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Resumo 
 
As universidades são importantes instituições que cooperam com o desenvolvimento 
do conhecimento e da inovação. É nesse sentido que a universidade, além de cumprir 
suas missões de educação e pesquisa, também tem, na atualidade, uma terceira 
missão acoplada: colaborar com o desenvolvimento econômico e social da região 
onde está inserida. A denominação “Universidade Empreendedora” relaciona a 
universidade à terceira missão. A interação entre universidade-empresa-governo é a 
premissa da teoria Hélice Tríplice, na qual todos os agentes contribuem para a 
geração da inovação. À luz desses fundamentos da literatura é que se busca chegar 
ao objetivo geral desta dissertação, que foi analisar como as Universidades 
Empreendedoras da região de Boston, USA contribuem para o ecossistema de 
inovação local. Os objetivos específicos propuseram-se a: identificar os elementos 
que compõem uma Universidade Empreendedora em seis universidades da região de 
Boston; caracterizar o ecossistema de inovação de Boston; identificar o conjunto de 
ações e infraestruturas que conectam as Universidades Empreendedoras ao 
ecossistema de inovação de Boston; e identificar quais são as contribuições das 
universidades pesquisadas para o ecossistema de inovação local. Quanto à 
metodologia, utilizou-se o paradigma qualitativo, com objetivo descritivo. O estudo 
classifica-se como um estudo de caso múltiplo. Para a coleta de dados foram 
utilizadas entrevistas semiestruturadas, análise de documentos e observação. As 
unidades de análise foram as seis Universidades Empreendedoras pesquisadas e 
sete instituições do ecossistema de inovação local, atores do ecossistema. As 
unidades de observação foram as ações e atividades das Universidades 
Empreendedoras que impactam nesse ecossistema. Segundo análise desta pesquisa, 
a forma como as Universidades Empreendedoras contribuem para o ecossistema de 
inovação de Boston foram identificadas a partir de análise de conteúdo e são assim 
descritas: a) formação de alunos qualificados tecnologicamente; b) construção de 
mentalidade empreendedora nos alunos; c) grupos de pesquisa com caráter 
multidisciplinar; d) grupos de pesquisa colaborativas com as indústrias e empresas; e) 
grupos de pesquisa para demandas governamentais; f) competições que englobam 
alunos extrauniversidade; g) formação de start-ups com validação do modelo de 
negócios; h) contribuição para desenvolvimento econômico por intermédio da 
aplicação dos recursos financeiros recebidos; i) contribuição para desenvolvimento 
social ao fomentar o desenvolvimento da região.  
 
Palavras-chave: Universidade Empreendedora. Ecossistema de Inovação. Hélice 
Tríplice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

 

Universities are important institutions that cooperate with the development of 
knowledge and innovation. It is in this sense that the university, in addition to fulfilling 
its education and research missions, currently also has a third coupled mission, to 
collaborate with the economic and social development of the region in which it is 
inserted. The denomination “Entrepreneurial University” relates the university to the 
third mission. The university-business-government interaction is the premise of the 
Triple Helix theory, in which all agents contribute to the generation of innovation. In the 
light of these foundations of the literature, it is sought to reach the general objective of 
this dissertation which was “To analyze the contributions of the Entrepreneurial 
Universities of the region of Boston / USA to the ecosystem of local innovation”. The 
specific objectives intend: to describe the elements that make up an Entrepreneurial 
University in six universities in the Boston area; to characterize the Boston Innovation 
Ecosystem; identify the set of actions and infrastructures that link the Entrepreneurial 
Universities to the Boston Innovation Ecosystem and identify the contributions of the 
surveyed universities to the ecosystem of local innovation. As for the methodology, it 
was made the use of the qualitative paradigm, with descriptive objective, regarding the 
procedures, it is classified as a study of case. For collection it was used semi-structured 
interviews, document analysis and observation. The units of analysis were the six 
Entrepreneurial Universities surveyed and seven institutions of the ecosystem of local 
innovation, actors of the ecosystem. The observation units were the actions and 
activities of the Entrepreneurial Universities that impact this ecosystem. According to 
analysis of this research, a way in which Entrepreneurial Universities contribute to the 
Boston innovation ecosystem were identified from content analysis and are thus 
described: a) formation of technologically qualified students; b) construction of 
entrepreneurial mindset in the students; c) research groups with multidisciplinary 
character; d) collaborative research groups with industries and companies; e) research 
groups for government demands; f) competitions that include students outside the 
university; g) formation of start-ups with validation of the business model; h) 
Contribution to economic development through the application of the financial 
resources received; i) Contribution to social development by encouraging the 
development of the region. According to the analysis of this research, all nine 
highlighted contributions validate the four foundations of the triple helix theory. 
  

Keywords: Entrepreneurial University; Ecosystem of Innovation; Triple Helix. 
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1 Introdução  

 

Esta dissertação busca analisar como as Universidades Empreendedoras contribuem 

para o ecossistema de inovação local por intermédio da identificação das ações e 

infraestruturas compartilhadas com esse ecossistema. Este capítulo apresenta a 

contextualização do tema, o problema de pesquisa investigado, o objetivo geral e os 

objetivos específicos, além da justificativa desta pesquisa. Ao final da introdução, 

dispõe-se a estrutura deste trabalho, em que são descritos os capítulos subsequentes. 

 

1.1 Contextualização e problema de pesquisa 

 

O surgimento da sociedade do conhecimento proporcionou mudanças nas estruturas 

da economia, que antes se baseava na produção, no capital e no trabalho e hoje 

resulta de uma radical transformação de paradigma (Stehr, 1994). Essa nova era da 

economia tem buscado na ciência, nas instituições produtoras do conhecimento e nas 

relações dos indivíduos entre si um meio natural de gerar riquezas. A geração e a 

exploração de novas ideias tornaram-se, nesse novo paradigma, fonte de criação de 

riqueza (Bueno, 2017).  

 

As mudanças sociais ocorridas pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia e a 

necessidade de desenvolvimento sustentável das organizações têm fornecido 

crescimento nas inovações tanto em nível de firma, como também em nível regional 

e de países. Isso é comprovado por meio de indicadores regionais, de países e 

também indicadores de blocos econômicos (Vasconcelos, 2017). 

 

Como consequência da condição competitiva da sociedade contemporânea e o 

avanço exponencial do conhecimento e da inovação, faz-se necessário às 

Universidades, importantes instituições que cooperam com o desenvolvimento do 

conhecimento e da inovação, readequarem seu papel no cumprimento de sua função 

social. É nesse contexto que a universidade, além de cumprir suas missões básicas 

de educação e pesquisa, também tem, na atualidade, uma terceira missão 

fundamental: colaborar para o desenvolvimento econômico e social. Como 

consequência dessa evolução do papel das universidades, surgiu a expressão 

“Universidade Empreendedora” (Etzkowitz & Leydesdorf, 2000).  
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A partir dos anos 90, em um movimento conhecido como a Segunda Revolução 

Acadêmica, uma parte das universidades e centros de pesquisa norte-americanos e 

europeus focalizaram seu escopo na ligação do tecido econômico com os processos 

de conhecimento e tecnologia gerados pelas instituições (Bathelt, 2001; Daniel, 

Cerqueira, Ferreira, Preto, Afonso & Quaresma, 2015). Nesse processo, o agente 

principal é a Universidade Empreendedora. Como características principais dessas 

instituições encontram-se o estímulo à formação do indivíduo empreendedor, 

atividades empresariais dos membros da comunidade acadêmica, a criação de novas 

empresas, redes de colaboração em pesquisas, processos de interação multilateral e 

pesquisas contratuais (Etzkowitz, 2013; Guerrero, Kirby & Urbano, 2006; Salamzadeh, 

Salamzadeh & Daraei 2011). 

 

Existem características distintas entre as Universidades Empreendedoras e as 

universidades de pesquisa, dentre elas está a ligação ao sistema ou ecossistema de 

inovação. Estas universidades incorporam abordagens em rede, desenvolvimento de 

cooperação baseado em tecnologia e liderança do sistema local de inovação. 

Programas, formas organizacionais e financiamentos de capital externo são 

características dessas universidades que se tornaram mais do que acumuladoras de 

conhecimento, mas centros de conhecimento (Youtie & Shapira, 2008). A 

conceituação de Universidade Empreendedora na literatura coloca-a como um dos 

principais propulsores de um sistema social no qual o empreendedorismo pode ser 

considerado tanto um processo quanto como um resultado (Jones-Evans, Klofsten, 

Andersson & Pandya, 1999; Klofsten, 2008). 

 

Universidades como centro de inovação apresentam diferenças na estrutura e 

organização interna da instituição, na transformação da ciência, nos caminhos de 

financiamentos, no perfil dos pesquisadores e no ensino. As universidades incorporam 

dimensões empreendedoras e as empresas interligadas absorvem as dimensões 

acadêmicas, fornecendo à sociedade desenvolvimento socioeconômico e importantes 

competências (Fagerberg, Mowery & Nelson, 2005). 

 

Neste estudo, o escopo de pesquisa é direcionado à Universidade Empreendedora e 

sua participação nessa interface pertencente ao sistema de inovação local, que nesta 



12 

 

pesquisa caracteriza-se como ecossistema de inovação, classificação decorrente das 

características intrínsecas que compõem o sistema de inovação da região de Boston. 

O ecossistema de Boston é internacionalmente reconhecido por apresentar um centro 

de inovação e empreendedorismo global amplamente embasado no conhecimento, 

resultante da maior concentração de faculdades e universidades do mundo (Mashiter, 

2018; Verleun, 2018).   

 

Entretanto, não se conhece claramente as contribuições dessas Universidades 

Empreendedoras para o ecossistema de inovação, incluindo empresas, centros de 

pesquisas, redes, start-ups, etc. Considerando o exposto, surge a pergunta da 

presente pesquisa: como as Universidades Empreendedoras contribuem para o 

ecossistema de inovação de Boston?  

 

1.2  Objetivos geral e específicos 

 

Para responder à pergunta de pesquisa identificada na seção anterior, foi traçado 

como objetivo geral “analisar como as Universidades Empreendedoras da região de 

Boston, USA, contribuem para o ecossistema de inovação local”. 

 

Como objetivos específicos, propõem-se: 

 

a) Identificar os elementos que compõem uma Universidade Empreendedora em 

seis universidades da região de Boston. 

b) Caracterizar o ecossistema de inovação de Boston. 

c) Identificar o conjunto de ações e infraestruturas que conectam as 

Universidades Empreendedoras ao ecossistema de inovação de Boston. 

d) Identificar de que forma as ações das universidades pesquisadas contribuem 

para o ecossistema de inovação local. 

