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RESUMO 

 

O Brasil é conhecido, dentre outros aspectos, por ter um povo criativo. Entretanto, nem 

toda essa criatividade é aplicada para gerar inovação, considerando-se que para que haja 

inovação é necessário haver a implementação da invenção (tecnologia), e considerando-

se que, ainda em muitas áreas, a criatividade empreendedora é subutilizada para dar mais 

espaço ao pensamento exclusivamente lógico e racional. Tudo isso pode ser comprovado 

ao analisar o destino das invenções criadas no âmbito do setor acadêmico, onde as 

pesquisas, na sua maioria, têm como destino a publicação de artigos; ao analisar as 

startups que estão sendo criadas, que na maior parte estão sem embasamento científico; e 

ao analisar a maneira de agir de alguns pesquisadores e gestores, que desconsideram o 

pensamento criativo empreendedor nas suas ações. Dessa forma, tem-se, de um lado, a 

ciência isolada do empreendedorismo e, de outro, o empreendedorismo isolado da 

ciência. Assim, como impulsionar a geração de inovação? Visando viabilizar uma 

maneira capaz de gerar inovação, a pesquisa centrou-se na criação de um ambiente capaz 

de unir essas duas esferas, transformando ambientes acadêmicos em empreendedores e 

levando embasamento científico para ambientes puramente empreendedores, inserindo a 

criatividade empreendedora no modo de pensar e agir das pessoas inseridas neste meio. 

Esse é o Microambiente de Inovação - Virtual (MI-V), um ambiente virtual capaz de 

transformar projetos incipientes em um Mínimo Produto Viável (MVP) inovador em 120 

horas. Desenvolvido pela startup in2job em associação com o respectivo orientador, 

Gláucio Brandão, o MI-V vale-se de metodologias de design e de conhecimentos de 

negócios (administração e economia) para a geração de tecnologias inovadoras. O MI-V 

é ancorado nas metodologias Think And Do (TAD), Crossed Advice (CA), na 

TechnoCommodity (TC) e nas Camadas e foi aplicado na Incubadora de Processos 

Acadêmicos, Científicos e Tecnológicos Aplicados da Escola de Ciências e Tecnologia 

(inPACTA) junto aos alunos do Mestrado Profissional de Ciências, Tecnologia e 

Inovação (MPI) da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Como resultado da pesquisa tem-se a criação dos Manuais do 

MI-V, que são uma compilação da metodologia desenvolvida. Embora o MI-V tenha sido 

aplicado nos projetos vinculados à inPACTA, trata-se de uma nova proposta de Design 

de Negócios geradora de MVP, a qual pode ser replicada nos mais diversos ambientes 

(academia, empresas, incubadoras, aceleradoras etc.), pois, acreditando-se no princípio 

em que os produtos são reflexos dos moldes, o MI-V tem de ser escalável e replicável, 

como as startups. O MI-V continuará sendo objeto de pesquisa durante o doutorado na 

Universidade Europeia. 

 

Palavras-chave: Ambiente de Incubação Virtual; Design de Negócios; 

Empreendedorismo-Inovador; Moeda Virtual; Tríplice Hélice. 
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ABSTRACT 

 

The Brazil is known, among other aspects, to have a creative people. However, not all 

this creativity is applied to generate innovation, considering that for innovation is 

necessary to have the implementation of invention (technology), and considering that, 

even in many areas, the entrepreneurial creativity is underutilized to give more space to 

the exclusively logical and rational thinking. All this can be proved by analyzing the 

destination of the inventions created within the academic sector, where the researches, 

mostly, have as destiny the publication of articles; to analyze the startups that are being 

created, which mostly are without scientific basis; and to analyze the way of acting of 

some researchers and managers, who disregard the creative thinking entrepreneur in their 

actions. That way, there is, on a side, the isolated science of entrepreneurship and, in the 

other, the entrepreneurship isolated of science. So, how to boost the generation of 

innovation? Aiming to make possible a capable way to generate innovation, the research 

centered on creation of an environment able of uniting those two spheres, transforming 

academic environments in entrepreneurs and leading scientific basis for environments 

purely entrepreneurs, inserting the entrepreneurial creativity on the way of thinking and 

acting of people inserted on this medium. This is the Microenvironment of Innovation – 

Virtual (MI-V), a virtual environment able to transform incipient projects at a Minimum 

Viable Product (MVP) innovative in 120 hours. Developed by startup in2job in 

association with the respective advisor, Gláucio Brandão, the MI-V uses design 

methodologies and knowledge of business (administration and economy) for the 

generation of innovative technologies. The MI-V is anchored in the methodologies Think 

And Do (TAD), Crossed Advice (CA), in TechnoCommodity (TC) and in the Layers and 

was applied in the Incubator of Academic, Scientific and Technologic Processes Applied 

of the School of Sciences and Technology (inPACTA) with the students in the 

Professional Master of Sciences, Technology and Innovation (MPI) of the School of 

Sciences and Technology (ECT), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

As result of the research there is the creation of MI-V Manuals, which are a compilation 

of the developed methodology. Although the MI-V have been applied to the projects 

linked to the inPACTA, it is about a new proposal of Business Design generator of MVP, 

which can be replicated in various environments (academia, business, incubators, 

accelerators etc.), because, believing in the principle that the products are reflections of 

the moulds, the MI-V have to be scalable and replicable, as the startups. The MI-V will 

continue to be research object during the doctorate in the Universidade Europeia.  

 

 

Keywords: Environment of Virtual Incubation; Business Design; Entrepreneurship-

Innovative; Virtual Currency; Triple Helix. 
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1. Introdução 

 

Na sociedade do conhecimento a posse deixa de ser primordial e as pessoas 

passam a ter interesse pelo acesso, conforme Rifkin, é a chamada Era do Acesso. Diversos 

mercados foram fortemente atingidos por essa mudança no comportamento da sociedade. 

Houve a migração de vendedores e compradores para fornecedores e usuários, de 

produção de bens materiais para produção cultural e de venda de produtos para prestação 

de serviços. Grandes empresas faliram por não se adaptar às novas demandas e as 

empresas que estão no mercado, as que sobreviveram e as que surgiram, possuem um 

modelo de negócio inovador. Aliás, inovação no modelo de negócio é algo que impacta 

fortemente as empresas.  

As pessoas estão cada vez mais conectadas e preferem fazer praticamente tudo de 

maneira online. As gerações anteriores estão se adaptando à essa nova maneira de 

interagir com o mundo. Entretanto as novas gerações já nascem totalmente inserida nesse 

meio que é o lugar onde se sente mais à vontade. 

Esse é um dos fatores pelos quais as empresas que estão em sintonia com essa 

nova tendência mudaram a forma de cobrança para com os seus colaboradores. Algumas 

permitem que os funcionários trabalhem de casa ou de qualquer ambiente compartilhado 

(coworking, por exemplo) e flexibilizaram o horário de trabalho, quando é possível 

devido à natureza da atividade exercida.   

A sociedade do conhecimento, no contexto da Tríplice Hélice (TH), tem a 

universidade como entidade fundamental para o desenvolvimento econômico. Sob essa 

perspectiva, a universidade é o motor da inovação.  

Para isto, ela deve interagir com as demais esferas da TH (governo e empresas) e 

deve fazer com que as suas pesquisas resultem em resultados aplicáveis na sociedade. A 

universidade empreendedora, assim chamada por Etzkovikz, deve parar de consumir o 

excedente da sociedade e deve ter como foco a geração de valor econômico e social. O 

autor aborda que uma universidade empreendedora deve ter o envolvimento ativo de uma 

quantidade considerável de seus docentes.  

Visando viabilizar o transbordamento científico da academia para a sociedade, o 

movimento de incubadoras tomou força no Brasil embasada na TH. A maioria das 

incubadoras associadas à Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) está situada dentro de universidades e 
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possuem estas instituições como mantenedoras. 

Apesar de tudo isso, no Brasil, ainda há um distanciamento muito grande entre a 

academia e a sociedade como um todo. O país ocupa boas posições no ranking de 

publicações acadêmicas, entretanto, se for considerado o ranking de depósito de patentes, 

a posição do Brasil é vergonhosa. Cabe ressaltar que, mesmo assim, o depósito de patente 

não é garantia de que a tecnologia vai chegar a sociedade. A maioria das patentes das 

universidades são “engavetadas”. 

A realidade das incubadoras não é muito diferente da apresentada pelas suas 

mantenedoras, as universidades. Muitas incubadoras estão distante da sociedade, pois, 

assim como as boa parte das pesquisas e das patentes ficam dentro dos muros das 

universidades, muitas startups também permanecem dentro dos muros das incubadoras. 

As incubadoras ainda são tidas como ambientes flexíveis e protetores que acolhem 

ideias para desenvolvê-las em negócios de sucesso. Entretanto, poucos são os casos de 

sucesso se comparados à quantidade de empreendimentos apoiados. 

Na tentativa de replicar casos de sucesso de algumas incubadoras, a Anprotec em 

parceria com o Sebrae desenvolveu o modelo CERNE (Centro de Referência para Apoio 

a Novos Empreendimentos), que é uma espécie de manuais de boas práticas para as 

incubadoras.  

O CERNE está estruturado em 4 níveis de maturidade. O primeiro foca no 

empreendimento, a incubadora deve ser capaz de prospectar e selecionar boas ideias e 

transformá-las em empreendimentos de sucesso. o segundo nível em como foco a 

incubadora, que deve, dentre outras exigências, ampliar os serviços prestados. O terceiro 

nível foca na rede de parceiros e a incubadora deve “consolidar uma rede de parceiros 

para ampliar a atuação da incubadora, criando instrumentos efetivos para atender 

empresas não-residentes”. Já o quarto nível tem como foco a atuação internacional, para 

promover a internacionalização dos empreendimentos incubados (ANPROTEC, 2016, p. 

