gestão da Inovação. Grupo de Produção Integrada. 
Disponível em < www.tecpar.br/appi/curso.../rafael%20clemente.pdf > Acesso em 21 
nov. 2012. 
 

CNPQ. Informações Gerais sobre o Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. 
Disponível em http://dgp.cnpq.br/censos/inf_gerais/index_que_eh.htm. Acesso em 11 
de novembro de 2012. 
 

CORTES, Mauro Rocha et al. Cooperação em empresas de base tecnológica: uma 
primeira avaliação baseada numa pesquisa abrangente. São Paulo: Perspec. 
[online], 2005 vol.19, n.1. 
 

CUNHA, Sieglinde Kindl da; NEVES, Pedro. Aprendizagem tecnológica e a 
teoria da hélice tripla: estudo de caso num APL de louças. In: RAI - Revista de 
Administração e Inovação. São Paulo, 2008. v. 5, n. 1.  
 
DAGNINO, R. A relação universidade-empresa no Brasil e o “argumento da hélice 
tripla”. Revista Brasileira de Inovação, v.2, n.2. jul/dez 2003. Disponível em:  
<http://www.finep.gov.br/revista_brasileira_inovacao/quarta_edicao.asp>. Acesso em: 
05 mar. 2012.  
 



80 

DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor – entrepreneurship. 6 
ed. São Paulo: Pioneira, 1985. 
 
ETZKOWITZ, H. MIT and the rise of entrepreneurial science. London: Routledge, 
2002. 
 

ETZKOWITZ, H. Innovation in innovation: the triple helix of university-industry-
government relations. Social Science Information. 2003. Vol 42, nº 3, 293-337. 
 

ETZKOWITZ, H. The triple helix: University-Industry-Government innovation in 
action. New York: Routledge, 2008. 
 

ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. The dynamics of innovation: from national 
systems and “mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations. 
Research Policy, 29(2), 2000, 411-424. 
 

ETZKOWITZ, H.; MELLO J.M.C. The rise of a triple helix culture - innovation in 
brazilian economic and social development, International Journal of Technology 
Management and Sustainable Development, 2 (3) 159- 171, 2004. 
 

ETZKOWITZ, H. Reconstrução criativa: hélice tripla e inovação regional. In: 
Revista Inteligência Empresarial, 2005. N. 23. 
 

FAPER. Relatório de atividades 2008. Disponível em <http://www.fapern.rn.gov.br>. 
Acesso em 21 de dezembro de 2011 
 
FIERN. Indicadores básicos da indústria. Disponível em <www.fiern.org.br>. 
Disponível em 25 de jul de 2011. 
 

FERREIRA, Paula. Onde o conhecimento e a produção andam juntos. In: Revista 
Inovação em pauta. N.11, abr/mai/jun de 2011. 
 

FINEP. Perfil das empresas apoiadas pelo programa de subvenção econômica 2006 
a 2009. Rio de Janeiro, 2011. 
 

FREEMAN, C.  The economics of industrial innovation. Harmondsworth: Pegin 
Books, 1974.  
 
FUNDAÇÃO IBGE. Pesquisa anual da indústria da construção (PAIC). Disponível 
em <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 01 de janeiro de 2012.  
 

FUNDAÇÃO IBGE. Pesquisa de inovação tecnológica (PINTEC-2008). Disponível 
em <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 01 de fevereiro de 2011.  
 



81 

GAZDA, Emmanuel; QUANDT, Carlos Olavo. Colaboração interinstitucional em 
pesquisa no Brasil: tendências em artigos na área de gestão da inovação. São Paulo: 
RAE electron. [online], 2010. vol.9, n.2. 
 

GHOBRIL, Alexandre; FORTE, Cláudia; NASSIF, Vânia. Empreendedorismo e 
inovação. Educ. Bras., Brasília, n. 62, p. 09-29, jan./dez. 2009. 
 

GIBSON, Rowan; SKARZYNKi, Peter. Inovação: prioridade nº 1: caminho para 
transformações nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
 

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1996. 
 

GODOY, Arilda Schimidt. Estudo de Caso Qualitativo. In: SILVA, Anielson Barbosa 
da. et al. Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias 
e métodos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.  
 

GÜNTHER, H. Psicologia: Teoria e Pesquisa. Seminário em Psicologia: metodologia 
qualitativa. Brasília/DF. 2006, vol. 22 n. 2, p. 201-210. 

 

HAYMAN, Jons L. Investigacion y educacion. Buenos Aires: Paidos, 1969. 