 

1.3 Justificativa  

 

O ecossistema de inovação de Boston é reconhecido como um dos mais ativos 

centros de inovação globais. A região de Boston-Cambridge conta com a maior 

concentração de faculdades e universidades do mundo e possui os principais centros 
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tecnológicos de expressão internacional, como a Universidade de Harward, a 

Universidade de Massachusetts (UMASS) e o Massachusetts Institute of Tecnology 

(MIT). Ess,te ecossistema conta com a atuação do governo, de investidores, 

universidades, empresas e organizações sem fins lucrativos que atuam, em conjunto, 

em prol do desenvolvimento de um ambiente favorável ao surgimento de novas 

empresas e tecnologias (Budden & Murray, 2015; Mashiter, 2018).  

 

O ecossistema de Boston encontra-se entre os cinco maiores ecossistemas de start-

ups do mundo (Start-up Genome, 2019). É o ecossistema de inovação mais voltado 

para a inovação derivada das universidades, já que na região encontram-se 74 

faculdades e universidades, mais de 265.000 estudantes e oito universidades de 

pesquisa, que introduzem 7 bilhões na economia regional anualmente. Deste valor, 

1,5 bilhão são investidos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) anualmente 

(Mashiter, 2018).  

 

As Universidades Empreendedoras desempenham papel ativo nesse ecossistema 

(Budden & Murray, 2015). Dessa forma, entende-se que a relevância deste trabalho 

está em entender quais são as ações, programas e contribuições que as 

universidades desempenham para o fortalecimento desse ecossistema de inovação. 

Diante da dinâmica desenvolvida na região de Boston, a análise desse ecossistema 

regional trata-se de um benckmarking para o segmento universitário, visto que o 

conhecimento das práticas realizadas pode fornecer contribuições a outros sistemas 

de inovação regionais.  

 

A Universidade Empreendedora constitui um campo de pesquisa relevante, uma vez 

que esse modelo de instituição acadêmica tem apresentado potencial econômico e 

social para as regiões onde está localizada. Percebe-se uma lacuna teórica nos 

estudos desse campo, pois não foi identificado estudo de caso acadêmico sobre o 

ecossistema de inovação de Boston e o papel que as universidades daquela região 

exercem ali. Este estudo visa contribuir também com gestores acadêmicos que 

desejam implantar programas e projetos em instituições de ensino que sejam 

interligadas ao ecossistema de inovação regional ou nacional.  
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Em consonância com a linha de pesquisa “Inovação e Organizações” do Programa de 

Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Administração (MPA) e do Núcleo de 

Estudos em Gestão do Conhecimento e da Inovação, esta pesquisa se justifica devido 

ao relevante papel que as universidades desempenham na sociedade e pela 

necessidade de mais conhecimento de como essas instituições podem cooperar para 

o desenvolvimento das inovações nas regiões onde elas estão inseridas. 

 

Busca-se contribuir com o MPA da instituição ampliando seu escopo de produção 

científica; e com a academia ao analisar as Universidades Empreendedoras à luz da 

teoria hélice tríplice. Também contribuir com o segmento de gestão universitário por 

intermédio de conhecimentos para outras instituições de ensino das melhores práticas 

realizadas neste caso específico. E com a pesquisadora, por proporcionar 

conhecimento necessário para gerir programas e espaços destinados a esse fim.  

 

1.4  Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos, que serão caracterizados 

na sequência.  

 

No capítulo 1 contextualiza-se a pesquisa, identifica-se o problema, apresentam-se os 

objetivos geral e específicos e a justificativa do tema da pesquisa. 

 

No capítulo 2 faz-se uma revisão bibliográfica da literatura, estabelecendo as bases 

teóricas sobre inovação, processos sistêmicos de inovação e agentes de inovação da 

teoria hélice tríplice. Além disso, fornece-se a teorização da Universidade 

Empreendedora com conceituações e modelos teóricos já estruturados pela literatura. 

Esses elementos, ecossistema de inovação e Universidade Empreendedora, 

constituem o marco teórico que delineia este estudo. 

 

No capítulo 3 descreve-se a metodologia utilizada para a obtenção dos objetivos 

propostos, informando as características classificatórias da pesquisa bem como os 

procedimentos de coleta e análise de dados. Também é apresentado o construto que 

constitui o instrumento da pesquisa.  
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O capítulo 4 relata os resultados encontrados na pesquisa e também a análise destes. 

Ele é construído de acordo com os objetivos específicos desta pesquisa, visando 

potenciar a visualização dos resultados. 

 

Por último, o capítulo 5 é composto das considerações finais desta pesquisa, com uma 

síntese dos procedimentos adotados e dos resultados obtidos. 
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2 Referencial Teórico 

 

Esta seção da pesquisa propõe-se a apresentar uma revisão bibliográfica que aborda 

os temas relacionados às perspectivas de inovação, os modelos de interação do 

campo da hélice tríplice e suas evoluções, os conceitos e dimensões da Universidade 

Empreendedora e os estudos anteriores. Ao final deste capítulo registra-se o marco 

teórico desta dissertação. 

 

2.1 O fenômeno da inovação 

 

A era do conhecimento, hegemônica nas últimas décadas, substituiu os antigos 

elementos de produção econômica, terra-capital-trabalho, predominantes, desde 

Adam Smith, por um novo paradigma que evidencia a informação, o conhecimento e 

a inovação como elementos fundamentais à economia moderna. O trabalho físico é 

realizado por máquinas e o trabalho mental com característica mecanicista é realizado 

por computadores. Dessa forma, o trabalho humano concentra-se no desenvolvimento 

de produtos e processos (Tosta, 2012). 

 

A inovação torna-se um meio vital para o crescimento econômico no mundo moderno. 

Os países industrializados utilizam esse fenômeno para gerar crescimento e 

desenvolvimento econômico e social (Franko, 1989). Para Schumpeter (1984), as 

organizações criam novos produtos, métodos de produção, mercados e formas de 

organização industrial para impulsionar o capitalismo. Essas ações diferenciam cada 

organização dos seus concorrentes e podem ser vistas como uma inovação. Esse 

pensamento de Schumpeter foi fundamental na construção das teorias da inovação. 

Por considerar a relação entre inovação e o desenvolvimento econômico, esse 

fenômeno é denominado destruição criativa (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE, 2005). 

 

Entre diversas conceituações da inovação destaca-se a referida na terceira edição do 

Manual de Oslo. Esse relatório tem como objetivo orientar e padronizar conceitos, 

metodologias e o desenvolvimento de dados sobre pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

pertencentes às publicações da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) em parceria com a Comissão de Estatística da Europa 
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(EUROSTAT). Esse conceito de inovação foi ampliado nessa terceira edição e passou 

a englobar inovações tecnológicas e não tecnológicas e perspectivas de marketing e 

organizacionais, não presentes em versões anteriores. Assim, esse conceito fornece 

ao fenômeno mais abrangência e primor. A definição de inovação consiste em: 

 

[...] 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 (OCDE, 2005, p. 55). 
 

Alguns elementos tornam-se necessários para o entendimento da temática da 

inovação, entre eles o grau de novidade da inovação. O processo de inovação é 

predominantemente dividido em duas categorias: inovações radicais (disruptivas) ou 

inovações incrementais. As inovações radicais promovem disrupção no mercado e na 

atividade econômica e as inovações incrementais são renovações ou melhorias 

contínuas nos produtos, processos, métodos de produção ou gestão e utilizam-se de 

fontes já existentes para que a inovação se realize (Bessant & Tidd, 2009; Damanpour 

& Aravind, 2012; Freeman, 1988). Outro elemento que demarca a inovação é a 

necessidade de que haja sua implementação, a disponibilidade ao mercado, quando 

ocorre inovação em produtos; a implantação nas rotinas organizacionais quando 

ocorre inovação de processos ou de estruturas organizacionais (OCDE, 2005). A 

inovação também necessita gerar valor econômico para a organização. Essa 

característica é a que a diferencia da invenção, que é o estágio em que ainda não 

existe valor à sociedade (Schumpeter, 1984). 

 

2.1.1 Características dos modelos de inovação 

 

Diferentes correntes de pensamento têm buscado explicar o desenvolvimento da 

inovação. O paradigma linear, oriundo das teorias clássicas e neoclássicas da 

economia, compreendia que o desenvolvimento da inovação ocorria de forma 

sequencial e unidirecional. Rothewell (1994) apresenta três gerações de modelos, que 

são technology push, market pull e coupling model, em que os dois primeiros se 

enquadram no paradigma linear. Na primeira geração, que ocorreu entre a década de 

1950 e a de 1960, o modelo caracterizava-se pelo paradigma de que as ofertas 

tecnológicas puxavam o desenvolvimento da inovação. Assim, o pensamento era de 
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que quanto mais investimento em P&D houvesse, mais recursos a organização teria 

para gerar inovação (Coutinho, 2004). Esse primeiro modelo é chamado de 

technology push, pois a ciência fornecia a base da inovação (Barbieri, 2003).  

 

A segunda geração, que se iniciou no final de 1960 e estendeu-se ao início de 1970, 

desencadeou-se por um comportamento derivado da estabilidade das organizações e 

que gerou o desenvolvimento do crescimento dos bens de consumo. Um novo 

processo inovador desenvolveu-se, preocupado com as necessidades do mercado. E 

é denominado pela literatura de modelo linear reverso (market pull), por ser o mercado 

o gerador de oportunidades inovadoras. Já na terceira geração de modelos, que se 

iniciou na década de 1980, buscou o desenvolvimento da inovação por intermédio do 

equilíbrio entre a pesquisa e as necessidades do mercado. Por isso o modelo é 

denominado coupling model ou modelo combinado (Rothwell, 1994). Críticas ao 

modelo combinado ocorreram por considerar que ele criava inovação unidirecional, 

sem ponderar o retorno das informações do mercado e da competição industrial e 

também por não analisar as influências internas e externas às quais as organizações 

são submetidas (Mariano Nieto, 2003). 

 

 

Figura 1 
Modelos linear de inovação, primeira e segunda geração. 
Fonte: adaptado de Lacono, A., Almeida, C. A. S. D., & Nagano, M. S. (2011). Interação e cooperação 
de empresas incubadas de base tecnológica: uma análise diante do novo paradigma de 
inovação. Revista de Administração Pública, 45(5), 1485-1516.. 

 

Dessa forma, um novo paradigma surge e apresenta um modelo não linear nem 

unidirecional, mas interativo. Desenvolvido por Kline & Rosenberg (1986), o modelo 

interativo de inovação considera as interações internas e externas da empresa, que 

se torna a protagonista do desenvolvimento de inovação. A empresa identifica as 

demandas do mercado e utiliza-se do conhecimento científico já existente ou, quando 

necessário, formula meios de gerar novas fontes de conhecimento. A caracterização 
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do modelo interativo de inovação é formada pelo feedback existente entre as 

atividades produtivas da empresa (Rocha, 2014). As quatro gerações de modelos 

supracitados trazem em comum a busca da inovação a partir de um esforço coletivo, 

assim, podem ser classificados como macromodelos explicativos (Barbieri, 2003).  