10). 

Dessa forma, a Anprotec está fazendo com que as incubadoras mudem sua forma 

de atuação, para melhor se adequar à nova realidade de seus clientes. Hoje já se escuta 

falar em incubadora híbrida no Brasil, onde elas passam a atuar como outros ambientes 

do ecossistema de inovação, como passaram a ter ambientes de coworking e passaram a 

disponibilizar programas de aceleração, por exemplo. 

Um dos programas de aceleração que está rodando nas incubadoras e que tem 

apresentado bons resultados é o Programa de Promoção da Economia Criativa 
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(http://anprotec.org.br/samsung/), um programa fruto da cooperação entre a Samsung, a 

Anprotec e o Centro Coreano de Economia Criativa e Inovação (CCEI). Cabe ressaltar 

que esse programa possui atividades que são realizadas virtualmente, não sendo 

necessário a presença nem dos empreendedores nem da equipe de aceleração nas 

incubadoras. 

Outro Programa de aceleração que merece destaque é o InovAtiva Brasil 

(http://www.inovativabrasil.com.br/), considerado como sendo o maior programa de 

aceleração da América Latina. Nesse programa a maioria das ações também são 

realizadas em ambiente virtual. 

Os resultados positivos desses programas de aceleração condizem com a principal 

conclusão do estudo “Incubating Success: Incubation Best Practices That Lead to 

Successful New Ventures", realizado pelo U.S. Department of Commerce Economic 

Development Administration (EDA), em parceria com a Universidade de Michigan, 

Universidade de Albany, Universidade Estadual de Nova Iorque e a National Business 

Incubation Association, é que o que mais influencia para que a incubação tenha sucesso 

é ‘o que’ é realizado, muito mais do que ‘onde’ ou  há ‘quanto tempo’ é realizado 

(ANPROTEC; SEBRAE, 2016). 

Dessa maneira, considerando que a infraestrutura física passa a não ser tão 

importante quanto já um dia, que a academia ainda continua produzindo pesquisas que 

resultam só em artigos (na sua maioria) e que as incubadoras, apesar de estarem 

localizadas nas universidades não estão conseguindo fazer com que as pesquisas virem 

spin-off e as suas startups não estão conseguindo obter o sucesso adequado, como fazer 

com que estes ambientes se transformem efetivamente no motor da economia? 

Visando viabilizar uma maneira capaz de gerar inovação, a pesquisa centrou-se 

na criação de um ambiente capaz de unir essas duas esferas, transformando ambientes 

acadêmicos em empreendedores e levando embasamento científico para ambientes 

puramente empreendedores, inserindo a criatividade empreendedora no modo de pensar 

e agir das pessoas inseridas neste meio. Esse é o Microambiente de Inovação - Virtual 

(MI-V), um ambiente virtual capaz de transformar projetos incipientes em um Mínimo 

Produto Viável (MVP) inovador em 120 horas. Desenvolvido pela startup in2job em 

associação com o orientador Gláucio Brandão, o MI-V vale-se de metodologias de design 

e de conhecimentos de negócios (administração e economia) para a geração de 

tecnologias inovadoras. O MI-V é ancorado nas metodologias Think and do, Crossed 

Advice e na TechnoCommodity (TC) e foi aplicado na Incubadora de Processos 
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Acadêmicos, Científicos e Tecnológicos Aplicados da Escola de Ciências e Tecnologia 

(inPACTA) junto aos alunos do Mestrado Profissional de Ciências, Tecnologia e 

Inovação (MPI) da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN).  
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2. Fundamentação Científica e Tecnológica 

 

2.1. Tríplice Hélice 

 

Tríplice Hélice (TH) é o modelo de inovação estruturado na relação entre governo 

(G), universidade (U) e indústria (I), que foi desenvolvido por Henry Etzkovitz em 

meados dos anos 1990 [eTZ]. O modelo teve início com a observação da interação 

existente entre o MIT (Massachussetts Institute of Technology) e as empresas 

tecnológicas da região. Entretanto, só após participar de um projeto de estudo da 

Universidade Autônoma do México sobre a relação universidade-indústria no México foi 

que Etzkovitz verificou que o governo sempre está presente nessas relações. A autuação 

do governo é diferente em cada lugar, podendo ser mais presente, como no México, ou 

menos aparente, como nos EUA (VALENTE, 2010). 

A TH é resultado do confronto de dois outros modelos da relação universidade-

indústria que estavam sendo debatido internacionalmente há época: o modelo estatista e 

o modelo laissez-faire.  

No modelo estatista (Figura 1) a universidade e a indústria são controladas pelo 

governo. Este modelo possui como característica a existência de “institutos de pesquisa 

básica e aplicada”, onde a universidade é tida apenas como instituições de ensino tendo 

como função ofertar mão-de-obra capacitada para as demais esferas. Ela pode realizar 

pesquisas, mas não está envolvida na criação de novas empresas e nem interage com a 

indústria (ETZKOVITZ, 2017). 

 

Figura 1– Modelo estatista da relação universidade-indústria 
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Fonte: Próprio autor 

 

O modelo laissez-faire (Figura 2) é caracterizado pela nítida separação entre as 

esferas, tendo fronteiras e papéis bem definidos: o governo é responsável pela 

regulamentação, a universidade é responsável pela desenvolvimento de pesquisa básica e 

a indústria é responsável pela produção. A atuação do governo está limitada à ocorrência 

de ‘falhas do mercado’, não sendo assim, o mercado se autorregula. Assim como no 

modelo anterior, o papel da universidade está limitado ao desenvolvimento de pesquisas 

básicas e à geração de mão-de-obra qualificada (ETZKOVITZ, 2017).  

 

Figura 2 – Modelo laissez-faire da relação universidade-indústria 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Apesar de serem bem distintos, o modelo estatista e o laissez-faire possuem uma 

semelhança: a universidade sempre está em segundo plano, nunca sendo a peça 

fundamental desta interação. E essa é a característica principal da Tríplice Hélice (Figura 

3), a universidade passa a ser protagonista na geração de indústrias e empresas 

(ETZKOVITZ, 2017). 

a Hélice Tríplice foca a universidade como fonte de empreendedorismo, 

tecnologia e inovação, bem como de pesquisa crítica, educação e preservação 

e renovação do patrimônio cultural (ETZKOVITZ, 2017, p.25). 
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Figura 3 –  Modelo Tríplice Hélice da relação universidade-indústria 

 

Fonte: Próprio autor 

 

A Universidade Empreendedora ganha espaço na Tríplice Hélice, que está pautada 

no conhecimento. A “Primeira Revolução Acadêmica” instituiu a pesquisa como uma das 

missões da universidade, ao passo que a “Segunda Revolução Acadêmica”, que ainda está 

acontecendo, vai mais além, mostrando que as instituições de ensino superior devem fazer 

com que seus grupos de pesquisa ajam como empresas, traduzindo assim, conhecimento 

em atividade econômica (ETZKOVITZ, 2017). 

Outra característica importante da TH é o fato de não haver delimitação rígida dos 

papéis desenvolvidos por cada instituição. Dessa maneira, uma acaba assumindo o papel 

da outra, caso haja necessidade.   

O modelo de desenvolvimento regional, a Tríplice Hélice, para a inovação e o 

empreendedorismo pode ser replicado, atentando-se aos seus seis princípios:  

1. Universidade Empreendedora: a universidade tem papel 

fundamental;  

2. Firmas baseadas no conhecimento: a formação e desenvolvimento 

destas firmas é resultado da interação entre os agentes da TH; 

3. Governo moderador: tem como objetivo fazer com que as relações 

existentes na TH funcionem adequadamente; 

4. Capital de risco: “importante propulsor da formação e crescimento 
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de empresas”; 

5. Espaço de inovação para realização das atividades de inovação; 

6. Inovação é contínua e inacabável.   

A inovação, como considerada na TH, utiliza três espaços da Tríplice Hélice: 

conhecimento, consenso e inovação. Segundo Etzkovitz (2017), conhecimento acontece  

quando cientistas ou outros se apropriam do conhecimento científico com o 

intuito de gerar renda, a própria ciência deixa de ser um processo cultural 

que consome o excedente da sociedade e se torna uma força produtiva que 

gera novos rendimentos a partir de um aspecto da cultura (ETZKOVITZ, 

2017, p. 30) (Grifos nossos) 

Já o consenso acontece quando há a discussão entre as três esferas da TH 

(universidade, indústria e governo) acerca de assuntos de interesse da região, seja 

problemas ou potencialidades. Ao passo que a inovação quando há a união dos dois 

espaços anteriores.  

A Hélice Tríplice também se torna uma plataforma para a “formação 

institucional”, isto é, a criação de novos formatos organizacionais para 

promover a inovação, e.g., incubadoras, parques tecnológicos e as firmas de 

capital de risco. Essas novas organizações surgem da interação entre 

universidade, indústria e governo para promover a inovação e são elas próprias 

uma síntese dos elementos da Hélice Tríplice (ETZKOVITZ, 2017, p. 31). 
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2.1.1. Universidade Empreendedora 

 

A missão da universidade foi alterada ao longo do tempo e hoje está ancorada em 

três pilares: educação, pesquisa e extensão. 

“O empreendedorismo acadêmico é uma extensão das atividades de pesquisa” 

(ETZKOVITZ,2005, p.6). Assim a universidade passa a ter que, além de conservar o 

conhecimento (educação) e criar novo conhecimento (pesquisa), aplicar o conhecimento 

gerado (extensão: empreendedorismo e inovação) (ETZKOVITZ,2005). 