 

INOVA UNICAMP. Brasil tem sete representantes entre as mil empresas que mais 
investem em P&D. Disponível em http://www.inovacao.unicamp.br/destaques/brasil-
tem-sete-representantes-entre-as-mil-empresas-que-mais-investem-em-pd. Acesso em 
14 nov 2012. 
 

IPIRANGA, Ana Sílvia Rocha; FREITAS, Ana Augusta Ferreira de; PAIVA, Thiago 
Alves.O empreendedorismo acadêmico no contexto da interação Universidade - 
Empresa - Governo. Cadernos EBAPE.BR[online], 2010. vol.8, n.4. 
 

JABBARI, M. M; TOHIDI, H. The relationship between a company and its 
customers. International Journal of Business and Management Studies. 2012. Vol 4, No 
2, ISSN: 1309-8047 (Online) 
 

JACOB, M. Utilization of social science knowledge in science policy: systems of  
innovation, triple helix and vinnova, Social Science Information. 2006. Vol.45, Nº3, 
431-462. 
 



82 

JORGE, J.T.; LOTUFO, Roberto; CORTEZ, Luis. Relação universidade-empresa: o 
modelo da UNICAMP. Educ. Bras., Brasília, n. 62, p. 09-29, jan./dez. 2009. 
 

KIM, Chan W., MAUBORGNE, Renée. A Estratégia do Oceano Azul. Rio de Janeiro: 
Campus, 2008. 
 

LABIDI; Sofiane. Interação universidade/empresa. Disponível em 
<http://www.jornalpequeno.com.br/2010/7/4/interaao-universidadeempresa-
123287.htm>. Acesso em 20 jun 2011. 
 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 
científico. São Paulo: Atlas, 1998. 
 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas. 5 ed. 2003.  
 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas. 3 ed. 1991.  
 

LEYDESDORFF, L. The Knowledge-based economy and the triple helix model. 
Annual Review of Information Science and Technology 44 (2010) 367-417. 2012. 
 
LÜDKE, Menga e ANDRÉ,   Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 
 

MAANEN, Jonh, Van.  Reclaiming qualitative methods for organizational research: 
a preface, in administrative Science Quarterly, Vol.24, no. 4, December 1979. 
 

MARTINS, Heloisa Helena T. de Souza. Metodologia qualitativa de pesquisa. Educ. 
Pesqui. [online], vol.30, n.2, pp. 289-300. 2004 
 
MEIRA, Sílvio. As três hélices da inovação –que são cinco, afinal. Disponível em 
<http://www.ikewai.com/WordPress/2012/05/30/as-trs-hlices-da-inovao-que-so-cinco-
afinal>. Acesso em 18 nov 2012. 
 

MELLO, José Manoel Carvalho. A abordagem hélice tríplice e o desenvolvimento 
regional. In: II Seminário Internacional Empreendedorismo, Pequenas e Médias 
Empresas e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, RJ, 02 a 04 ago 2004. 
 

MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. Estudo de caso na engenharia de produção: 
estruturação e recomodação para sua condução. Produção [online]. São Paulo: Vol. 
17, nº 1, 2007. 
 
MCTI. Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação. Acesso em: 
<http://www.mcti.gov.br>. Disponível em 03 dez 2012. 



83 

 
MORAES, Stal. Interação Empresa – Universidade no Brasil. In: Revista de 
Administração de Empresas / EAESP / FGV, São Paulo, 1994. 
 
MOTA, T. L. N. G. Interação universidade-empresa na sociedade do conhecimento: 
reflexões e realidade. Ci. Inf. Brasília. 1999. vol.28 n.1.   
 

NUNES, Edson de Oliveira; CARVALHO, Márcia; ALBRECHT, Julia Vogel. A 
Singularidade brasileira: ensino superior privado e dilemas estratégicos da política 
pública. Belo Horizonte: Observatório universitário, 2009. 
 

OECD; EUROSTAT. Manual de Oslo: Diretrizes para coleta e interpretação de 
dados sobre inovação. FINEP, 3. ed., 2005. 
 

OLIVEIRA, L. H. Exemplo de cálculo de Ranking Médio para Likert. Notas de Aula. 
Metodologia Científica e Técnicas de Pesquisa em Administração. Mestrado em Adm. 
e Desenvolvimento Organizacional. PPGA CNEC/FACECA: Varginha, 2005. 
 

PORTER, M. The competitive advantage of nations. Harvard Business Review. 1990. 
p.73-93, mar/abr. 
 

PLONSKI, G. A. Cooperação empresa-universidade na Ibero-América: estágio 
atual e perspectivas. Revista de Administração, São Paulo, USP. 1995. v.30, n.2, p.65-
74.abr/jun. 
 