 

 

Figura 2 
Modelo interativo de inovação. 
Fonte: Kline, J. K., & Rosenberg, N. (1986). An overview of innovation. In: R. Landau, & N. Rosenburg 
(eds.). The positive sum strategy: Harnessing technology for Economic growth. (pp. 275-306). 
Washington DC. 
 

Já alguns modelos são denominados prescritivos e dispõem da intenção de nortear 

os agentes internos e externos que fomentam a inovação nas organizações. O modelo 

de inovação fechada, apresentado por Chesbrough (2003), posiciona a empresa e 

seus recursos como propulsora da inovação, cujos elevados volumes de 

investimentos são destinados a P&D internos, consequentemente, aumentam o 

controle da propriedade intelectual. Nessa concepção, o modelo remete à ideia de um 

funil da inovação, pois percorre um fluxo contínuo.  

 

 

Figura 3 
Modelo de inovação fechada, 
Fonte: Chesbrough, H. W. (2003), Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from 
technology. Harvard Business School Press, Boston, MA. 



20 

 

 

Na mesma pesquisa, Chesbrough (2003) demonstra o modelo de inovação aberta, 

que caracteriza o processo de inovação para além da empresa e consiste na busca 

de oportunidades de conhecimento no ambiente externo. Estas podem ocorrer por 

intermédio de propriedades intelectuais adquiridas ou novas fontes de conhecimento 

que objetivam enriquecer o processo de P&D interno da organização. Portanto, o 

desenvolvimento da inovação pode promover o crescimento do ativo da empresa e 

também da geradora desse novo conhecimento (Rocha, 2014). No modelo de 

inovação aberta, outros agentes contribuem para o desenvolvimento de novas 

tecnologias, como o governo, as universidades e os centros de pesquisa 

(Chesbrough, 2012).  

 

 

Figura 4 
Modelo de inovação aberta. 
Fonte: Chesbrough, H. (2012). Open innovation: Where we've been and where we're going. Research-
Technology Management, 55(4), 20-27. 
 

Logo, novas correntes configuram-se na busca da geração da inovação, não por 

processos em organizações individuais, mas com ênfase nos processos sistêmicos, 

interativos, não lineares, cumulativos, específicos da localidade e difíceis de serem 

replicáveis (Freeman, 1995; Möller & Rajala, 2007). 

 

2.1.2 A inovação vista por processos sistêmicos 

 

A inovação passou a ser observada em seu processo sistêmico a partir da formação 

da Escola Neoschumpeteriana de Pensamento Econômico, que ocorreu na década 

de 1970, por Freeman (1988), Lundvall (1990). Duas pesquisas acadêmicas foram 

seminais para os estudos dos conceitos sistêmicos da inovação: o projeto SAPPHO, 
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sob a coordenação do professor Chris Freeman, pela Universidade Sussex, na 

Inglaterra; e na Universidade de Yale, pelo Yale Survey, realizado pelo Professor Alvin 

Klevorick. Essas pesquisas demonstraram a importância de captações internas nas 

organizações e que as capacitam para interagir com o ambiente externo. Além dessas 

pesquisas, o projeto Sundquist Report foi o responsável por acrescentar o conceito de 

“sistemas de inovação” aos documentos das políticas da OCDE (1988), que são: 

formação de redes de cooperação, parcerias estratégicas, spillovers e importância do 

conhecimento tácito (Cassiolato & Lastres, 2005).  

 

A partir disso, o fenômeno da inovação passou a ser investigado também de forma 

integrada. E a conceituação de processos sistêmicos de inovação adiciona às 

instituições de caráteres distintos a interatividade para contribuir para o 

desenvolvimento de um país, região, setor ou localidade. As relações entre esses 

agentes contribuem na produção, difusão e uso do conhecimento (Cassiolato & 

Lastres, 2005). 

 

Ao retratar este dinamismo do fenômeno de inovação, múltiplos conceitos emergiram 

e a literatura expandiu-se e dissipou-se. Os modelos de processos sistêmicos de 

inovação dividem-se entre: sistema de inovação, rede de inovação e ecossistema de 

inovação (Russo-Spena, Tregua & Bifulco, 2017). 

 

a) Sistema de inovação 

 

A concepção de sistema de inovação iniciou-se em 1988, com Lundvall, e tem sido 

debatida por diferentes domínios de pesquisa. Os estudos que se utilizam dos 

sistemas de inovação estão investigando as dinâmicas de inovação nacionais, 

regionais, as mudanças setoriais e o crescimento econômico que esse sistema 

promove (Russo-Spena et al., 2017). Os estudos baseiam-se na teoria do sistema 

(Freeman, 1988) e na teoria evolutiva dos mercados (Nelson & Winter, 1982), com 

ênfase voltada para o processo. A inovação olhada pela lente dos sistemas de 

inovação caracteriza-se como: a) sistêmica, devido às relações complexas entre os 

atores; b) dependente do contexto social, econômico, político e cultural, devido à 

diversidade intrínseca a cada contexto; c) resultante de mudanças culturais e/ou 
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institucionais (Cooke, Uranga & Etxebarria, 1997; Edquist & Johnson, 1997; Freeman, 

1995; Ludvall, 1988).  

 

A literatura sobre sistema de inovação é mais concentrada em periódicos com 

características de estudos políticos, econômicos e tecnológicos (Russo-Spena et al., 

2017) e o objeto de estudo tem predominantemente o escopo voltado para o processo 

subjacente às dinâmicas de inovação nacional e às mudanças nas trajetórias 

tecnológicas. O que mantém o sistema unido são os elementos de linguagem e cultura 

compartilhadas e o foco político de leis e regulamentos (Lundvall, 2007). 

 

b) Rede de inovação  

 

As redes de inovação têm ganhado destaque nas últimas décadas, devido à 

necessidade de desafiar as pressões competitivas da sociedade atual. Estudos de 

economia e gestão estratégica são as áreas que mais se apropriam dessa 

abordagem. As teorias mais frequentes nessas análises são a teoria da dependência 

de recursos (Pfeffer & Salancik, 1978) e a teoria de aprendizagem organizacional 

(Levitt & March, 1988). E a ênfase apresenta-se sobre a inovação ligada a 

relacionamentos sociais e institucionais (Russo-Spena, et al., 2017). A rede de 

inovação pode ser conceituada como “mecanismos de coordenação alternativos que 

permitem que as empresas acessem ativos complementares que, de outra forma, 

deveriam ser construídos isoladamente” (Russo-Spena et al., 2017). 

 

A literatura predominantemente direciona seus estudos de rede de inovação para 

objetos de análise, surgimento, estrutura e evolução de atividades inovadoras que se 

beneficiam ou não das redes de inovação (Russo-Spena et al., 2017). Nessa lente, a 

inovação é analisada pelas atividades sociais e institucionais de construção de 

relacionamentos, em que é realizado o aproveitamento de conhecimentos, tecnologias 

e recursos (Powell, Koput & Smith-Doerr, 1996). 

 

c) Ecossistema de inovação 

 

A utilização do pensamento de ecossistemas iniciou-se na literatura na década de 

1990, que sugere que as empresas não deveriam ser olhadas como elementos 
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isolados, mas como parte de um ecossistema de negócios (Moore, 1993). Já o termo 

ecossistema de inovação só entrou em uso a partir de 2000. Iniciou-se com estudos 

de estratégias e tecnologias por Adner (2006) e Chesbrough (2006). Em anos 

posteriores, outros campos de estudo também se utilizaram desse conceito, como: a 

economia e desenvolvimento regional (Carayannis & Campbell, 2009), estudos de 

empreendedorismo (Isenberg, 2010; Nambisan & Baron, 2013) e pesquisa de 

marketing e serviços (Vargo, Wieland & Akaka, 2015). Alguns estudos empregam a 

perspectiva de ecossistema de inovação como subconjunto de sistemas de inovação, 

outros a utilizam como sinônimo de sistemas de inovação (Russo-Spena et al., 2017). 

A matriz de pesquisa predominante de ecossistemas de inovação são comunidades 

de acadêmicos de inovação tecnológica, gestão estratégica, economia e estudos 

regionais e empreendedorismo.  

 

As áreas que se utilizam desse conceito são, comumente: tecnologia, inovação 

aberta, gestão estratégia, economia, desenvolvimento regional e empreendedorismo. 

O ecossistema de inovação apresenta similaridades com o sistema de inovação no 

que se refere ao estudo das relações existentes entre os atores econômicos, sociais 

e políticos, porém difere-se ao enfatizar as inter-relações e a interdependência que o 

ecossistema de inovação apresenta, pois as partes interativas necessitam uma da 

outra para o acesso a recursos dos quais todo o ecossistema depende (Russo-Spena 

et al., 2017).  

 

Existe uma analogia entre ecossistema de inovação e o ecossistema biológico 

observado na natureza. O ecossistema biológico tem como peculiaridade a inclusão 

de todos os organismos vivos (fatores bióticos) em uma área, além dos ambientes 

físicos (abióticos), para que sejam analisados seus estados de equilíbrio e trocas e 

condições de existência para manutenção de uma população. Nesse sistema, o 

estado de equilíbrio é medido pela troca de energia, e a dinâmica energética busca 

manter o estado de equilíbrio de sustentação (Jackson, 2015).  

 

No ecossistema de inovação, a característica intrínseca para que ele seja saudável e 

próspero é quando os investimentos na pesquisa (seja de fonte privada, 

governamental ou organizacional) produzem aumento no desenvolvimento de 

cooperação do ecossistema. Nessa perspectiva, Jackson (2015) vê o ecossistema de 
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inovação em duas economias, a economia de pesquisa e a economia de negócios. 

Porém, a desvinculação do ecossistema de inovação em dois ecossistemas, um 

comercial e outro de pesquisa, parece não contribuir para a integração entre a 

comunidade acadêmica e a empresarial (Ferreira, Ferreira, Pinheiro & Oliveira, 2017). 

 

As definições de ecossistema de inovação, apresentadas na Tabela 1, trazem em 

comum alguns elementos: a interação entre os agentes interorganizacionais; a 

inclusão do ambiente, tanto físico quanto virtual; os fluxos existentes entre os agentes 

e a não previsibilidade de ações e regras entre os elementos do ecossistema. 

 

Tabela 1 

Quadro de definições de ecossistema de inovação 

Autores Definições 

Namba, 2006 “Uma infraestrutura para fomentar inovação onde ofertantes e demandantes de 
inovação interagem como público estratégico. O usuário é chamado a participar 
como cocriador da inovação”. 

Sawatani et al. 
2007 

“Estrutura de rede que engloba ligações para todos os participantes, tais como 
consumidores, provedores de serviço, fornecedores para as empresas, incluindo o 
ambiente. Estas ligações mostram fluxos de valor [...]” 