Esta universidade, que aplica o conhecimento gerado, é a Universidade 

Empreendedora que passa a ser o “motor da economia”, conforme Etzkovitz (2017), e, 

de acordo com Gomes e Pereira (2015) apud Etzkovitz (2003), deve gerar valor 

econômico e social com a pesquisa que desenvolver.  

Ao afirmar que “a universidade já não é mais a Universidade da Idade Média, uma 

comunidade isolada de sábios” (ETZKOVITZ,2005, p.6), Etzkovitz considera que em 

uma universidade empreendedora a quantidade de docentes envolvidos no 

empreendedorismo acadêmico é relevante. 

Uma universidade empreendedora, comprometida com o desenvolvimento de 

sua região, na qual um número significativo de professores encoraja seus 

graduados a aproveitar e levar adiante a tecnologia desenvolvida em seus 

laboratórios bem financiados, e podem, eles próprios, assumir papéis duais em 

firmas de alta tecnologia, é o núcleo de uma dinâmica à la Hélice Tríplice 

(ETZKOVITZ,2017, p.29) (Grifo nosso) 

Dessa maneira, para que a universidade seja considerada empreendedora ela deve: 

1. Transbordar o conhecimento gerado nas suas pesquisas; 

2. Gerar valor econômico e social; 

3. Ter o envolvimento da comunidade acadêmica (e não apenas de 

poucos professores).  
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2.2. Incubadoras 

 

A primeira iniciativa de apoio a empreendimentos nascentes surgiu em 1959, na 

cidade de Nova Iorque (EUA), nas instalações de uma fábrica que havia falido. O 

empresário que comprou a fábrica resolveu alugar o espaço para diversos novos pequenos 

empresários, que compartilhavam a infraestrutura (prédio e equipamentos) e os serviços 

oferecidos (secretária, dentre outros). Este prédio ficou conhecido como incubadora, pois 

teve um aviário como um dos primeiros empreendimentos instalado (ARANHA, 2016). 

Após esse modelo de incubação ter se espalhado pelos Estados Unidos, líderes 

industriais, fundaram, em 1985, a “National Business Incubation Association (NBIA), 

com a missão de promover treinamento, desenvolvimento e apoio à gestão de empresas 

com alto potencial de crescimento” (ARANHA, 2016).  

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

durante a presidência de Lynaldo Cavalcante, foi responsável por implementar iniciativas 

semelhantes no Brasil. Em 1984 foram criadas cinco fundações tecnológicas instaladas 

nas cidades de Campina Grande (PB), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Florianópolis 

(SC) e São Carlos (SP) (ARANHA, 2016).  

Em 1987 São Carlos e Campina Grande tiveram instaladas as primeiras 

incubadoras do país. Neste mesmo ano foi fundada a Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) para representar todas as 

instituições de fomento ao empreendedorismo (ARANHA, 2016). 

Conforme Anprotec e Sebrae (2016), as incubadoras estão mudando sua forma de 

atuação ao longo do tempo e, no contexto internacional, estão divididas em três Gerações: 

1. Primeira Geração: O foco principal é a oferta de espaço físico de boa 

qualidade a baixo custo, além da oferta de recursos compartilhados, como 

auditórios, salas de reunião, equipamentos de uso comum, dentre outros 

(...) 

2. Segunda Geração: O foco dessa geração deixa de ser somente no 

espaço físico e nos recursos compartilhados para enfatizar serviços de 

apoio ao desenvolvimento empresarial, como treinamentos, mentorias, 

coaching, dentre outros (...) 

3. Terceira Geração: Além dos elementos disponibilizados pelas 

incubadoras das duas gerações anteriores, as incubadoras dessa terceira 

geração focam na criação e na operação de redes para acesso a recursos e 

conhecimentos, sintonizando a incubadora ao ecossistema de inovação no 

qual ela está inserida (...) (ANPROTEC: SEBRAE, 2016, p. 8). 
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Com objetivo de qualificar a atuação das incubadoras e auxiliá-las no alcance da 

Terceira Geração, na expectativa de que elas consigam atender às necessidades dos seus 

clientes, a Anprotec e o Sebrae desenvolvem o modelo Cerne (ANPROTEC: SEBRAE, 

2016). 

Segundo Anprotec e Sebrae (2016), a principal conclusão do estudo “Incubating 

Success: Incubation Best Practices That Lead to Successful New Ventures", realizado 

pelo U.S. Department of Commerce Economic Development Administration (EDA), em 

parceria com a Universidade de Michigan, Universidade de Albany, Universidade 

Estadual de Nova Iorque e a National Business Incubation Association, é que o que mais 

influencia para que a incubação tenha sucesso é ‘o que’ é realizado, muito mais do que 

‘onde’ ou  há ‘quanto tempo’ é realizado. Dessa forma, a incubadora deve realizar um 

bom programa de incubação para ter sucesso, independente de onde está localizada 

geograficamente. 

A Anprotec publicou em 2011 um Relatório Técnico contendo resultados de 

pesquisa realizada com 60 incubadoras, das 384 existentes na época. Com relação à 

localização geográfica (Gráfico 1), 35,6% delas estão situadas no sudeste, 31,7% no sul, 

16,3% no nordeste, 10,6% no centro-oeste e 5,8% no norte. 

 

Gráfico 1 –  Distribuição das incubadoras com relação à localização 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Com relação às entidades às quais estão vinculadas, a grande maioria das 

incubadoras estão vinculadas a universidades (Gráfico 2). 

 



27 
 

 

Gráfico 2 –  Tipo de instituição de vinculação da incubadora, conforme seus objetivos 

 

Fonte: ANPROTEC, 2012 

 

As universidades, juntamente com os centros de pesquisa, são os locais que 

concentram a maior quantidade de incubadoras (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 –  Localização das incubadoras, de acordo com seus objetivos 

 

Fonte: ANPROTEC, 2012 

 

No que se refere a fonte de receita, a maioria é oriunda das entidades gestoras e 

públicas. O Gráfico 4 ilustra a porcentagem das incubadoras distribuídas pela “faixa de 

participação das receitas próprias no total das receitas”.  
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Gráfico 4 –  Receita Própria 

 

Fonte: ANPROTEC, 2012 

 

Segundo a Anprotec, empresas incubadas possuem mais chance de sobreviverem 

no mercado e de receberem investimento. 
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2.2.1. Incubadora vs Aceleradora vs Programa de Aceleração vs Coworking 

 

Apesar das incubadoras existirem no Brasil há mais de 30 anos, ainda não há uma 

clareza acerca de sua definição.  

Para Capelari e Abbade (2011) “Incubadora de Empresas é um ambiente 

totalmente planejado e de total segurança, tornando-se propício e indicado para formação 

de micro e pequenas empresas da qual tem como interesse, investir em novos projetos.” 

Já para Dornelas (2001)  apud Capelari e Abbade (2011), “incubadoras de 

empresas são entidades sem fins lucrativos destinados amparar o estágio inicial de 

empresas nascentes que se enquadram em determinada áreas de negócios.” (p. 1) 

A Anprotec (2016) afirma que uma incubadora de empresas deve “acompanhar 

um negócio desde o seu estágio inicial e de ajudar o desenvolvimento de 

empreendimentos desde antes de seu nascimento formal e sua abertura para atuação no 

mercado é a base do conceito de incubação de empresas” (ANPROTEC: SEBRAE, 2016) 

Outra definição da Anprotec, mostrada em seu site, é que trata a incubadora como 

“uma entidade promotora de empreendimentos inovadores que tem por objetivo oferecer 

suporte para que eles possam desenvolver ideias e transformá-las em empreendimentos 

de sucesso.” 

Segundo estudo realizado pelo infoDev apud Anprotec e Sebrae (2016) “uma 

incubadora de empresas é uma organização que acelera e sistematiza o processo de 

criação de empreendimentos bem-sucedidos, por meio do fornecimento de um conjunto 

de apoios abrangentes e integrados incluindo espaço físico, serviços de suporte e 

oportunidades de networking e integração com clusters”. 

Essas definições não esclarecem o que é uma incubadora, pois o conceito é bem 

amplo e deixa margem para confusão com a definição de outros agentes do ecossistema 

de inovação. A Anprotec, traz em seu site (http://anprotec.org.br/site/sobre/incubadoras-

e-parques/) as seguintes definições: 

“Aceleradoras são entidades jurídicas (com ou sem fins lucrativos) dedicadas a 

apoiar o desenvolvimento inicial de novos negócios inovadores (startups), por meio de 

um processo estruturado, com tempo determinado, que inclui a seleção, capacitação, 

mentorias, oportunidades de acesso a mercados, infraestrutura e serviços de apoio, além 

do aporte de capital financeiro inicial (próprio ou de sua rede de investidores), em troca 

de uma possível participação societária futura nos negócios acelerados.”  

“Coworking é um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de 
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espaço e recursos de escritório, reunindo pessoas que trabalham não necessariamente para 

a mesma empresa ou na mesma área de atuação, podendo reunir entre os seus usuários os 

profissionais liberais, empreendedores e usuários independentes (...) Alguns destes 

relacionamentos também visam favorecer o surgimento e o amadurecimento de ideias e 

projetos em grupo.” 

“Programas de aceleração podem ter processos estruturados de capacitação, 

mentorias e, eventualmente, mecanismos de acesso a mercados. Essas iniciativas 

diferenciam-se das aceleradoras, principalmente pelo fato de serem conduzidas por 

entidades que não são pessoas jurídicas dedicadas ao processo de aceleração, por não 

investirem diretamente nas startups e, consequentemente, por não assumirem participação 

societária nessas empresas nascentes.” 