PLONSKI, Guilherme Ary. Cooperação empresa-universidade: um desafio 
gerencial complexo. Revista de Administração. São Paulo: 1999. vol.34, n.4. p.5-12. 
 

PORTELA, G.L. Abordagens teórico-metodológicas. Projeto de Pesquisa no ensino de 
Letras para o Curso de Formação de Professores da UEFS. Bahia, 2004. 
 

PORTO, Cláudio; RÉGNIER, Karla. O ensino superior no mundo e no Brasil – 
condicionantes, tendências e cenários para o horizonte 2003-2025. Brasília/DF. 2003. 
 

PRADO, Fabio Lucio; MAÑAS, Antonio Vico. Uma análise métrica das principais 
tipologias de inovação: o caso da operadora de telecomunicações de São Paulo. 
Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia e Administração da 
PUCSP. São Paulo. 2009. 
 

RAPINI, Márcia Siqueira; RIGUI, Hérica Morais. Interação Universidade-Empresa no 
Brasil em 2002 e 2004: uma aproximação a partir de grupos de pesquisa do CNPq. 
Revista da ANPEC. 2005. 
 

RODRIGUES, William Costa. Metodologia Científica. Paracambi: FAETEC/IST, 2007. 



84 

 

SÁBATO J. A. BOTANA N. La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de 
América Latina, en Revista de la Integración, INTAL, Buenos Aires, Año 1, n.º 3, pp. 
15-36. 1968. 
 
SCHERER, Felipe Ost; CARLO MAGNO, Maximiliano Selistre. Gestão da Inovação 
na Prática: como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
 

SCHUMPETER, J. The theory of economic development. Cambridge, Mass: Harvard 
University Press, 1934. 
 

SCHUMPETER, J. Capitalism, socialism and democracy. London: George Allen and 
Unwin, 1942. 
 

SCHUMPETER, JOSEPH. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação 
sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Editora Nova 
Cultural Ltda, 1997. 
 

SEBRAE. Anuário do trabalho na micro e pequena empresa. In: Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos [responsável pela elaboração da 
pesquisa, dos textos, tabelas, gráficos e mapas]. 5. ed. Brasília: DIEESE, 2012. 
 

SEGATTO-MENDES A. P.; MENDES, Nathan. Cooperação tecnológica 
Universidade-Empresa para eficiência energética: um estudo de caso. RAC, Edição 
Especial 2006: 53-75. 
 

SENER, S.; SARIDOGAN, E. The effects of Science-techinology-innovation on 
competitiveness and economic growth. Procedia: Social and Behavioral Sciences, v. 
24, p. 815-828, 2011. 
 
SERAPIONI, Mauro. Métodos qualitativos e quantitativos na pesquisa social em 
saúde: algumas estratégias para a integração. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2000, 
vol.5, n.1, pp. 187-192. ISSN 1413-8123. 
 
SICSÚ, João; ALBUQUERQUE, Eduardo da Mota. Inovação institucional e estímulo 
ao investimento privado. São Paulo: Vol.14, nº 3, 2000. 
 

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e 
elaboração de dissertação. In: Revista Atual. 4. ed. Florianópolis, 2005.  
 

SUZIGAN, Wilson; MUNHOZ CERRON, Ana Paula; DIEGUES JUNIOR, Antônio 
Carlos. Localização, inovação e aglomeração: o papel das instituições de apoio às 
empresas no Estado de São Paulo. São Paulo: Perspec [online], 2005. vol.19, n.2. 
 



85 

TERRA, José Cláudio. Inovação na gestão. Disponível em 
<http://biblioteca.terraforum.com.br/Paginas/inovacao-na-gestao.aspx>. Acesso em 20 
nov 2012. 
 

TONELLI, Dany Flávio; ZAMBALDE, André Luís. Idealizações do modelo da Tripla-
Hélice em contraste com a realidade prática da inovação surgida no contexto 
universitário brasileiro. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPAD – ENANPAD, 31. 
Anais Eletrônicos. Rio de Janeiro. 2007. 
 

TRIGUEIRO, M.G.S. Governo e gestão da educação superior no Brasil. Disponível 
em<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/Governo_e_gestafinal_michelangelogiott
o.pdf. Acesso em 26 jun 2011. 
 

TRIPODI, Tony et al. Análise da pesquisa social. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1979.  
 

UNAY, F.G.; ZEHIR, C. Innovation intelligence and entrepreneurship in the fashion 
industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 41. 2012. p.315-321 
 

YIN, R. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. Ed., Porto Alegre: Bookman, 
2001. 