Guo, 2009 “É um sistema de inovação que contém organismos inovadores e ambientes de 
inovação com fluxo de material inovador, fluxo de energia e fluxo de informações em 
algum tempo e espaço”. 

Wang, 2010 “Sistema dinâmico de instituições e pessoas interconectadas [...] a organização de 
um ecossistema de inovação não é rigidamente planejada com papéis bem definidos 
para os diversos atores. Como resultado, as posições relativas de cada ator, bem 
como as condições para encorajar ou restringir o processo de inovação, podem 
mudar continuamente”. 

Jishnu, Gilhotra, 
Mishra, 2011 

“Sistemas interorganizacionais, políticos, econômicos, ambientais e tecnológicos 
pelos quais um ambiente é propício ao crescimento”... 

Thompson et al. 
2012 

“É um conjunto de componentes que trabalham em conjunto para criar um ambiente 
favorável à inovação e permitir que a tecnologia dure todo o ciclo de vida”. 

Komninos, 
Pallot, 
Schaffers, 2013 

“Uma combinação de iniciativas ‘bottom up’ e ‘top down’ liderando a rede de 
colaboração entre partes interessadas, a qual finalmente estará se estendendo para 
as comunidades reais de inovação”. 

Autio e Thomas, 
2013 

“É uma rede de organizações interconectadas, ligadas a uma empresa local ou 
plataforma tecnológica, que incorpora tanto produtores e usuários, criando e 
apropriando novos valores através da inovação”. 

Fonte: adaptado de Koslosky, M. A. N., de Moura Speroni, R., & Gauthier, O. (2015). Ecossistemas de 
inovação: uma revisão sistemática da literatura. (ano 2015). Revista ESPACIOS, 36(03).. 

 

A perspectiva do ecossistema de inovação iniciou-se com estudos de estratégias e 

tecnologias por Adner (2006) e Chesbrough (2006). Em anos posteriores, outros 

campos de estudo também se utilizaram desse conceito, como: a economia e 

desenvolvimento regional (Carayannis & Campbell, 2009), estudos de 
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empreendedorismo (Isenberg, 2010; Nambisan & Baron, 2013) e pesquisa de 

marketing e serviços (Vargo et al., 2015). Entretanto, alguns estudos empregam a 

perspectiva de ecossistema de inovação como subconjunto de sistemas de inovação, 

outros a utilizam como sinônimo de sistemas de inovação (Russo-Spena et al., 2017).  

 

 

2.1.3 Confrontações dos processos sistêmicos de inovação 

 

O estudo de Russo-Spena et al. (2017) buscou investigar, a partir de uma revisão 

bibliográfica sistemática, os conceitos aos quais os processos sistêmicos de inovação 

estão vinculados nas pesquisas acadêmicas e utilizaram agrupamentos de estudos e 

categorias. A Figura 5 ilustra as diferenças de domínios de cada uma das 

perspectivas, seus campos predominantes de pesquisas, conceituações e as 

principais posições ontológicas em que as perspectivas são utilizadas. 
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Figura 5 
Peculiaridades de sistemas, redes e ecossistemas de inovação. 
Fonte: Russo-Spena, T., Tregua, M., & Bifulco, F. (2017). Searching through the jungle of innovation 
conceptualisations: System, network and ecosystem perspectives. Journal of Service Theory and 
Practice, 27(5), 977-1005. 
 

Ao se analisar a Figura 5, percebe-se que as distinções ocorrem em todos os aspectos 

analisados, porém se destacam as diferenças no contexto, na governança e na 

posição ontológica de cada processo. Nos sistemas de inovação, as interações são 

mais previsíveis, partem de uma instituição e fornecem regras claras para a interação. 

Nas redes ocorre um desequilíbrio controlado para se estabelecerem mudanças e no 

ecossistema as interações são imprevisíveis e o desequilíbrio é tolerado como parte 

do processo. 
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Também como resultado da pesquisa de Russo-Spena et al. (2017), são mencionados 

os autores mais relevantes para cada uma das perspectivas. A Tabela 2 mostra os 

autores seminais e predominantemente citados em cada grupo sistêmico de inovação. 

 

Tabela 2 

Autores mais citados em estudos de inovação sistêmica 

Processos sistêmicos 
de inovação 

Autores 

Sistemas de inovação Freeman (1988); Cooke, Uranga & Etxebarria (1997); Lundvall (1990) 

Redes de inovação Powell et al. (1996); Owen-Smith & Powell (2004); Dhanaraj & Parkje 
(2006) 

Ecossistema de inovação Adner (2006); Adner & Kapoor (2010), Chesbrough & Appleyard (2007) 

 

Fonte: adaptado de Russo-Spena, T., Tregua, M., & Bifulco, F. (2017). Searching through the jungle of 
innovation conceptualisations: System, network and ecosystem perspectives. Journal of Service Theory 
and Practice, 27(5), 977-1005. 
 

Outra terminologia existente relacionada à inovação em processo sistêmico é a 

apresentada pela International Association of Science Parks and Areas of Innovation 

(IASP, 2018). Essa associação utiliza o conceito de área de inovação para locais em 

que são projetados programas e infraestruturas para atrair pessoas com mentalidade 

empreendedora em negócios intensivos em conhecimento. Essas áreas visam 

contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável e a prosperidade de 

comunidades científicas, tecnológicas, educacionais e sociais. 

 

2.1.4 Agentes de inovação em processos sistêmicos 

 

A abordagem sistêmica da inovação gerou alguns modelos que buscam retratar a 

realidade em arranjos institucionais, como universidades, governo, empresas, cliente 

e outros stakeholders do sistema. Os modelos de Sistemas Nacionais de Inovação 

(National Innovation Systems - NIS) (Freeman, 1982; Lundvall, 1992; Nelson, 1993) 

relacionam a inovação e o aprendizado a desenvolvimento econômico-social. Na 

centralidade desse sistema estão as empresas e seus canais de obtenção de 

conhecimento, que englobam fundações de pesquisa e universidades.  

 

Entretanto, o modelo tido como precursor dos sistemas de inovação foi desenvolvido 

por Jorge Sábato e Natalio Botana, apresentado na Itália no World Order Model 
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Conference, e trouxe em sua essência a busca de mais eficiência de tecnologias, 

denominado de “Triângulo de Sábato”. Este se compõe de três esferas, das quais 

seus vértices representam o governo, estrutura científico-tecnológica e estrutura 

produtiva (Plonski, 1995). 

 

 

Figura 6 
Modelo de Triângulo de Sábato. 
Fonte: Sábato, J., & Botana, N. (Nov. 1968). La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América 
Latina: estudio prospectivo sobre América Latina y el orden mundial en la década del 1990. The World 
Order Models Conference, Bellagio, Italia, 7. 

 

O objetivo desse modelo era auxiliar no desenvolvimento econômico e social da 

América Latina e buscar a diminuição da fronteira tecnológica entre os países 

desenvolvidos e os latino-americanos. Os três elementos apresentados foram 

consolidados como agentes necessários para o progresso das sociedades 

contemporâneas (Sábato & Botana, 1968). Cada vértice é visto como um conjunto de 

múltiplas instituições, unidades de decisão e de produtos que, por sua relação, 

forneciam a dinâmica do Triângulo de Sábato (de Figueiredo, 1993). A crítica a esse 

modelo partiu de Etzkowitz (2009), quando afirma que no modelo do Triângulo de 

Sábato o governo é quem orientava o caminho da inovação tecnológica e sua 

influência era maior sobre os demais atores do sistema.  

 

Na década de 1980, Henry Etzkowitz delineava seus estudos em proteção e utilização 

comercial do conhecimento expandido, conhecimento como desenvolvimento regional 

e o papel das universidades como respostas a políticas governamentais de apoio a 

pequenas e médias empresas. A partir da década de 1990, esse pesquisador unificou 

suas pesquisas com Loet Leydesdorff na Universidade do Estado de Nova York. O 

campo de estudo de Leydesdorff era a dinâmica de sistemas, e como fruto dessa 
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parceria, em 1996 surgiu a abordagem da tríplice hélice, que relaciona governo-

universidade-empresas (Etzkowitz, 2009). 

 

2.1.5 A teoria da hélice tríplice 

 

Essa teoria é composta de três hélices ou esferas, que são os agentes atuantes no 

sistema de inovação. E também apresenta três configurações distintas e sequenciais 

e visa explicar os desenvolvimentos estruturais nas economias baseadas em 

conhecimento. Para Stehr (1994), o surgimento da era do conhecimento foi 

relacionado às transformações na economia, o que induziu as modificações nas 

instituições, nas relações humanas e com o meio social. 

 

A primeira configuração da teoria hélice tríplice enfatiza a predominância do Estado 

como regulador das atividades empresariais e acadêmicas, nesse estágio, a teoria é 

também denominada de “modelo estático”. Para Etzkowitz (2009), organizações 

especializadas e com alta relação com o governo central encontram-se nesse 

contexto, entretanto, o modelo estadista gera barreiras à inovação tecnológica, pois 

centraliza as diretrizes e recursos e coloca sob sua subordinação as iniciativas.  

 

 

Figura 7 
Modelo estático da teoria hélice tríplice. 
Fonte: Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (Feb. 2000). The dynamics of innovation: from national systems 
and “Mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2), 111. 

 

A segunda configuração da teoria hélice tríplice, denominada “laissez-faire”, apresenta 

a abordagem em que cada ator desempenha seu papel de forma independente. As 

esferas dos atores são separadas, porém com relação direta entre elas. O governo 

perde seu papel protagonista e agora tem a função de delimitar as regulações e 

mobilização de recursos que causam o processo inovativo. As instituições de ensino 
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são vistas como mão de obra qualificada e às indústrias compete o papel de utilização 

da prática dos conhecimentos produzidos. Entretanto, não há um espaço que integre 

as ações governo-academia-empresa e a relação entre os atores ocorre de forma 

unilateral e, preferivelmente, por meio de um intermediário (Etzkowitz, 2009).  

 

 

Figura 8 
Teoria da hélice tríplice modo laissez-faire.  
Fonte: Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (Feb. 2000). The dynamics of innovation: from national systems 
and “Mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2), 111. 

 

A terceira configuração da teoria, denominada “tradicional”, apresenta interconexões 

entre os atores e visa, dessa forma, a partir da colaboração e troca, produzir o 

processo de inovação. As relações de alianças às quais esses agentes são 

submetidos fornecem um ambiente de inovação só possível por intermédio da sinergia 

da conexão (Etzkowitz & Leydersdorff, 2000). O pressuposto dessa teoria é que o 

conhecimento é produzido de forma dinâmica tanto internamente quanto nas 

fronteiras institucionais.  