Com estas definições dá para diferenciar Aceleradora de um Programa de 

Aceleração. Entretanto, todas se confundem com incubadora, exceto a parte que atribui 

um aporte de capital financeiro às aceleradoras. 

Com a exigência do aporte de capital financeiro para as aceleradoras aparece um 

ponto para diferenciá-las das incubadoras. Todavia, na prática esse aporte não acontece 

em todas as aceleradoras. Algumas não efetuam aporte financeiro, mas sim econômico 

(consultorias, mentorias, etc.), tal como as incubadoras. 

Visando atualizar-se, as incubadoras passaram a ser híbridas, possuindo espaços 

de outros agentes, por exemplo, de coworking, e realizando serviços de outros, a exemplo 

de aceleração. Essa hibridização deixa ainda mais difícil a distinção entre os agentes do 

ecossistema. 

Percebe-se que, além, de não haver uma definição clara para cada uma, os serviços 

oferecidos são similares. Talvez essa seja uma das razões pela falta de clareza na 

definição. 

Outra dúvida é com relação à definição de pré-incubação e incubação. A Anprotec 

não traz em seu site nem em seus manuais Cerne, a distinção fica a critério de cada 

incubadora. Umas utilizam o CNPJ como marco definidor, auxiliando os que ainda não 

se formalizaram na pré-incubação e os que já são formalizados na incubação. Entretanto 

essa divisão não é consenso. Há incubadoras que incubam projetos que ainda não tem 

CNPJ, e outras que permitem que empresas já formalizadas sejam atendidas através do 

programa de pré-aceleração. 
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3. Desenvolvimento Tecnológico 

 

Considerando que:  

1. a universidade tem um papel fundamental na sociedade do 

conhecimento e é considerada pela TH como sendo o ‘motor da economia’; 

2. a universidade empreendedora deve gerar retorno econômico; 

3. a universidade deve parar de consumir o excedente da sociedade 

4. o empreendedorismo inovador deve ter o engajamento de uma 

quantidade considerável de professores; 

5. a universidade não está conseguindo transbordar seu todo o seu 

conhecimento;  

6. as incubadoras foram criadas para ajudar na transferência de 

tecnologia, mas que não estão conseguindo fazer isso efetivamente; 

7. as empresas incubadas tem maior chance de receber aporte, mas 

que isso não acontece; 

8. o processo de incubação influencia mais do que a localização da 

incubadora; 

9. o conhecimento não está mais apenas nas universidades; 

10. “5% das empresas com alto crescimento geram mais empregos e 

receitas que as outras 95%” (ARANHA, 2016). 

Pensou- se em uma metodologia capaz de ser replicada em sala de aula, em 

incubadoras, aceleradoras e demais agentes do ecossistema de inovação, e 

empresas/instituições. O usa da metodologia em sala de aula tem o objetivo de transbordar 

o conhecimento científico para o mercado (sociedade), transformando a instituição em 

uma universidade empreendedora, fazendo assim que a TH aconteça. 

O objetivo de replicar a metodologia em incubadoras, aceleradoras e outras 

organizações é proporcionar que elas consigam gerar empreendimentos mais inovadores 

e com mais potencial de sucesso em pouco tempo. 

Já a justificativa para replicar a metodologia em empresas é fazer com que elas 

aproveitem, da melhor maneira, o conhecimento que possuem para gerar inovação para a 

própria empresa além de spin-off.  

Assim foi desenvolvido, inicialmente a Think And Do Lite, aplicada com 575 

alunos da UFRN. 
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3.1. Think And Do Lite: A origem 

 

A metodologia foi desenvolvida para gerar ideias de empreendimentos 

inovadores. Desta maneira foram criadas seis etapas (Tabela 1) iniciando do levantamento 

de problemas até a elaboração do pitch. 

 

Tabela 1 – Etapas do Think And Do Lite

 

Fonte: Próprio autor 

 

A metodologia foi aplicada com 575 alunos da ECT/UFRN na disciplina de 

Metodologia Científica e Tecnológica que tiveram contato com os assuntos abordados 

através da vivência durante oito semanas, Como resultado, houve a geração de 125 

projetos. 

O tempo de duração da metodologia foi pensada para deixar livre um tempo para 

a abordagem dos assuntos que estão na ementa da disciplina, porém não estão na 

metodologia. Além disso, o tempo para cada etapa foi pensado de acordo com o tempo 

necessário para desenvolver as entregas. 

Seguindo a metodologia Lean Startup, durante toda a metodologia foram feitas 

observações e ajustes. 

Após a finalização da metodologia com as turmas, foi realizada nova análise do 

processo de aplicação, bem como dos resultados e percebeu-se que ajustes na metodologia 
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eram necessários.  

Na busca de desenvolver algo inovador, foram utilizadas algumas ferramentas da 

TRIZ: Nine Windows (Figura 4 e Figura 5), Anti-System (Figura 6) e Operador DTC 

(Figura 7).  

 

Figura 4 –  Nine Windows da metodologia 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 5 –  Nine Windows da metodologia com sobreposição das esferas empresa-universidade 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 6 –  Anti-System da metodologia 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 7 –  DTC da metodologia 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Após analisar os resultados da TRIZ e confrontá-los, percebeu-se que era 

necessário criar algo mais complexo, com outras esferas. Assim surgiu o MI-V. 
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3.2. MI-V 

 

Microambiente de Inovação - Virtual  (MI-V) é uma metodologia criada para gerar 

um ambiente virtual capaz de transformar ideias incipientes em MVP (Mínimo Produto 

Viável) inovadores em apenas 120 horas. 

Entende-se por ideias claudicantes aquelas que ainda possuem fragilidade na 

concepção da ideia e/ou que não foram validadas. Já MVP inovadores são aqueles que 

tem aplicação e que geram receita para os empreendedores. 

Ao lançar um MVP inovador o empreendedor passa a desbravar o Oceano Verde. 

Ele não está no Oceano Vermelho por ter lançado uma inovação disruptiva. Entretanto 

ele ainda não está no Oceano Azul. “Os oceanos vermelhos representam todos os setores 

hoje existentes. É o espaço de mercado conhecido. Já os oceanos azuis abrangem todos 

os setores não existentes hoje. É o espaço de mercado desconhecido” (KIM; 

MAUBORGNE, 2005). O Oceano Verde acontece quando o projeto lançado gera receita. 

Os empreendedores do MI-V são conhecidos como dolphins, pois são criaturas 

superinteligentes e criativas, conseguem mergulhar fundo e pular alto, vivem em 

comunidade, possuem o tubarão com um dos predadores (no ecossistema de inovação 

‘tubarão’ é o termo dado ao investidor) entretanto em comunidade conseguem sobreviver. 

Assim, o MI-V é capaz de gerar boas ideias, mas, como questionaria Steven 

Johnson, “De onde vêm as boas ideias”? 

Em seu livro, o autor fala que “Boas ideias são (...), inevitavelmente, limitadas 

pelas peças e habilidades que as cercam”. (JOHNSON, 2011, p. 28). E acrescenta que 

“Boas ideias não surgem do nada; são construídas a partir de um grupo de 

partes existentes, cuja combinação se expande (e, às vezes, se contrai) ao longo 

do tempo. Algumas dessas partes são conceituais: maneiras de resolver 

problemas ou novas definições do que constitui um problema, para começar. 

Algumas delas são, literalmente, partes mecânicas”. (JOHNSON, 2011, p. 34) 

Imagine um jogo de quebra-cabeça. Para que ele fique completo é necessário que 

haja todas as peças disponíveis. Peças estas que possuem formatos diferentes. Caso as 

peças possuam o mesmo formato ou formato muito semelhante, o quebra-cabeça não será 

montado. 

Agora imagine um álbum de figurinhas. Para que ele fique completo é necessário 

colar todas as figuras. Se houver muitas figuras repetidas e ficar faltando apenas uma 

figura, o álbum não estará completo. Independentemente da quantidade de figuras 
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repetidas que você possa ter. 

Uma boa ideia é com um quebra-cabeça montado ou como um álbum de figurinhas 

todo preenchido. As peças e as figuras são as ideias, sugestões, “pitacos” e feedbacks que 

foram sendo coletados. Para que ela seja “montada” é necessário que haja a junção de 

pensamentos diferentes. Várias ideias se fundem e resultam em uma boa ideia. Por esse 

motivo, um Microambiente de Inovação - Virtual  deve ter peças e figurinhas diferentes, 

mas estas precisam ser do mesmo jogo ou do mesmo álbum. 

Dessa maneira, o MI-V, deve ter pessoas com formação e profissão diferentes, ou 

seja, deve ser multidisciplinar, entretanto elas devem ter em mente a busca pela inovação 

e pelo empreendedorismo. E, para que surja uma boa ideia, é essencial que as ideias 

(projetos iniciais) sejam compartilhadas e que haja a interação entre os pares. 

Mas ideias são apenas ideias se não forem implementadas. Por melhores que elas 

sejam, para que elas consigam gerar os benefícios elas precisam ser implementadas. Ou 

seja, as ideias precisam sair do papel e chegar até a sociedade. 

E, para que uma ideia saia do papel, é necessário planejar, executar e gerenciar. 

Isso mesmo, deve-se iniciar com um planejamento. Um dos problemas que o ecossistema 

de empreendedorismo vem enfrentando está justamente relacionado com o planejamento, 

especificamente com dois tipos de posicionamentos dos empreendedores. Há os que 

abominam e excluem o planejamento, estes acham uma atividade muito burocrática, 

demorada e até desnecessária, e os que fazem um super planejamento. Os primeiros 

costumam partir direto para a ação, enquanto que os últimos ficam apenas na parte do 

planejamento e não executam nada. Ambos estão equivocados. 