 
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 7 ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
 

VERGARA Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São 
Paulo: Atlas, 2009 
 

VILLASCHI, Arlindo. Anos 90: uma década perdida para o sistema nacional de 
inovação brasileiro?. São Paulo: Perspec [online], 2005. vol.19, n.2. 
 

WEBSTER, A.J. e ETZKOWITZ, H. Academic-industry relations: the second 
academic revolution?. Londres: Science Policy Support Group, 1991.  
 

ZACKIEWICZ, Mauro; BONACELLI, Maria Beatriz; SALLES FILHO, Sergio. 
Estudos prospectivos e a organização de sistemas de inovação no Brasil. São Paulo: 
Perspec [online], 2005. vol.19, n.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

APÊNDICE 

Apêndice 1 – Carta de apresentação 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Natal, 13 de março de 2013. 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Vimos apresentar a pós-graduanda: Vânia Santos da Cunha Camboim 

que está desenvolvendo uma pesquisa sobre o Relatório “Avaliação das empresas 

financiadas e apoiadas pelo Programa de Subvenção à Inovação Tecnológica para 

Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-RN)” contemplando todas as empresas 

beneficiadas com o edital do PAPPE nos anos de 2008 e 2009, com o apoio da 

FAPERN. 

Solicitamos a compreensão de V. Sa. no sentido de responder e 

retornar este breve questionário que tem como objetivo refinar a compreensão da 

integração: Empresa, Governo e Universidade no RN.  

Agradecendo a sua importante contribuição, ressaltamos que todas as 

informações serão mantidas em sigilo. 

 

 

 

 
Jamerson Viegas Queiroz 

Professor Dr. – DEP/PEP/UFRN 

 

 

 

 

Vânia Santos da Cunha Camboim 

Mestranda em Engenharia de Produção / UFRN 
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Apêndice 2 – Questionário 

 

1. Pesquisa sobre a percepção dos atores (empresário e pesquisador) para 
promover a inovação no RN. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Natal, 06 de março de 2013. 
 

Prezado(a) Senhor(a), 

Vimos apresentar a pós-graduanda: Vânia Santos da Cunha Camboim que está desenvolvendo uma 
pesquisa sobre o Relatório “Avaliação das empresas financiadas e apoiadas pelo Programa de Subvenção à 
Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas do RN (INOVA-RN)” contemplando todas as 
empresas beneficiadas com o edital do PAPPE nos anos de 2008 e 2009, com o apoio da FAPERN. 
Solicitamos a compreensão de V. Sa. no sentido de responder e retornar este breve questionário que tem 
como objetivo refinar a compreensão da integração: Empresa, Governo e Universidade no RN.  
Agradecendo a sua importante contribuição, ressaltamos que todas as informações serão mantidas em 
sigilo. 

Dr. Jamerson Viegas Queiroz 
Professor/Orientador – DEP/PEP/UFRN 

 
Vânia Santos da Cunha Camboim 

Mestranda em Engenharia de Produção / UFRN 
Telefone: (84) 8723-3308 

E-mail: vaninhacunha@gmail.com 

*Obrigatório 

 

Pesquisa sobre a percepção dos atores (empresário e pesquisador) para 
promover a inovação no RN. 
 

Orientações e Estrutura da Pesquisa O questionário está dividido em 4 blocos com questões objetivas. O 

PRIMEIRO BLOCO as perguntas são relacionadas ao perfil do Pesquisador e Empresário. O SEGUNDO 

BLOCO é destinado a identificar o perfil das empresas. O TERCEIRO BLOCO caracteriza os projetos 

desenvolvidos com recursos do PAPPE Subvenção - INOVA/RN 2008 E 2009. O QUARTO BLOCO 

contém afirmações que serão respondidas através de uma escala de 1 a 5 (sendo o valor 1 discordo 

totalmente e o 5 concordo totalmente) 
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BLOCO 1: CARACTERIZAÇÃO DOS ATORES (PESQUISADOR E 
EMPRESÁRIO) 

Você é: * 

o  Pesquisador 

o  Empresário 

o  Empresário e Pesquisador 
Idade? 

o  18 a 30 anos 

o  31 a 45 anos 

o  46 a 60 anos 

o  Acima de 60 anos 
Qual o seu nível de escolaridade? * 

o  Nível Fundamental 

o  Nível Médio 

o  Superior em andamento 

o  Superior Completo 

o  Especialização 

o  Mestrado 

o  Doutorado 

BLOCO 2: CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
Qual o setor econômico da empresa? 