 

 

Figura 9 
Teoria tradicional da hélice tríplice. 
Fonte: adaptado de Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (Feb. 2000). The dynamics of innovation: from 
national systems and “Mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations. Research 
Policy, 29(2).. 
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A análise das interações entre universidade-empresa-governo é a premissa dessa 

teoria. Novos mecanismos de transmissão de tecnologia e conhecimento, colaboração 

sistêmica e crescente fundamentam essa abordagem. Para Etzkowitz (2003), a hélice 

tríplice identifica e promove quatro estágios do processo de inovação: a) a 

transformação no interior das hélices está relacionada às mudanças de papéis das 

instituições; b) existe influência de uma hélice sobre as outras; c) a interação entre as 

três hélices cria uma sobreposição, constituída de organizações trilaterais e 

compartilhadas; d) o efeito recursivo dessas relações proporciona a evolução dos 

modelos. Como resultado da interconexão entre os três agentes, gera-se um espaço 

de interface, em que cada agente contribui e recebe recursos distintos e apresentam 

uma característica híbrida. 

 

O estudo de Leydesdorff (2012a) apresenta alguns contrapontos entre os sistemas 

nacionais de inovação, predominantemente utilizados na sociedade para coordenar 

os sistemas de inovação metropolitanos. Entretanto, para Leydesdorff & Zawdie 

(2010), a teoria hélice tríplice fornece vantagens por não exigir suposições anteriores 

de sistemas nacionais ou regionais para a integração. Estudos empíricos mostram 

que a Holanda emprega um sistema nacional de inovação, visualizado por meio de 

seus indicadores. Entretanto, a Alemanha, Hungria e Áustria migraram para sistemas 

regionais de inovação ou metropolitanos, citando-se como exemplo a cidade de 

Budapeste (Leydesdorff, 2012a). Dessa forma, os pressupostos da teoria da hélice 

tríplice podem, segundo o autor, ser mais adequados para o acompanhamento e 

geração de desenvolvimento. 

 

Outra perspectiva avaliada por Leydesdorff (2012a) é quanto aos sistemas de 

inovação serem ou não específicos por tecnologia ou baseados no setor. A teoria da 

hélice tríplice permite a verificação de indicadores na análise dessa classificação.  

Como em um exemplo, cita-se o Japão, caso em que constantemente são analisados 

os indicadores da relação universidade-governo-empresa, registrando-se declínio nas 

duas últimas décadas, mesmo o país possuindo políticas explícitas para estimular 

essas relações. Estudiosos japoneses têm realizado parcerias com pesquisadores 

estrangeiros, o que pode justificar parte desse declínio. Situação semelhante ocorre 

também com a Coreia (Park & Leydesdorff, 2010).  
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Sistemas relevantes de inovação continuam a evoluir, e agora, dentro da perspectiva 

de que os desequilíbrios são intrínsecos da economia do conhecimento e não mais 

consequências únicas da “destruição criativa”. A destruição criativa é uma teoria 

desenvolvida por Schumpeter, que busca explicar as transformações que ocorrem no 

capitalismo pela criação de novos produtos, serviços e processo. Essa “criação” gera 

mudanças na economia, porém também modifica o mercado, gerando uma destruição 

advinda da substituição dos antigos produtos, serviços ou processos (Cooke, 2002; 

Foray 2004; Leydesdorff, 2006). Uma subdinâmica do sistema social baseado no 

conhecimento reestrutura recursos em objetos epistêmicos e, dessa forma, possibilita 

a alteração de expectativas entre as partes. Um exemplo são os Países Baixos e sua 

crescente exportação de tomates, inadequado para aquela região devido às 

condições climáticas, porém possível dentro de um sistema de inovação baseado no 

conhecimento, em que nada é fornecido “naturalmente” sem poder ser desconstruído, 

aperfeiçoado e reconstruído de maneira inovadora (Leydesdorff, 2012b). Para 

Halffman & Leydesdorff (2010), nessa economia as universidades são mais 

importantes para o sistema, visto terem o papel mais ativo na geração do 

conhecimento. 

 

A literatura também referência a quarta e quinta hélices. A quarta hélice acrescenta 

meios de mídia, cultura e a sociedade civil como variáveis a serem analisadas, pois 

são impulsionadores de inovação (Carayannis & Campbell, 2009). A quinta hélice 

refere-se a ambientes naturais da sociedade e aos desafios que o meio ambiente 

proporciona e produz uma busca de conhecimento e inovação à sociedade 

(Carayannis, Barth & Campbell, 2012). 

 

Para Carayannis & Campbell (2009), o ecossistema de inovação é o resultado da 

integração de um sistema multilateral, multimodal e multinível que tem como ênfase a 

criação, difusão e uso de conhecimento. Os autores fazem um paralelo entre os 

modelos de inovação linear e os modelos de inovação não lineares.  Para eles, os 

modelos de inovação linear são formados por pesquisa básica realizada 

preferencialmente pelas universidades, pesquisa aplicada realizada por instituições 

em parceria com universidades e pesquisa experimental dirigida por empresas 

comerciais. E os modelos de inovação não lineares, constituem-se de:  
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[...] um acoplamento mais paralelo da pesquisa básica, pesquisa aplicada e 
desenvolvimento experimental. Assim, universidades ou instituições de ensino 
superior em geral, instituições e empresas relacionadas à universidade se 
unem em redes e plataformas variáveis para criar redes de inovação e clusters 
de conhecimento. Mesmo que continue havendo uma divisão de trabalho e uma 
especialização funcional das organizações no que diz respeito ao tipo de 
atividade de pesquisa & desenvolvimento, universidades, instituições e 
empresas relacionadas à universidade podem executar, ao mesmo tempo, 
pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental (Carayannis & Campbell, 
2009, p. 210). 

 

A Figura 10 ilustra os modelos de inovação linear e não linear destacados por 

Carayannis & Campbell (2009). 

 

 

Figura 10 
Modos de inovação linear e não linear. 
Fonte: Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). Mode 3' and Quadruple Helix: toward a 21st 
century fractal innovation ecosystem, International Journal of Technology Management, 46, 11. 
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Os autores apresentam o ecossistema de inovação como resultado das interações 

entre universidades empreendedoras, empresas e instituições relacionadas à 

universidade. 

 

2.2 Universidade e contemporaneidade 

 

Os papéis que a universidade desempenha na sociedade desenvolvem-se 

gradativamente com as mudanças ocorridas na sociedade. “A universidade medieval 

olhou para trás e professou ser um armazém de conhecimento antigo [...] A 

universidade moderna está à frente e é uma fábrica de novos conhecimentos” (Huxley, 

1892). A mudança aloca uma fundamentação organizacional a fim de se adaptar a 

uma sociedade em mudança e controla um novo estado estável, porém orientado à 

mudança (Clark, 2006). 

 

Schumpeter, já em 1961, considerava a universidade um local propício para a geração 

e apoio a indivíduos capacitados para modificar um sistema produtivo com base 

transformadora, fato este primordial para o desenvolvimento da economia dos países.  

 

2.2.1 A trajetória da universidade: um breve histórico  

 

Com origem na instituição medieval, que possuía ênfase no conservadorismo e na 

transferência do conhecimento, a universidade, ao longo dos séculos, tem evoluído 

para uma instituição que gera conhecimento e o coloca em uso (Etzkowitz, 2013).  

 

Em sua gênese média, a universidade caracterizava-se pela disseminação dos 

conhecimentos advindos da Filosofia, porém, com a Primeira Revolução Científica, 

que ocorreu entre o século XVI e XVII, aconteceu a separação entre as áreas de 

conhecimento. E isso ocasionou uma nova estruturação e praticidade na criação e 

desenvolvimento do conhecimento (Longo, 1987). Nesse período a atenção da 

universidade estava centrada exclusivamente no ensino, e foi no século XVII que a 

busca pelo entendimento dos fenômenos da natureza passou a ser conhecida como 

método científico. Com o crescente interesse dos indivíduos pelo avanço do 

conhecimento sobre o universo, tais pesquisadores se reuniam em academias para 

discutir descobertas e propor novas questões (Longo, 1989). Naquele período a 
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universidade apresentava como missão a atividade de ensino e a transmissão do 

conhecimento já produzido (Reis, 2004).  

 

Já na metade do século XVIII, com o início da Revolução Industrial, também 

denominada como Revolução Tecnológica, a maioria das inovações do processo de 

industrialização ocorreu de forma empírica. As invenções resultaram de experimentos 

e produtos de engenho artesanal e não havia interação das ideias dos cientistas e dos 

inventores com os processos industriais (Longo, 1989). Nesse período a Ciência se 

mantinha ocupada com a busca de respostas para questões concebidas pelos 

fenômenos da natureza e posteriormente, de forma gradativa, migrou para explicar as 

indagações surgidas dos processos produtivos da época (Martins, 2014). 

 

No final do século XIX ocorreu a ligação da tecnologia da época com a ciência, devido 

às descobertas científicas, neste momento a tecnologia passa a utilizar 

significativamente a ciência nas indústrias químicas e o uso de energia elétrica. Desde 

então, as máquinas, processos e produtos começaram a surgir dos avanços 

referentes ao conhecimento científico produzido (Longo,1989). 

 

Esse processo de união da tecnologia com o conhecimento científico para suprir as 

necessidades específicas origina a incorporação da pesquisa à missão da 

universidade, o que pode ser denominado como a Primeira Revolução Acadêmica, 

em que se verifica a disseminação de um novo modelo de instituição. A universidade 

passa a admitir e praticar “o princípio de liberdade acadêmica e o nexo estreito entre 

ensino e pesquisa” (Plonkis & Carrer, 2009, p. 108). Há, então, a reformulação do 

conceito de “formação profissional especializada” (Plonkis & Carrer, 2009). 

 

Outro marco para a Ciência acontece no período da Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), em que os cientistas foram envolvidos nos esforços bélicos e resultou em 

inúmeras descobertas. Durante essa mobilização de esforços para a guerra, os 

cientistas e engenheiros envolveram-se com a utilização e análise de recursos táticos 

e estratégicos, com a lógica, a estatística aplicada, o aperfeiçoamento das técnicas 

organizacionais e a tomada de decisão (Martins, 2014). A partir da tecnologia e do 

conhecimento científico emergentes do conflito, os governos passaram a ter custo 

elevado com instalações para pesquisa, desenvolvimento experimental, testes e 
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homologações. Por consequência, os governos ampliaram sua atuação nesse campo, 

por meio da criação de órgãos, mecanismos, burocracias especializadas, além de 

suporte financeiro e infraestrutura (Longo, 1987). 