É claro que em um estágio inicial não faz sentido fazer um Plano de Negócio, 

embora este seja necessário quando o empreendimento estiver em estágios mais 

avançados. Na fase inicial, o empreendimento precisa de ferramentas ágeis, que, desde o 

início, possibilitem a aproximação com cliente o teste e a tomada de decisão rápida. 

Ninguém consegue chegar a algum lugar sem o mínimo de planejamento. Até o 

simples ato de ir ao trabalho pela manhã exige um pequeno planejamento. É necessário 

definir a hora que você deve acordar, se arrumar e sair de casa. Lembrando que para isso 

você leva em consideração a distância que você mora do trabalho, o trânsito até lá e a 

maneira que você vai se deslocar. Tudo isso é feito sem a necessidade de um planejamento 

extenso. 

Outro problema enfrentado pelo ecossistema é a ausência de gerenciamento. De 

nada adianta planejar se não há o gerenciamento do que está sendo executado. Será que 
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o que está sendo executado é o que foi planejado? Como saber se a melhor escolha é 

pivotar ou não? Será que os resultados almejados estão sendo alcançados? O que deve ser 

feito para atingir os objetivos? 

No simples exemplo do deslocamento ao trabalho também há gerenciamento. Ao 

chegar em um destino você se certifica que é o seu trabalho. Caso não seja, e que por 

algum motivo você tenha ido parar em outro lugar, você vai tomar as medidas cabíveis 

para chegar ao seu trabalho, ou, não sendo mais possível ou viável, irá executar ações 

corretivas/paliativas como por exemplo informar ao chefe ou à equipe a sua ausência e 

passar alguns direcionamentos para impactar o menos possível os resultados do seu 

trabalho. Caso seja o seu destino, você irá observar se chegou muito cedo ou atrasado e 

irá ajustar o horário de saída de casa do dia anterior. 

Tanto no planejamento quanto no gerenciamento é necessário o uso de 

ferramentas e metodologias ágeis e mais intuitivas, principalmente quando se trata de 

projetos inovadores na sua fase inicial (startups). Sendo assim, não é viável um Plano de 

Negócio e o uso do guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) em sua 

totalidade, nessa fase, embora eles sejam muito importantes nas fases mais avançadas do 

projeto. O PMBOK é um “conjunto de práticas na gestão de projetos organizado pelo 

Project Management Institute (PMI)” (WIKIPÉDIA). 

Existem muitas ferramentas disponíveis no mercado que auxiliam estas três fases 

do projeto (planejamento, execução e o gerenciamento). Entretanto, nem sempre é fácil a 

definição de quais usar. Qual é mais adequada para cada etapa? Pode ser usada mais de 

uma? Quais deverão ser usadas? Qual a sequência de uso delas?  

Dessa maneira, um Microambiente de Inovação - Virtual  (MI-V) deve ter, além 

de condições favoráveis para a geração de ideia, uma metodologia simples e eficiente 

para o seu desenvolvimento [e implementação], ou seja, para o planejamento, execução e 

gerenciamento. A metodologia em questão é Think and do, que será abordada no item 

3.2.1. 

Uma boa ideia é algo que está constantemente em construção, e por esse motivo 

é tão importante que os projetos não sejam executados de maneira isolada. A interação 

entre os pares durante o desenvolvimento do projeto é uma outra característica inovadora 

do MI-V, e se dá através do Crossed Advice (CA), metodologia de avaliação das etapas 

do Think and do pelos próprios participantes do MI-V. E todo valor gerado no MI-V  

pelos participantes, conhecimento e/ou tecnologia e/ou inovação, é recompensado através 

da TechnoCommodity (TC). O Crossed Advice (CA) será explicado no item 3.2.2 e a 
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TechnoCommodity (TC) no item 3.2.3. 

Para dar o suporte aos dolphins, o MI-V também é composto especialistas em 

diversas áreas, que estão agrupados em 12 Camadas. Estas Camadas serão abordadas no 

item 3.2.4. 

Para melhor se adequar às particularidades de cada participante, visando a 

interação entre eles, o Microambiente de Inovação - Virtual  é um ambiente virtual. 

Assim, cada dolphin poderá gerir sua equipe da melhor maneira, realizar as ações para os 

outros integrantes do MI-V  no melhor horário, além de propiciar a participação de 

pessoas de diversas localidades. Atualmente o MI-V funciona em duas ferramentas 

virtuais já consolidadas no mercado: Trello® e Slack®.  

Em resumo, Microambiente de Inovação - Virtual  (MI-V) é um ambiente virtual 

onde há o amadurecimento e implementação de ideias inovadoras, ancoradas nas 

metodologias Think And Do (TA) e Crossed Advice (CA), monetizado através da 

TechnoCommodity (TC) e composto por 12 Camadas de áreas especializadas, conforme 

Figura 8. 

 

Figura 8 – Estrutura do MI-V 

 

O tempo necessário para o desenvolvimento de uma solução inovadora depende 
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de diversos fatores, dentre eles: tempo de dedicação do empreendedor e da sua equipe, 

prazo para sair as certificações, caso seja exigido, tempo de estudo científico das soluções.  

Dessa maneira, as 120 horas são contabilizadas da seguinte forma: 70 horas para 

estudo da teoria e execução da metodologia TDA e 50 horas para as Camadas, onde serão 

realizadas as mentorias e as validações das entregas dos dolphins. As horas para execução 

da solução não são contabilizadas, devem ser realizadas de forma complementar. 

O mesmo acontece na vida acadêmica, onde o aluno se matricula em um curso de 

525 horas, um mestrado, por exemplo, mas na verdade executa bem mais. As horas 

informadas são relativas as horas de aula. Entretanto, as horas de estudo em casa para as 

disciplinas, as horas dedicadas à produção acadêmica (artigos científicos), as reuniões em 

grupo, as participações de congressos e as pesquisas desenvolvidas não estão inseridas 

nas 525 horas. E a execução dessas horas “extras” fazem a diferença no desempenho do 

aluno. 

Cabe ressaltar que, devido às suas características, o Microambiente de Inovação - 

Virtual (MI-V)  pode ser replicado em uma sala de aula, em um setor de uma empresa, 

em uma incubadora/aceleradora ou em uma comunidade. Ou seja, qualquer ambiente no 

qual seja possível replicar suas metodologias. 
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3.2.1. Think And Do 

 

Think And Do (TAD) é uma metodologia de geração de inovação desenvolvida 

para direcionar os empreendedores do Microambiente de Inovação - Virtual  (MI-V). 

Conforme o Manual de Oslo, 

“inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) 

novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um 

novo método de marketing, ou um novo método organizacional 

nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou 

nas relações externas.” (DE OSLO, 1997, p.55) 

Destaca-se que é necessário haver implementação para que haja inovação. Assim, 

o MVP produzido nessa metodologia é um MVP inovador, por ter que ser aplicado. 

A TAD possui como cerne a frase ‘Pensemos o Empreendedorismo de forma 

científica e a Ciência de forma empreendedora! ’ [Gláucio Brandão]. Desta maneira, 

durante toda a metodologia há a necessidade de estudos científico de cada etapa, bem 

como a sua implementação. 

Conforme apresentado no capítulo anterior (Microambiente de Inovação - Virtual  

– MI-V) uns dos principais problemas enfrentados pelos empreendedores estão 

relacionados com o planejamento, a execução e o gerenciamento do projeto. 

É verdade que existem diversas ferramentas disponíveis no mercado para estas 

duas etapas do projeto. Entretanto, como saber quais utilizar e qual o melhor momento 

para usar cada uma? 

Para solucionar esse impasse e direcionar os empreendedores, foi criada a 

metodologia Think And Do (TAD), que consiste na junção de ferramentas, distribuídas 

por lógica de aplicação bem como com sugestão de tempo de execução de cada etapa 

(tanto a parte teórica, quanto a parte prática). 

Ela está dividida em 7 etapas (Tabela 2), que totalizam 70 horas e que serão 

explicadas a seguir. 
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Tabela 2 – Etapas do Think And Do 

 

Fonte: Próprio autor 

 

A metodologia TAD tem como premissa a cobrança de um posicionamento ativo 

dos participantes do Microambiente de Inovação - Virtual  (MI-V). Desta maneira, apesar 

desta metodologia reservar tempo para a parte teórica de cada etapa, o MI-V não fica 

obrigado a fornecer estes cursos. 

Os dolphins deverão procurar o conhecimento que já está disponível de diversas 

maneiras (livros, artigos, cursos de algumas instituições, vídeos online, etc) e deverão 

comprovar que houve a dedicação à parte teórica através da aplicação prática da teoria ao 

seu projeto. Estas entregas serão validadas pelos Advisors das Camadas. 

Outra premissa da Think And Do é a estipulação de prazos apertados. Quando 

pressionadas, as pessoas costumam apresentar resultados incríveis, pois se esforçam mais 

no trabalho (NAGER; NELSEN; NOUYRIGAT, 2012).  

A cada etapa realizada, os participantes ficam mais pertos de alcançar o objetivo 

do MI-V, que é fazer com que as ideias incipientes tornem MVP inovadores em 120 horas 

(Figura 9). 
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Figura 9 –  TAD: rumo ao objetivo 

  

Fonte: Próprio autor  
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3.2.1.1. TRIZ 

 

A Teoria para Resolução de Problemas Inventivos (TRIZ) foi escolhida para ser a 

ferramenta de ideação usada pela metodologia Think And Do (TAD), por ser uma das 

mais poderosas em fazer pensar “fora da caixa”. 