Pergunta destinada aos empresários 

o  Indústria 

o  Comércio 

o  Serviço 
Quantos anos de experiência no mercado? 
Pergunta destinada aos empresários 

o  Até 7 anos 

o  8 a 16 anos 

o  17 a 25 anos 

o  Acima de 26 anos 
A empresa possui quantos funcionários? 
Pergunta destinada aos empresários 

o  Até 10 

o  11 a 50 funcionários 

o  51 a 100 funcionários 
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o  Acima de 101 funcionáros 

BLOCO 3: CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
O produto desenvolvido no projeto foi para o mercado? * 

o  SIM 

o  NÃO 
O produto desenvolvido no projeto gerou alguma patente? * 

o  SIM 

o  NÃO 
Houve publicação de artigos acadêmicos? * 

o  SIM 

o  NÃO 
Após o término do projeto do INOVA, outros projetos de inovação foram desenvolvidos? * 

o  SIM 

o  NÃO 

BLOCO 4: Percepção do Pesquisador e Empresário acerca da 
elaboração, condução e conclusão dos projetos apoiados pelo PAPPE 
Subvenção - INOVA/RN em 2008 e 2009 
A escala Likert (Wikipédia) é um tipo de escala de resposta usada habitualmente em pesquisas de 

opinião. Ao responder a este questionário, especifique seu nível de concordância marcando na 

coluna: 1 - Discorda Totalmente; 2 Discorda em partes; 3 – Indiferente; 4- Concorda em parte; e 

5- Concorda totalmente. 

1) Na adesão ao PAPPE-INOVA-RN, foi fundamental a iniciativa e o apoio do Pesquisador. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

2) Na adesão ao PAPPE-INOVA-RN, foi fundamental a iniciativa e o apoio da Empresa. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

3) Na adesão ao PAPPE-INOVA-RN, foi fundamental a iniciativa e o apoio da FAPERN. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,C oncordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

4) A definição do projeto contou com a participação do Pesquisador. * 
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1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

5) A definição do projeto contou com a participação do Empresário. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

6) A definição do projeto contou com a participação da FAPERN. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

7) Na elaboração do projeto, foi fundamental a contribuição do Pesquisador. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

8) Na elaboração do projeto, foi fundamental a contribuição do Empresário. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

9) Na elaboração do projeto, foi fundamental a contribuição da FAPERN. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

10) Os parceiros (Empresa-Pesquisador-FAPERN) do RN têm mecanismos de articulação 

para Inovação. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

11) Houve aproximação entre os parceiros (Empresa-Pesquisador-Governo) no decorrer da 

pesquisa. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente
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12) As principais mudanças geradas na empresa, com o projeto, foram de responsabilidade 

do Pesquisador. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

13) As principais mudanças geradas na empresa, com o projeto, foram de responsabilidade 

do Empresário. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

14) As principais mudanças geradas na empresa, com o projeto, foram de responsabilidade 

da FAPERN. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

15) No atendimento aos objetivos propostos, foi fundamental a participação do 

Pesquisador.* 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

16) No atendimento aos objetivos propostos, foi fundamental a participação do Empresário.* 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

17) No atendimento aos objetivos propostos, foi fundamental a participação da FAPERN. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

18) Houve interesse dos parceiros (Empresa-Pesquisador-Governo) pelo atendimento aos 

resultados. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,C oncordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente
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19) Houve comprometimento dos parceiros (Empresa-Pesquisador-Governo) com a 

sustentabilidade do negócio. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,C oncordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

20) Houve a demonstração dos parceiros (Empresa-Pesquisador-Governo) de gerar novos 

negócios e emprego. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,C oncordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

21) Os parceiros (E-P-G) estão capacitados para Inovação. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

22) O governo do estado do RN apoia e incentiva a inovação tecnológica. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

23) Recursos Financeiros são determinantes para a competitividade e a inovação 

tecnológica. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

24) A mão de obra qualificada é a principal dificuldade para a inovação tecnológica. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

25) As ferramentas disponíveis para linhas de subvenção são amplamente divulgadas no 

RN. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

26) A busca pela competitividade foi determinante para se buscar adesão ao projeto. * 
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 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

27) Outros projetos de inovação serão desenvolvidos depois da participação do INOVA. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

28) A Universidade tem mecanismos de articulação no contexto empresarial do RN. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

29) O tempo foi adequado para a execução do projeto. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,C oncordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

30) A relação pesquisador / empresário foi fundamental para o desenvolvimento do projeto.* 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,C oncordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

31) A Empresa se considera Inovadora. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente 
Selecione um valor no intervalo de 1,D is cordo Total mente , a 5,Concordo Totalmente,.  

     Concordo Totalmente

ESPAÇO PARA SUGESTÕES (INTERAÇÃO UNIVERSIDADE - EMPRESA - 

GOVERNO em prol do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte) 

 

 

 

 

 