 

Sendo reconhecidas como geradoras de conhecimento, as universidades passaram a 

fazer parte dos interesses do capital privado, surgindo a aproximação com o setor 

produtivo e a atração de investimentos (Etzkowitz, 2004). Essa aproximação resultou 

em novos conhecimentos técnico-científicos com aplicação industrial, gerados na 

academia, o que resultou na “tradução dos resultados de pesquisa em propriedade 

intelectual e em produtos de conhecimento comercializáveis” (Plonski & Carrer, 2009, 

p. 109). A partir desse marco da metade do século XX surgiu outra importante 

transformação para a universidade, a Segunda Revolução Acadêmica, em que foi 

incorporado à missão da universidade o envolvimento intenso com a inovação 

tecnológica (Plonski & Carrer, 2009). 

 

Essa nova geração da universidade passou a ter significativa relevância para o 

desenvolvimento econômico e social, com mais participação na sociedade em que 

está inserida. A universidade surgiu com função proativa na transferência de recursos 

humanos e tecnologia, não se limitando apenas à geração do conhecimento 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Essa nova geração da universidade passou a ter 

significativa relevância para o desenvolvimento econômico e social, com mais 

participação na sociedade em que está inserida (Laredo, 2007). 

 

Nesse contexto, compreende-se a existência de duas revoluções acadêmicas que 

afetaram a universidade e proporcionaram mudanças em sua missão e, 

consequentemente, o aprimoramento e desenvolvimento do conhecimento por ela 

produzido. A Figura 11 exibe a evolução das missões da universidade em suas três 

gerações e as duas revoluções acadêmicas com suas características. 
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Figura 11 
A trajetória da missão da universidade. 
Fonte: baseado em Etzkowitz, H. (2013). Anatomy of the entrepreneurial university. Social Science 
Information, 52(3), 486-511; Plonski, G. A., & Carrer, C. C. (2009). A inovação tecnológica e a educação 
para o empreendedorismo. In: S. Vilela, & F. M. Lajolo (Org.). USP 2034: planejando o futuro. São 
Paulo: Universidade de São Paulo; Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (Feb. 2000). The dynamics of 
innovation: from national systems and “Mode 2” to a triple helix of university-industry-government 
relations. Research Policy, 29(2); Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. 
International Journal of Technology and Globalization, 1(1), 64-77; Etzkowitz, H., Webster, A., 
Gebhardt, C., & Terra, B. R. C. (2000). The future of the university and the university of the future: 
Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29(2), 313-330.. 

 

De acordo com Etzkowitz et al. (2000), a Primeira Revolução Acadêmica gerou uma 

ampliação do ensino com a inclusão de metodologias para obtenção, transmissão e 

reintegração do conhecimento gerado por meio das pesquisas. A pesquisa tonou-se 

uma ferramenta indispensável no processo de ensino e serviu como disseminadora e 

integradora do conhecimento, pois incluiu metodologias para agrupar conhecimentos 

(Etzkowitz, 2013). 

 

Anterior à Primeira Revolução Acadêmica, a primeira geração de universidades 

ocupou-se com o propósito de ensinar. A principal missão dessa geração era repassar 

o conhecimento desenvolvido até o momento. Já após a Primeira Revolução 

Acadêmica, a segunda geração de universidades passou a utilizar atividades de 

pesquisa (Salamzadeh et al., 2011). Nessa geração a pesquisa se expandiu entre as 

disciplinas com métodos confiáveis, que proporcionam aos acadêmicos a participação 

na criação do conhecimento (Etzkowitz, 2013). 

 

Com o advento da Segunda Revolução Acadêmica, houve o surgimento da terceira 

geração de universidades, as quais adicionaram a função da transferência de 
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conhecimento à sociedade e contribuição para o desenvolvimento econômico e social 

às suas missões de ensino e pesquisa. Essa terceira missão passou a integrar as 

atividades dessas Universidades, o que influenciou para serem denominadas como 

sendo Universidades Empreendedoras (Etzkowitz, 2004). Para Laredo (2007), a 

terceira missão da universidade é uma dimensão crítica, mas não nova das atividades 

universitárias. O que sustentou a transformação progressiva foram as alterações 

ocorridas simultaneamente de meados da década de 1970 a meados da década de 

1980 na compreensão do conhecimento, suas possibilidades de circulação e na noção 

de capacidade absortiva do conhecimento. Estes fatores forneceram origem aos 

programas tecnológicos e pesquisas triangulares (com a participação de um 

candidato, um programa de pesquisa e um departamento de P&D de uma empresa) 

e a colaboração “indústria-universidade” (Callon, Lare & Mustar, 1997; Laredo, 2007). 

 

A denominação de Universidade Empreendedora à terceira geração das 

universidades é oriunda de sua dinamicidade em buscar novas fontes de recursos e 

relações com o meio ambiente (Etzkowitz, 2004; Etzkowitz, 2013; Salamzadeh et al., 

2011). 

 

2.2.2 A Universidade Empreendedora: evolução e conceitos 

 

A terceira geração de universidades, conhecida como Universidades 

Empreendedoras, representa um papel significativo na economia do conhecimento 

(Sooreh, Salamzadeh, Salamzadeh & Salamzadeh, 2011). O primeiro autor a utilizar 

a expressão Universidade Empreendedora foi Etzkowitz, em 1983, no estudo 

“Entrepreneurial Scientists and Entrepreneurial Universities in American Academic 

Science”, em que tratava sobre como os resultados das pesquisas acadêmicas 

poderiam ser aplicados nos ambientes comerciais. Nesse estudo o autor menciona 

que as Universidades Empreendedoras são propulsoras de novas fontes de recursos 

e considera as pesquisas e parcerias contratuais como um dos papeis significativos 

dessa nova geração de universidades. 

 

Na sequência, outros autores contribuíram para a literatura referente à temática, entre 

eles destacam-se Chrisman, Hynes & Fraser (1995), que adicionaram a criação dos 

novos empreendimentos por acadêmicos, surgindo na literatura o conceito das spin-
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offs. Estes passaram a ser foco de estudos posteriormente. Ressalta-se também Clark 

(1998), que introduziu o conceito de “moderna Universidade Empreendedora”, 

destacando o aspecto inovador dessas universidades, denominando-as 

“Universidades Inovadoras”.  

 

Simultaneamente, a compreensão do processo de inovação evoluiu, passou do 

processo linear para o julgamento de modelos iterativos e rodopiantes. As empresas 

de P&D buscam atores externos para fornecer transformações, dessa forma, 

originaram-se as redes de inovação, processos de inovação distribuídos (Coombs, 

Harvey & Tether, 2003) e inovação aberta (Chesbrough, 2006). Essa abordagem 

corrobora os estudos que reconhecem a universidade como centro de 

desenvolvimento em uma sociedade inovadora, existente ou em processo de 

transformação.  Ao participar internacionalmente de redes de pesquisa e educação, a 

universidade contribui como agente de mudança necessário, porém não suficiente, 

para a construção e manutenção da sociedade do conhecimento (Hansen & Lehmann, 

2006).  

 

Após a promulgação da Lei Bayh-Dole, nos Estados Unidos da America (EUA), em 

1980, a cooperação entre a Ciência e as transferências de tecnologia universitárias, 

licenciamentos, patenteamentos e criação de start-ups/ spin-offs tem sido observada 

com dinamismo nos EUA, em países da Europa e Ásia, na Austrália, Canadá e Israel 

(Grimaldi, Kenney, Siegel & Wright, 2011). Esse empreendedorismo acadêmico 

distingue-se das formas tradicionais de empreendedorismo, pois respeita normas, 

padrões e valores científicos, em que o acadêmico, na grande maioria dos casos, 

produz para a universidade e fornece a ela a propriedade intelectual (Siegel & Wright, 

2015).  

 

O empreendedorismo acadêmico também evoluiu, e hoje, além de oferecer escritórios 

de transferência de tecnologia (TTOs) e parques científicos, fornece uma perspectiva 

emergente que visa proporcionar benefício social e econômico mais amplo ao 

ecossistema universitário, com a criação do pensamento empreendedor para geração 

de empregos que envolvem estudantes, ex-alunos e empresários. Disponibiliza, 

ainda, centros de empreendedorismo, aceleradoras, competições de planos de 
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negócios estudantis, redes de colaboração com a indústria e ex-alunos (Redford & 

Fayolle, 2014; Siegel & Wright, 2015).  

 

Com o desenvolvimento de pesquisas referentes à Universidade Empreendedora, 

surgiu a necessidade de uma definição para essas instituições. No entanto, a literatura 

não apresenta uma uniformidade de definições, como pode ser observado na Tabela 

3. Guerreiro et al. (2006), ao revisarem a literatura, mencionam que existem algumas 

características semelhantes, as quais apresentam a importância de fatores que 

atingem essas universidades, entre elas: as atividades empreendedoras dos membros 

da comunidade (acadêmicos e professores), a implantação de estratégias diferentes 

para melhorar a criação de novos empreendimentos e os ajustes na estrutura 

organizacional das universidades. 

 

Tabela 3 

Quadro referencial de Universidade Empreendedora 

Ano-Autor Definição 

1983 - Etzkowitz Universidades que estão considerando novas fontes de recursos, como patentes, 
pesquisa por contratos e parcerias com empresas privadas. 

1995 - Chrisman 
et al. 

A Universidade Empreendedora envolve a criação de novos empreendimentos por 
professores universitários, técnicos ou estudantes.  

1998 - Clark Uma Universidade Empreendedora, por si só, procura inovar. Destina-se a trabalhar 
para uma mudança substancial no caráter organizacional, de modo a chegar a uma 
postura mais promissora para o futuro. 

1998 - Ropke A Universidade Empreendedora é uma organização empreendedora, os membros 
estão se transformando em empreendedores e um padrão empreendedor em sua 
relação com o meio ambiente. 

1999 - Subotzky A Universidade Empreendedora é caracterizada por estreitar parcerias universidade-
empresa, por mais acesso a fontes externas de financiamento e por um ethos 
empresarial na governança institucional, liderança e planejamento. 

2002 - Kirby Universidades Empreendedoras têm a capacidade de inovar, reconhecer e criar 
oportunidades, trabalhar em equipe, assumir riscos e responder aos desafios. 

2003 - Etzkowitz A Universidade Empreendedora é uma incubadora natural, fornecendo estruturas de 
apoio para professores e alunos iniciarem novos empreendimentos intelectuais e 
comerciais.  

2003 - Jacob et 
al. 

Uma Universidade Empreendedora baseia-se tanto na comercialização de cursos de 
educação personalizados, serviços de consultoria e atividades de extensão quanto na 
comoditização (patentes ou start-ups). 

2006 - 
Guerrero-Cano, 
Urbano e Kirby 

Uma Universidade Empreendedora é definida como aquela que tem a capacidade de 
inovar, reconhecer e criar oportunidades, trabalhar em equipe, assumir riscos e 
responder a desafios e por si só procura descobrir uma mudança substancial no 
caráter organizacional para chegar a uma postura mais promissora para o futuro. 