Normalmente, ao enxergar um problema, as pessoas tendem a procurar a solução 

considerando apenas suas próprias experiências. É a chamada inércia psicológica. 

Entretanto, a TRIZ “força” a busca em outras disciplinas científicas e tecnológicas. 

Buscando fazer com que as ideias incipientes se transformem em MVP 

inovadores, a utilização da TRIZ é fundamental para auxiliar os dolphins na descoberta 

de soluções que normalmente não conseguiriam pensar. 

Na busca do embasamento científico, é recomendado que os empreendedores 

reservem 8 horas para estudar a teoria das 10 ferramentas da TRIZ que são indicadas, 

distribuídas em blocos de estudo de 2 horas da seguinte maneira: 9W, Anti-System e 

DTC; CEC, Su-Field e Funcion; Scientific Efects e Separation; Análise Subversiva; 

Matriz de Contradição e 40 princípios inventivos. 

Após a busca pela teoria, os empreendedores devem aplicar o conceito das 

ferramentas em seus projetos. Para tanto, é necessário dedicar 1 hora para cada 

ferramenta, totalizando 10 horas para o desenvolvimento prático da TRIZ. 

Passadas as 18 horas iniciais da Think And Do os dolphins já terão mudado 

completamente as ideias iniciais e terão muitas possibilidades de direcionamento. Para 

definir qual caminho seguir, é necessário analisar o resultado das 10 ferramentas e 

confrontá-los. 

Os empreendedores terão 22 horas para trabalhar a TRIZ (8 horas de teoria, 10 

horas de aplicação da teoria nos seus projetos e 4 horas para confrontar os resultados e 

decidir qual direção seguir), conforme Quadro 1. Com a nova ideia escolhida, chega a 

hora de passar para a 2ª etapa da metodologia, o Canvas da Proposta de Valor. 
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Quadro 1 – Think And Do (TRIZ) 

 

Fonte: Próprio autor 
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3.2.1.2. Canvas da Proposta de Valor 

 

Após ter passado pela fase de ideação, ter tido vários insights e ter escolhido a 

ideia com que irá trabalhar, o empreendedor chega na fase do Canvas da Proposta de 

Valor (CPV), ferramenta de planejamento estratégico visual. 

Nesta etapa o empreendedor vai analisar e desenvolver cuidadosamente sua 

Proposta de Valor, que consiste na descrição dos benefícios que os clientes irão receber 

ao usar o produto/serviço,  e verificar se atende às necessidades dos seus Segmentos de 

Clientes ou se é capaz de criar demanda. Após isso irá verificar se essas duas áreas se 

encaixam, ou seja, quando uma atende à outra (OSTERWALDER, 2015). 

A Think And Do recomenda que os dolphins dediquem 1 hora na teoria do CPV e 

que depois coloquem na prática o conhecimento adquirido, desenvolvendo cada as três 

áreas em 1 hora (Quadro 2). 

Como resultado de 2 horas dedicadas ao Canvas da Proposta de Valor, o 

empreendedor passa a conhecer bem o seu cliente, além de saber quais produtos e/ou 

serviços irá ofertar.  

 

Quadro 2 – Think And Do (Canvas da Proposta de Valor) 

 

Fonte: Próprio autor 
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3.2.1.3. Formação de equipe 

 

Com a definição da etapa anterior, o empreendedor sabe qual produto/serviço irá 

desenvolver. Agora ele é capaz de definir qual equipe irá necessitar para viabilizar a 

execução do seu projeto. 

O primeiro passo é determinar os perfis e atribuições de cada componente da 

equipe. Isso evitará um dos principais problemas que as startups enfrentam, uma equipe 

que não é boa para o projeto. 

De posse destas informações, o dolphin tem que traçar a estratégia de atração e 

seleção dos profissionais que necessita. Por exemplo, o empreendedor definiu que irá 

necessitar de um desenvolvedor front-end, um back-end, um web desig, um vendedor, 

além de um nutricionista. Se não tiver uma estratégia de atração e seleção bem 

estabelecida, ele terá muita dificuldade de montar a equipe, pois possivelmente a maneira 

de encontrar cada um deles vai ser diferente. 

O empreendedor terá 1 hora para definir os perfis e atribuições da sua equipe e 1 

hora para traçar estratégias de atração e seleção destes profissionais. 

Outra etapa de grande importância é a criação de termos e contratos para evitar 

problemas futuros. São reservadas 2 horas para essa etapa. Tudo deve ser decidido no 

início do projeto tanto a questão societária, quanto a participação enquanto colaborador. 

Quais as obrigações e direitos de cada um? Qual a participação de cada um nos prejuízos 

e nos lucros? Deixar para decidir isso quando o projeto está quebrado, cheio de dívidas, 

e quando está faturando alto é assumir que terá dor de cabeça no futuro. 

Com tudo isso definido, o empreendedor deve partir para ação e montar a equipe. 

Ele terá 4 horas dedicadas exclusivamente para a pensar na equipe que irá precisar 

(Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Think And Do (Formação de Equipe) 

 

Fonte: Próprio autor  



48 
 

3.2.1.4. Validação da ideia 

 

Antes de passar para as outras etapas de desenvolvimento da ideia, é necessário 

validar a ideia que está sendo trabalhada. 

Há diversas maneiras de validação, mas a Think And Do sugere três: formulários, 

benchmark e landing page que é uma “página única em que todos os elementos da página 

são desenhados e pensados para que os utilizadores efetuem uma ação específica” 

(Wikipédia).  

O dolphin terá 1 horas para pesquisar sobre validação de ideia e poderá 

implementar outras formas de validação que achar mais adequado para sua ideia. 

Entretanto terá que executar as mencionadas e para isso terá 4 horas, divididas da seguinte 

maneira: 1 hora para o desenvolvimento do formulário, 1 hora para executar o benchmark 

e 2 horas para criar uma landing page. 

Os prazos estipulados são propositais para fazer com que o empreendedor faça a 

melhor versão possível nesse prazo e coloque para testar com os clientes. Caso contrário 

a landing page, por exemplo, nunca estaria bonita suficiente ou com as funções desejadas 

para ir ao ar. 

Após desenvolver essas formas de validação é necessário executá-las.  

Após as 5 horas dedicadas à validação da ideia, o empreendedor deve analisar os 

resultados e verificar se a ideia foi ou não validada (Quadro 4). Caso não tenha sido tem 

como fazer ajustes ou a melhor opção é pivotar? 

Se a opção mais viável for realizar ajustes, estes devem ser feitos antes de passar 

para a etapa seguinte. Caso a opção seja pivotar, o dolphin deverá retornar para a etapa 

da TRIZ. 

 

Quadro 4 – Think And Do (Validação da Ideia) 

 

Fonte: Próprio autor 

  



49 
 

3.2.1.5. Lean Canvas 

 

Com a ideia validada o dolphin parte para a 5ª etapa da Think And Do, o Lean 

Canvas. 

O Lean Canvas é uma ótima ferramenta para ser usada no início de um projeto, 

pois enfatiza hipóteses que precisam ser logo validadas pela startup. 

Por ter executado as etapas anteriores do Think And Do, o empreendedor já possui 

as informações de quatro dos nove quadrantes: o Problema, o Segmento de Clientes, a 

Proposta de Valor e a Solução. Entretanto, recomenda-se que antes de passar as 

informações para o Lean Canvas o empreendedor aproveite para revisar. 

Para estudar a teoria é reservada 1 hora e, para o desenvolvimento de todos os 

quadrantes, incluindo a revisão dos quatro mencionados anteriormente, são reservadas 2 

horas. Totalizando 2 horas dedicadas ao Lean Canvas (Quadro 5). 

Após ter definidos estas questões cruciais para uma startup, o dolphin pode passar 

para a etapa seguinte. 

Quadro 5 – Think And Do (Lean Canvas) 

 

Fonte: Próprio autor 
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3.2.1.6. Canvas do modelo de Negócio 

 

Seguindo a mesma lógica da etapa anterior, o dolphin terá 1 hora para se dedicar 

à teoria do Canvas do modelo de Negócio e 1 hora para desenvolver os quadrantes 

(Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Think And Do (Canvas do Modelo de Negócio) 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Por já ter preenchido o Lean Canvas, apenas quatro quadrantes serão novidades 

para o empreendedor. Por esse motivo ele terá 1 hora para preencher este Canvas. 

Entretanto, antes de repassar as informações dos demais quadrantes do Lean Canvas para 

este Canvas é fortemente recomendado que o empreendedor revise as informações e 

reflita. Todo Canvas é uma ferramenta viva e sempre deve ser revisada e refletida. 
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3.2.1.7. Gestão de Projetos 

 

A gestão de Projetos aparece como a 7ª etapa, mas ela deve ser executada durante 

toda a metodologia. 

São reservadas 2 horas para a teoria e este é o único curso que a Think And Do 

recomenda que o Microambiente de Inovação - Virtual  (MI-V) viabilize (Quadro 7). O 

motivo é simples, para que os dolphins passam participar de forma efetiva da metodologia 

é fundamental que todos saibam usar adequadamente as ferramentas de gerenciamento 

que serão usadas. 

 

Quadro 7 – Think And Do (Gestão de Projetos) 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Há diversa ferramentas disponíveis, entretanto, a Think And Do optou pelo 

Trello® e pelo Slack® por já serem ferramentas já difundidas, por serem de fácil 

usabilidade, por terem funções adequadas as demandas iniciais da metodologia e por 

serem sincronizadas. 

No Trello cada dolphin terá um cartão para o seu projeto e será lá que irá alimentar 

as entregas. Será nesse cartão que cada projeto irá rodar a TAD. Apenas o empreendedor 

e a equipe gestora do MI-V terão acesso a essa área. 

Haverá um cartão onde todos os componentes do MI-V  irão participar. Aqui não 

serão disponibilizados os anexos de cada proposta, mas os participantes poderão 

acompanhar em que estágio os seus pares se encontram. 

Haverá um cartão para cada equipe do Crossed Advice (verificar item 3.2.2). Aqui 

os anexos estarão disponíveis para que os seus pares e os Advisors possam avaliar e 

validar as entregas. 
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3.2.2. Crossed Advice 

 

O Microambiente de Inovação - Virtual (MI-V) é um ambiente que possui como 

características a multidisciplinaridade e interação entre os participantes. E a efetiva 

interação entre os dolphins é garantida através da Crossed Advice (CA), metodologia de 

avaliação usada que consiste na avaliação das etapas do Think And Do (TAD) pelos 

próprios participantes do MI-V e pela validação das entregas pelos advisors. Ou seja, os 

dolphins são os responsáveis pela avaliação das entregas dos seus pares, mas estas devem 

ser validadas pelos advisors das Camadas. 

Assim, o CA garante que haja uma interação maior do que a interação que 

acontece nos outros ambientes do ecossistema de inovação, que normalmente acontece 

com conversas em eventos ou nos corredores. 

Antes de fazer qualquer avaliação é necessário um estudo prévio, mesmo que 

superficial, para entender um pouco do que vai analisar. É claro que, quem escreve um 

projeto para ser avaliado deve partir do pressuposto de que quem vai avaliar não é 

especialista da área e que, por esse motivo, deve apresentar a proposta de maneira mais 

clara possível, sem os eventuais jargões da área. 

Essas premissas também são necessárias no Crossed Advice. Os dolphins devem 

se fazer entender em cada entrega do TAD de forma clara e objetiva. 

Outra prática dos demais ambientes de inovação do ecossistema está relacionada 

à escolha da banca de avaliação que, normalmente, é composta por especialistas da área 

de projeto que irão analisar. 

Ao colocar especialistas analisando projetos da sua área é interessante, pois irá 

identificar possíveis problemas e soluções. Entretanto, cai-se no mesmo caso de uma 

equipe formada por pessoas com o mesmo perfil/formação, os outros conhecimentos 

necessários para o andamento do negócio não serão trabalhados e a probabilidade de 

insucesso destes projetos é maior. 

Por exemplo, se o empreendedor é da área médica e desenvolveu uma tecnologia, 

normalmente a banca montada seria com um especialista da área médica, com um 

especialista na tecnologia que será desenvolvida e, possivelmente, alguém da área de 

negócios. 

Ter uma equipe de avaliação multidisciplinar é de fundamental importância para 

que diversos pontos de vistas sejam analisados. Às vezes a visão de uma especialidade 

pode ser adaptada e replicada nas as demais. 
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Montar uma banca com especialistas nas áreas do negócio, pode não ser a melhor 

estratégia nos momentos iniciais de um projeto. A visão “limitada” de cada integrante da 

banca para sua ciência, acaba “podando” a inovação, uma vez que sempre analisada da 

mesma perspectiva, em um único campo de conhecimento. Essa busca de solução em um 

único campo é, na Teoria para Resolução de Problemas Inventivos (TRIZ), a chamada 

“inércia psicológica”.  

Para evitar essa “inércia psicológica” por parte da banca de avaliação, o Crossed 

Advice não é convencional. Ela coloca pessoas com saberes diferentes para analisar a fase 

inicial do projeto, que é direcionada pelo TAD. 

Além de promover uma efetiva interação entre os participantes e evitar a “inércia 

psicológica” da banca, a avaliação pelos dolphins tem mais dois benefícios. Um deles é 

que os avaliadores terão condição de dar mais feedbacks na parte de ideação, já que 

estarão passando pelo mesmo processo de estímulos à criatividade empreendedora, 

estarão com a cabeça pensando em diversas inovações. 

O outro benefício é o maior aprendizado dos dolphins. Pois, além de estudarem a 

teoria e aplicá-la ao seu projeto, haverá aprendizado ao avaliar e analisar as entregas dos 

seus pares. 

Para que o Crossed Advice possa acontecer é fundamental que haja a divisão de 

equipes dentro do MI-V. Cada equipe será composta por dolphin de áreas de 

conhecimento distintas, por motivos já explicados anteriormente. Recomenda-se a 

quantidade de quatro dolphins por equipe, pois assim, será possível a avaliação de três 

para cada entrega que evita um possível empate, além de tornar mais ágil as interações. 

Cada componente só pode avançar para etapa seguinte após a análise dos seus 

pares e a realização dos ajustes necessários. 

Não há competição entre os dolphins da mesma equipe. Entretanto há competição 

entre as equipes do MI-V. Por isso, os dolphins de cada equipe devem trabalhar em 

equipe, cada um fazendo sua entrega e analisando as entregas dos demais. 

Ganha a equipe que finalizar todas as etapas da TAD primeiro, e, dentro da equipe 

vencedora, ganha o dolphin que tiver mais TC. 

As TC são adquiridas quando: o dolphin faz a entrega no prazo, quando analisa as 

entregas dos demais no prazo e quando ele faz os ajustes levando em consideração os 

feedbacks dos seus pares dentro do prazo. 

Claro que esse “ganhar” está relacionado ao jogo dentro do MI-V que é mensurado 

em TC, mas a intenção é gerar diversos ganhadores no mundo externo ao MI-V. 
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3.2.3. TechnoCommodity 

 

Em 2016 Gláucio Brandão criou a TechnoCommodity (Anexo 1), “elemento 

transferidor de conhecimento e/ou tecnologia e/ou inovação, que será utilizado pela 

Academia, para que haja troca de ações/interações entre as partes constantes da tríplice 

hélice: .EDU, .COM e .GOV.” 

O objetivo é viabilizar a Academia como geradora de inovação e colocá-la  

A TC possui as seguintes características: 

1. Atomicidade: é indivisível e pontual. 

2. Portabilidade: uma mesma TC deve ser de fácil aplicação a diferentes 

contextos. 

3. Escalabilidade: quando houver necessidade de replicação, esta será de baixo 

custo. 

4. Inflexibilidade: cada TC é única! 

5. Perecibilidade: a tecnologia é altamente mutável, o que faz com que a TC 

herde esta característica. 

6. Proposta de Valor Contextual. Cada TC deve ser negociada conforme a 

aplicação. 

7. Ser de base tecnológica, desde baixa a alta intensidade. 

8. Resolutiva: tem de resolver um problema ou parte dele. 

9. Toda TC tem de ser do bem. 
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3.2.4.  As Camadas 

 

As Camadas compõem outra parte de fundamental importância para a existência 

e bom funcionamento do Microambiente de Inovação - Virtual (MI-V). Elas são 

responsáveis pela validação das entregas dos dolphins, além de fornecer mentorias, que 

totalizam as 50 horas restantes para completar as 120 horas da metodologia. 

Ao todo são 12 Camadas, a saber: Business, Criação e Design, Protótipo, Sof-

Firm Lab, Hard Lab, MVP, Financeiro, Jurídico, Marketing, Publicidade, Interface com 

o mercado / venda e Captação de Recursos. Todas possuem 1 hora para validar as entregas 

dos dolphins, com exceção da de Business que tem 4 horas (Figura 10). 

O saldo de 35 horas fica reservado para mentorias, que deverá ser usado de acordo 

com a necessidade de cada empreendimento, não podendo exceder 3 horas de mentoria 

por Camada. 

 

Figura 10 – Camadas do MI-V 

 

Fonte: Próprio autor 
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4. Discussão dos Resultados 

 

4.1. Think And Do Lite 

 

A metodologia foi aplicada na Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) visando aumentar:  

1. a demanda pela Ênfase de Negócios Tecnológicos; 

2. a interação dos alunos da graduação com a inPACTA; 

3. a participação na seleção do MPI, bem como a aprovação. 

Para verificar se a metodologia conseguiu cumprir com seus objetivos, fez-se 

necessário registrar a situação atual para ser acompanhada após a aplicação da Think And 

Do Lite. 

Para tanto foi aplicado um formulário online (Anexo 2), composto por 8 questões, 

com os 575 alunos que participaram da metodologia. A pesquisa teve adesão de 55,30% 

(318) destes alunos. 

Ao serem questionados acerca de onde pretendem trabalhar após conclusão do 

curso (Gráfico 5) apenas 22% demonstraram interesse em abrir o próprio negócio; 36,8% 

pretendem trabalhar em empresa privada ao passo que 30,2% pretendem trabalhar em 

empresa pública. A carreira acadêmica foi a menos escolhida, tendo apenas 11% da 

preferência. 

 

  

Gráfico 5 –  Onde você pretende trabalhar após finalizar o curso de C&T? 

 

Fonte: Google Form 

 

Com a pesquisa ficou claro que os alunos tem o real interesse em seguir alguma 

ênfase (Gráfico 6). Apenas 6% não pretendem fazer uma ênfase.  
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Gráfico 6 –  Você vai fazer alguma ênfase? 

 

Fonte: Google Form 

 

Tecnologia Mecânica foi a ênfase mais escolhida (28,6%) seguida de Tecnologia 

da Computação (18,6%) e Tecnologia Biométrica (16,7%). Negócios Tecnológicos foi a 

ênfase escolhida por apenas 2,2% dos alunos, conforme Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Se sim, qual? 