Continua 

 



41 

 

Tabela 3 

Quadro referencial de Universidade Empreendedora - conclui 

Ano-Autor Definição 

2011 - 
Salamzadeh et 

al. 

Um sistema dinâmico, que inclui contribuições especiais (recursos, cultura, regras e 
regulamentos, estrutura, missão, capacidades empresariais e expectativas da 
sociedade, indústria, governo e mercado), processos (ensino, pesquisa, processos 
gerenciais, processos logísticos, comercialização, seleção, financiamento e processos 
financeiros, networking, interação multilateral e inovação, atividades de pesquisa e 
desenvolvimento), saídas (recursos humanos de empreendedor, pesquisas eficazes 
de acordo com as necessidades do mercado, inovações e invenções, redes 
empreendedoras e centros empreendedores) e visa mobilizar todos os seus recursos, 
habilidades e capacidades para cumprir sua "terceira missão". 

2011- Kirby, 
Guerrero-Cano 

e Urbano 

A Universidade Empreendedora é uma incubadora natural que, ao adotar uma 
estratégia coordenada em atividades críticas (por exemplo, ensino, pesquisa e 
empreendedorismo), tenta proporcionar um ambiente adequado no qual a comunidade 
universitária (ex.: acadêmicos, estudantes e funcionários) pode investigar, avaliar e 
explorar ideias que poderiam ser transformadas em iniciativas empreendedoras 
sociais e econômicas.  

2012- Guerrero-
Cano e Urbano 

Uma Universidade Empreendedora poderia ser definida como uma sobrevivente de 
ambientes competitivos com uma estratégia comum, orientada a ser a melhor em 
todas as suas atividades (por exemplo, ter boas finanças, selecionar bons alunos e 
professores, produzir pesquisas de qualidade). 

2012 - 
Audretsch et al. 

O papel das universidades é mais do que gerar transferência de tecnologia (patentes, 
spin-offs e start-ups) e, ao contrário, contribuir e fornecer liderança para a criação de 
pensamento empreendedor, ações, instituições e capital empreendedor. 

2013 - Urbano e 
Guerrero-Cano 

A Universidade Empreendedora precisa se tornar uma organização empreendedora, 
seus membros precisam se tornar empreendedores e sua interação com o meio 
ambiente precisa seguir um padrão empreendedor. 

2014 - Melo O conceito de Universidade Empreendedora refere-se a uma posição proativa de 
instituições para transformar o conhecimento gerado, agregando valor econômico e 
social. Dessa forma, a base para uma performance de sucesso é a ação proativa de 
se adaptar a mudanças internas e  externas de uma sociedade em evolução. 

2014 - Guerrero 
Urbano, 

Cunningham e 
Organ 

A natureza de uma Universidade Empreendedora é tal que os graduados são vistos 
não apenas como futuros candidatos a emprego, mas também como futuros criadores 
de empregos, e a organização e o conteúdo das atividades de ensino refletem essa 
concepção. 

2015 - Cunha, 
Maculan 

Termo que caracteriza universidades nas quais a dimensão do desenvolvimento 
econômico e social ganhou força e fez com que se tornassem proativas ao buscarem 
aplicações para suas pesquisas. 

2015 - Trippl, 
Sinozic & Smith 

O modelo empresarial alega que as universidades promovem o desenvolvimento de 
suas regiões envolvendo-se em patentes, licenciamentos e atividades acadêmicas 
derivadas de disciplinas universitárias, como Engenharia, Tecnologia da Informação e 
Biotecnologia, nas quais o conhecimento produzido se sobrepõe mais facilmente a 
produtos e processos que a indústria e as estruturas de mercado podem absorver. 

2017 - Etzkowitz 
& Zhou 

 A Universidade Empreendedora integra o desenvolvimento econômico na 
universidade como uma função acadêmica junto com o ensino e a pesquisa. É essa 
utilização do conhecimento que é o coração de uma nova missão para a universidade, 
ligando universidades a usuários do conhecimento com mais força e estabelecendo a 
universidade como um ator econômico em si mesmo. 

Fonte: adaptado de Budyldina, N. (2018). Entrepreneurial universities and regional 
contribution. International Entrepreneurship and Management Journal, 14(2), 265-277.2018; Guerrero, 
M., Kirby, D., & Urbano, D. (2006). A literature review on entrepreneurial universities: na institutional 
approach. Anais da 3rd Conference of Pre-communications to Congresses. Business Economic 
Departmente, Autonomous University of Barcelona.  
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Ao observar a Tabela 3, é possível identificar que as definições apresentam diferentes 

características da Universidade Empreendedora, conforme Guerrero et al. (2006) 

mencionaram. A primeira característica trata das atividades empreendedoras dos 

membros da comunidade (acadêmicos e professores) e é encontrada nas definições 

que contemplam as ações empreendedoras dos integrantes da universidade para com 

o meio em que estão ou serão inseridos. O foco volta-se para a ação do aluno no 

desenvolvimento do pensamento empreendedor.  

 

No entanto, alguns autores, como Kirby (2002), Audrestch et al. (2012), Melo (2014), 

Cunha e Maculan (2015) e Etzkowitz & Zhou (2017), conceituam Universidade 

Empreendedora com ênfase nas atividades empreendedoras que as universidades 

desempenham no ambiente em que estão implantadas. E enfatizam a contribuição 

para o desenvolvimento social e econômico, atingido a partir da geração e do 

desenvolvimento do conhecimento no mercado de trabalho. Essa abordagem de 

Universidade Empreendedora pode ser incluída dentro da segunda e da terceira 

características sugeridas por Guerrero et al. (2006). Portanto, a segunda característica 

refere-se a estratégias de melhoria na criação dos empreendimentos e a terceira inclui 

as mudanças quanto à estrutura organizacional das universidades para atender à 

terceira missão incorporada na Universidade Empreendedora. Essas características 

podem representar a fase de transição das universidades voltadas para a pesquisa 

para a Universidade Empreendedora, a qual galgou mais relevância no contexto social 

e econômico, devido à reformulação de suas estratégias e estrutura organizacional 

para atender às novas necessidades da instituição.  

 

Conforme destacam Etzkowitz & Zhou (2017), a universidade é um ator econômico de 

integração do desenvolvimento econômico, do ensino e da pesquisa. Esse 

desenvolvimento tem padrão de natureza regional, com abordagens estratégicas de 

gestão, diversificação da base de financiamento e a promoção da cultura 

empreendedora (Pugh, Lamine, Jack & Hamilton, 2018; Trippl, Sinozic & Smith., 

2015). Assim como o mercado, a Universidade Empreendedora tornou-se globalizada, 

tecnológica, inovadora e competitiva, o que constituiu a sua transformação de uma 

instituição focada em ações internas para a ligação entre as partes interessadas 

externamente (Fernández-Nogueira, Arruti, Markuerkiaga & Saenz, 2018). As 

atividades tradicionais foram redefinidas e expandidas à medida que a universidade 
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ampliou seu papel na inovação. O ensino foi ampliado por estudantes que testaram 

seus conhecimentos em situações do mundo real e atuaram como intermediadores 

da ligação entre a universidade e outras esferas institucionais. Dessa forma, a ligação 

da universidade com os atores em seu entorno fornece um novo designer 

organizacional a essas instituições (Siegel & Wright, 2015). 

 

Portanto, a Universidade Empreendedora é um fenômeno que surgiu da preparação 

de uma “lógica interna” das universidades para o desenvolvimento acadêmico e que 

foi expandido do empreendedorismo acadêmico conservador para o 

empreendedorismo criador de conhecimento (Etzkowitz, 2013). Hoje, as 

Universidades Empreendedoras exercem um papel essencial para o desenvolvimento 

econômico de diferentes países (Farsi, Imanipour & Salamzadeh, 2012).  

 

Contudo, as universidades devem deter seu papel de independência ou liberdade de 

escolha quanto à definição de áreas de pesquisa que considerem importantes, com o 

objetivo de evoluir no conhecimento e entendimentos teóricos, mesmo na ausência 

de qualquer aplicabilidade imediata ou demanda do governo, empresas ou sociedade 

civil (Hansen & Lehmann, 2006). O relatório da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2012a) denota que as universidades tendem a 

assumir uma identidade empresarial devido à percepção de oportunidades, dever 

cívico e pressões externas. Exemplo disso são as demandas por conhecimentos que 

promovem curas de doenças ou também soluções tecnológicas para o meio ambiente. 

Esse ambiente turbulento externo encoraja pesquisadores acadêmicos a administrar 

o risco por meio de angariação de fundos de múltiplas fontes, fomentando o 

empreendedorismo no corpo docente como uma questão de sobrevivência 

acadêmica, entretanto, sem que as instituições de ensino percam sua identidade de 

bem público.  

 

Com a evolução das funções tradicionais de ensino e pesquisa para atividades que 

envolvem a transferência de tecnologia por meio de vínculos com a indústria e com a 

disseminação do pensamento empreendedor na comunidade universitária, as 

Universidades Empreendedoras têm facilitado às organizações a criação de uma 

infraestrutura de inovação e, consequentemente, de evolução, com ligações diretas 
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com elas, o que ocasiona impacto econômico em escala local, regional e nacional 

(Budyldina, 2018).  

 

À medida que se verifica a expansão do papel da universidade na sociedade, é 

projetada a imagem de uma instituição fonte de inovação tecnológica e 

desenvolvimento econômico, o que resulta em uma trajetória de transformação da 

universidade (Etzkowitz & Zhou, 2017). Nessa transição para Universidade 

Empreendedora, há necessidade da definição de direção estratégica, seguida do 

compromisso com o conhecimento desenvolvido dentro dessa universidade, para que 

este seja utilizado principalmente de forma regional. A Universidade Empreendedora 

é o aperfeiçoamento da Universidade de Pesquisa, que une uma dinâmica linear 

inversa e retroalimentada com a sociedade, a qual utiliza o problema da indústria e da 

sociedade para pesquisa em busca de soluções (Etzkowitz & Zhou, 2017). 

 

Os elementos-chave que caracterizam a Universidade Empreendedora, de acordo 

com Etzkowitz & Zhou (2017), consistem em: a) organização da pesquisa em grupo; 

b) criação de uma base de pesquisa com potencial de parcerias comerciais; c) 

desenvolvimento de mecanismo organizacionais para tirar a pesquisa da universidade 

como propriedade intelectual protegida; d) capacidade de organizar empresas dentro 

da universidade e “graduá-las”; e) integração de elementos acadêmicos e de negócios 

em novos formatos, como centros de pesquisa universitários. Os dois primeiros 

elementos encontram-se na fase inicial de estruturação da Universidade de Pesquisa; 

o terceiro classifica a universidade na fase de transição da pesquisa para modelos 

acadêmicos empreendedores; e os últimos dois são implantados na fase final de 

incorporação de características de Universidade Empreendedora (Etzkowitz & Zhou, 

2017).  