 

Fonte: Google Form 

 

Com relação ao Programa de Pós-Graduação ofertado pela ECT a maioria 

demonstrou desconhecimento da existência (65,7%) e desinteresse em fazê-lo (73,9%), 

conforme Gráfico 8 e Gráfico 9 respectivamente.  
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Gráfico 8 – Você conhece o PPgCTI? 

 

Fonte: Google Form 

 

 

 

Gráfico 9 – Pretende se inscrever neste mestrado? 

 

Fonte: Google Form 

 

Os alunos também mostraram desconhecimento (66,7%) e desinteresse (92,1%) 

com relação à inPACTA, Gráfico 10 e Gráfico 11 respectivamente. 
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Gráfico 10 – Você já conhecia a inPACTA antes da disciplina de Metodologia Científica e 

Tecnológica? 

 

Fonte: Google Form 

 

 

 

Gráfico 11 – Você pretendia, antes dessa disciplina, acelerar algum projeto na inPACTA? 

 

Fonte: Google Form 

 

 

A maioria dos alunos (70,4%) tem interesse pelo empreendedorismo, sendo que 

39,3% não tem ideia, mas tem interesse em empreender; 28,6% tem ideia/projeto, mas 

não colocou em prática e 2,5% já tem um empreendimento. Os que não querem 

empreender representam 29,6% (Gráfico 12). 
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Gráfico 12 – Qual alternativa melhor se enquadra para você? Considere sua situação antes de 

iniciar essa disciplina. 

 

 

 

 

Fonte: Google Form   
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4.2. MI-V 

 

A metodologia do Microambiente de Inovação – Virtual (MI-V) está sendo 

aplicado com 35 projetos na inPACTA, sendo que destes, 29 estão passando pela 

metodologia Think And Do (TAD) e 6 estão nas Camadas. 

Os projetos que estão no TAD são todos vinculados ao Mestrado Profissional de 

Ciências, Tecnologia e Inovação (MPI), ao passo que dos projetos que estão nas Camadas 

3 são vinculados ao MPI e 3 não são. 

Visando traçar um parâmetro acerca do nível de conhecimento teórico prévio, bem 

como da implementação prática das ferramentas utilizadas, uma pesquisa foi realizada 

com os 29 projetos que estão no TAD, utilizando-se de um formulário online (Anexo 3). 

A adesão foi de 100%. 

Quando questionados acerca da TRIZ, 41,4% afirmou que só ouviu falar nas aulas 

do MPI, lecionadas por Gláucio Brandão, mas ainda não preencheu para o projeto do 

mestrado; 20,7% já ouviu falar mas nunca preencheu; 13,8% não sabe do que se trata; e 

10,3% só ouviu falar nas aulas da disciplina Metodologias e Ferramentas para o 

Desenvolvimento de Novos Produtos e Novos Negócios do MPI, lecionadas por Gláucio 

Brandão , e está preenchendo para o projeto do mestrado (Gráfico 13). 

 

 

Gráfico 13 – Sobre as ferramentas da TRIZ 

 

Fonte: Google Form 

 

 

Com relação ao Canvas da Proposta de Valor 31% afirmou que já preencheu para 

o projeto do mestrado, precisou de auxílio, mas continua com dúvida; 20,7% já ouviu 

falar, mas nunca preencheu; 20,7% já preencheu, mas não para o projeto de mestrado 

(Gráfico 14). 
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Gráfico 14 – Sobre o Canvas da Proposta de Valor 

 

Fonte: Google Form 

 

No que se refere à Validação da Ideia, 37,9% já ouviu falar, mas nunca fez; 20,7% 

já validou, mas não a ideia do projeto do mestrado; 13,8% não sabe do que se trata; 10,3% 

já validou a ideia do projeto de mestrado, precisou de auxílio, mas continua com dúvida 

(Gráfico 15). 

 

Gráfico 15 – Sobre a Validação da Ideia 

 

Fonte: Google Form 

 

Acerca do Lean Canvas 51,7% já ouviu falar, mas nunca preencheu; 27,6% não 

sabe do que se trata;  e 17,2%  já preencheu, mas não para o projeto do mestrado (Gráfico 

16). 
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Gráfico 16 – Sobre o Lean Canvas 

 

Fonte: Google Form 

Com relação à equipe, 27,6% afirmou que a equipe não está completa e que não 

sabe o perfil que precisa; 24,1% afirmou que a equipe não está completa, sabe o perfil 

que precisa, mas não sabe como e onde encontrar; 20,7% não sabe se a equipe está 

completa, 13,8% afirmou que a equipe está completa; e 13,8% afirmou que a equipe não 

está completa, mas sabe qual o perfil que precisa e sabe como e onde encontrar (Gráfico 

17). 

 

 

Gráfico 17 – Sobre a equipe 

 

Fonte: Google Form 

 

 

Sobre o Canvas 27,6% já preencheu, mas não para o projeto de mestrado; 24,1% 

já preencheu para o projeto de mestrado, precisou de auxílio, mas não tem mais dúvidas; 

13,8% já ouviu falar mas nunca preencheu; 13,8% já preencheu para o projeto de 

mestrado, precisou de auxílio, mas continua com dúvidas; e 13,8% já preencheu do 

projeto de mestrado e não tem dúvidas (Gráfico 18). 
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Gráfico 18 – Sobre o Canvas 

 

Fonte: Google Form 

 

 

 

Em se tratando de Lean Canvas, 48,3% já ouviu falar mas nunca implementou; e 

41,4% não sabe do que se trata (Gráfico 19). 

 

Gráfico 19 – Sobre Lean Startup 

 

Fonte: Google Form 

 

 

Com relação ao Gerenciamento de Projetos, 37,9% já fez mas não com o projeto 

de mestrado; e 31% já ouviu falar, mas nunca fez (Gráfico 20). 

 

Gráfico 20 – Sobre Gerenciamento de Projetos 

 

Fonte: Google Form 
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Outra pesquisa foi realizada, desta vez com os empreendedores dos 6 projetos que 

estão passando pelas Camadas do MI-V. A pesquisa foi realizada através de formulário 

online (Anexo 4) e teve adesão dos 7 empreendedores envolvidos nesses 6 projetos, 

distribuídos conforme Gráfico 21. 

 

Gráfico 21 – Qual o nome da sua startup? 

 

Fonte: Google Form 

 

Todos estão cientes de participarem do MI-V (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22 – Você participa do MI-V da inPACTA? 

 

Fonte: Google Form 

 

Com relação à fase de desenvolvimento da startup, 3 afirmaram estar na ideação, 

3 na operação e 1 na tração (Gráfico 23). 
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Gráfico 23 – Qual a fase de desenvolvimento de sua startup? 

 

Fonte: Google Form 

 

Quando questionados quais as Camadas do MI-V eles já usaram, a Camada que 

mais foi usada foi a de Business que foi usada por 5 dos empreendedores. Em seguida 

vem a Camada Protótipo, com 4 usuários; Criação e Design, com 3; e Soft-Firm Lab, 

MVP, Fianceiro/Legal, Marketing/Publicidade com 2 usuários, cada (Gráfico 24). 

 

Gráfico 24 – Quais dos processos do MI-V você já usou? 

 

Fonte: Google Form 

 

Com relação à obtenção de resultados, 6 afirmaram que obtiveram resultado 

concreto e rápido e 1 afirmou que também obteve resultado, mas demorou um pouco 

(Gráfico 25). 
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Gráfico 25 – Com relação ao(s) apoio(s) que você recebeu, marque a opção que mais se 

enquadra: 

 

Fonte: Google Form 

 

No tocante às áreas mais impactadas pelas contribuições do MI-V, o 

Desenvolvimento do produto/processo/serviço lidera com a indicação de 5 dos 

empreendedores, seguida da Organização da startup (gestão, equipe, financeiro, ...), com 

3 indicações e por Link com o mercado e Captação de recurso (aporte de capital), cada 

uma das áreas com 2 indicações (Gráfico 26). 

 

Gráfico 26– Em qual(is) área(s) você sentiu maior impacto das contribuições do MI-V até o 

momento? 

 

Fonte: Google Form 

 

Em uma escala do grau de satisfação que vai de 1 a 5, onde 1 é “Nada satisfeito” 

e 5 é Muito satisfeito”, 6 empreendedores indicaram a nota 5 e um indicou a nota 4 

(Gráfico 27). 
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Gráfico 27 – Qual o grau de sua satisfação com o MI-V? 

 

Fonte: Google Form 

 

 

Todos os 7 empreendedores informaram que indicariam o MI-V aos amigos 

empreendedores (Gráfico 28). 

 

 
Gráfico 28 – Você recomendaria o MI-V para seus amigos empreendedores? 

 
Fonte: Google Form  



70 
 

5. Perspectivas 

 

No âmbito local, espera-se que a inPACTA, através da utilização do MI-V, 

transforme a ECT em uma Escola de Negócios. Para tanto será necessário conseguir 

aumentar: 

1. a participação dos graduandos na inPACTA; 

2. o interesse pela ênfase de Negócios Tecnológicos; 

3. a participação na seleção do MPI, bem como a aprovação. 

Além disso, com relação ao MPI, é necessário: 

1. aumentar a inovação dos projetos; 

2. viabilizar a aplicabilidade dos projetos no mercado; 

3. mudar o perfil das publicações acadêmicas. 

Ao conseguir alcançar esses objetivos, a ECT passará a ter as características de 

uma universidade empreendedora.  

Espera-se também que a UFRN seja transformada em uma universidade 

empreendedora através da aplicação do MI-V nos demais departamentos e que a 

metodologia seja replicada em outras instituições, a exemplo da Universidade Europeia.  
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