 

Na atualidade, é possível encontrar universidades em diferentes estágios, desde as 

voltadas para o ensino e pesquisa, as em processo de transformação e as já 

estabelecidas como Universidades Empreendedoras, a depender do país, de fatores 

culturais, políticas públicas e vocações nacionais e regionais de desenvolvimento. 

Esse conceito estratégico de universidade tem sido utilizado por muitas das principais 

universidades do mundo, além de estar enquadrado nas estratégias de governos 

regionais (Atlantic Canadian, 2004; Budyldina, 2018). 
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A Universidade Empreendedora também tem sido abordada em estudos científicos 

brasileiros. De Moura Filho, Rocha, Teles e Torres (2019) propõem, a partir de uma 

pesquisa-ação, nove elementos dinamizadores para o desenvolvimento da 

Universidade Empreendedora no Brasil. O estudo não faz uso da teoria da hélice 

tríplice, o que delimita os achados para um ecossistema de inovação interno à 

universidade. Gomes, de Oliveira e Cassanego Júnior (2017) estudaram três 

universidades a que caracterizaram como empreendedoras. Ao confrontarem as 

características das universidades com a literatura desta temática, percebe-se que 

essas universidades fomentam atividades empreendedoras para a formação de uma 

nova mentalidade dos alunos, mas elas não podem ser classificadas como 

Universidades Empreendedoras. 

 

Para evidenciar os contrastes entre as Universidades não Empreendedoras das 

Empreendedoras, Etzkowitz & Zhou (2017) desenvolveram 12 extremos, os quais são 

expostos na Tabela 4.  

 

Tabela 4 

Contraste entre a torre de marfim e a Universidade Empreendedora 

No. Universidade de Torre de Marfim Universidade Empreendedora 

1 Isolado da sociedade Aberta para servir à sociedade externa 

2 Ensinando no campus Ensino on / off campus 

3 Produção de conhecimento para o próprio 
bem 

Conhecimento polivalente produzido 

4 Fluxo natural de pesquisa básica Múltiplas fontes de entrada na direção da 
pesquisa 

5 Conhecimento útil como acidente Conhecimento útil procurado 

6 Nenhuma capacidade de transferência de 
tecnologia organizacional e nenhuma 
formação firme 

Transferência de tecnologia, incubadora integrada 
à estratégia de inovação para fomentar start-ups 

7 Departamentos baseados em disciplinas 
como unidades primárias 

Departamentos e centros interdisciplinares têm 
status igual 

8 Único stakeholder interno Múltiplos stakeholders - internos e externos 

9 Administração da universidade somente da 
academia 

Administração universitária de múltiplas fontes, 
incluindo indústria e governo 

10 Financiamento como direito Financiamento como troca, algo a ser ganho 

11 Operação para autossustentabilidade Contribuir significativamente também para o 
desenvolvimento regional 

12 Apenas mentalidade acadêmica Com espírito empreendedor 

Fonte: Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2017). The triple helix: University–industry–government innovation 
and entrepreneurship. New York: Routledge. Tradução livre. 



46 

 

A expressão “torre de marfim” é utilizada pelo autor desde os seus primeiros estudos 

referentes à temática. Ao utilizar essa expressão o autor se refere à funcionalidade da 

lógica e da descoberta científica isolada, sem a interação com o meio externo ao da 

Universidade. Os 12 extremos levantados pelo autor podem ser utilizados como base 

de comparação para a identificação das universidades voltas para o ensino e pesquisa 

e as Universidades Empreendedoras (Etzowitz & Zhou, 2017). Esses extremos 

abrangem desde a forma como ocorre o ensino até a postura assumida pela 

universidade, englobando toda a cadeia de transição e demonstrando que os itens 

levantados são extremos opostos. 

 

Centobelli, Cerchione & Esposito (2019) realizaram uma representativa revisão 

sistemática de literatura, em que buscaram verificar o processo de desenvolvimento 

das universidades para o cumprimento da terceira missão. O desenvolvimento das 

universidades foi analisado por meio da ambidestria universitária e concluiu-se que a 

alternância entre os tipos de processo de aprendizagem de exploration e exploitation 

podem promover benefício positivo sobre a inovação universitária. As atividades de 

exploration envolvem a pesquisa, a flexibilidade, a experimentação, os riscos e 

incerteza, a descoberta e a inovação. Já as atividades de exploitation incluem 

refinamento, escolha, eficiência, seleção, implementação e execução do processo de 

aprendizagem. Esse resultado revela que, para o desenvolvimento de Universidades 

Empreendedoras, alguns passos são importantes: a modernização de seus 

programas de graduação, a reconfiguração de seus processos internos, a adoção de 

ferramentas e práticas educacionais inovadoras, bem como o desenvolvimento de 

parcerias público-privadas para melhorar seu desempenho. Os gestores universitários 

devem verificar a importância de seus esforços no equilíbrio entre os processos de 

exploration e exploitation já utilizados e possíveis de serem utilizados, além da 

realização de sistemas de medição de desempenho que abarquem esse equilíbrio de 

atividades. 

 

2.2.3 Modelos de Universidades Empreendedoras  

 

Ao observar a literatura referente à Universidade Empreendedora, observa-se que 

alguns autores buscaram identificar os fatores relevantes que constituem essas 

instituições (Fernández-Nogueira et al., 2018), enquanto outros desenvolveram 
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modelos teóricos com o objetivo de explicar o fenômeno e suas diversas relações 

(Farsi et al., 2012). 

 

Entre os autores que buscaram elementos que formam a Universidade 

Empreendedora, Clark (1998) identificou, a partir de seu estudo longitudinal realizado 

com cinco universidades europeias na metade da década de 1990, cinco elementos, 

que são eles: a) um núcleo de direção fortalecido; b) uma periferia de desenvolvimento 

expandida; c) uma base de financiamento diversificada; d) um centro acadêmico 

estimulado; e) uma cultura empreendedora integrada. Esse estudo é considerado um 

marco para a literatura sobre o tema (Farsi et al., 2012). Já Sporn (2001), ao estudar 

as universidades europeias que enfrentavam ambiente competitivos, recursos em 

declínio e mudanças nas necessidades da sociedade, referiu uma série de elementos, 

sendo eles: missão, objetivos, estrutura, gestão, governança e liderança, redes, 

conglomerados e alianças estratégicas e cultura.  

 

Rothaermel, Angung & Jiang (2007) realizaram revisão da literatura sobre 

Universidade Empreendedora e empreendedorismo universitário. Essa pesquisa é 

considerada de grande relevância para a literatura, devido às suas contribuições, 

sendo elas a definição de empreendedorismo que abrange todos os tipos de 

atividades de uma típica Universidade Empreendedora e a identificação de quatro 

principais linhas de pesquisas sobre o tema: a) a Universidade, o desenho 

organizacional e sistemas de incentivo e cultura; b) produtividade de escritórios de 

transferência tecnológica; c) criação de novas empresas; d) contexto ambiental, que 

inclui as redes de inovação.  

 

Revisão sistemática da literatura também foi conduzida por Centobelli et al. (2019) 

sobre o processo de desenvolvimento dessas universidades. Eles encontraram quatro 

áreas de pesquisas encontradas: a) taxonomia de definições; b) fatores que atingem 

a Universidade Empreendedora; c) efeitos de questões empreendedoras na atividade 

universitária; d) mensuração do desempenho da Universidade Empreendedora, além 

de fornecerem um modelo de integração dos processos de aprendizagem para a 

inovação universitária. 
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Quanto aos modelos de Universidade Empreendedora, Guerrero et al. (2006) 

efetuaram uma revisão da literatura com ênfase nos estudos de Clark (1998), Sporn 

(2001), Etzkowitz (2004) e Kirby (2006) e alguns estudos empíricos da época, 

desenvolvendo uma classificação para os fatores ambientais que influenciavam o giro 

empreendedor das universidades. Sob a luz da teoria institucional desenvolveram o 

próprio modelo, o qual está apresentado na Figura 12. 

 

 

Figura 12 
Modelo Guerrero, Kirby & Urbano 2006. 
Fonte: Guerrero, M., Kirby, D., & Urbano, D. (2006). A literature review on entrepreneurial universities: 
na institutional approach. (p. 10). Anais da 3rd Conference of Pre-communications to Congresses. 
Business Economic Departmente, Autonomous University of Barcelona. 

 

Nesse modelo, os autores embasaram-se na teoria institucional para classificar os 

fatores ambientes em formais e informais. Os fatores formais são divididos em: 

estrutura organizacional e governança da universidade, medidas de apoio a start-ups 

de universidades e programas de educação de empreendedorismo universitário, Já 

os fatores informais são: as atitudes universitárias para com o empreendedorismo, as 

disciplinas de empreendedorismos na universidade, modelos, casos e sistemas de 

recompensas universitárias (Guerrero et al., 2006). O modelo ainda integra a relação 

entre a missão de ensino, que abrange a perspectiva educacional de formar um 

graduado não apenas para ser candidato a um emprego, mas também para ser um 

criador de emprego, sendo o resultado final dessa missão a geração de spin-offs ou 
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novos empreendimentos gerados por estudantes. E na missão de pesquisa, o objetivo 

não está apenas nas publicações científicas, mas em ser uma fonte de inovação na 

economia e na sociedade, além de ponto inicial para novas ideias de negócios. O 

modelo também considera a existência do ambiente e suas condições para o 

desenvolvimento do empreendedorismo, que pode ser positivo ou negativo e afetado 

pelas condições macro ou microeconômicas (Guerrero et al., 2006).  

 

Salamzadeh et al. (2011) utilizam a teoria dos sistemas para desenvolverem um 

modelo de Universidade Empreendedora que apresenta uma abordagem sistemática 

do modelo Input-Process-Output-Outcomes (IPOO). Os autores realizaram 

entrevistas semiestruturadas com 25 especialistas sobre o tema. Posteriormente à 

tabulação dos dados dessas entrevistas, os especialistas reuniram-se novamente com 

os pesquisadores e puderam contribuir para o estudo com o desenvolvimento de uma 

revisão estrutural. O modelo originado dessa pesquisa é apresentado na Figura 13. 
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Figura 13 
Modelo IPOO de Salamzadeh, Salamzadeh e Daraei. 
Fonte: Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., & Daraei, M. (2011). Toward a systematic framework for an 
entrepreneurial university: a study in Iranian context with an IPOO model. Global Business and 
Management Research:an International Journal, 3(1), 35. 

 

Utilizando-se a categorização do modelo IPOO, os autores definiram as entradas-

processos-saídas-resultados em: 

 

“Insumos” são definidos como aqueles elementos e fatores que são 
introduzidos na caixa preta de uma Universidade Empreendedora. “Processo” 
é o conjunto contínuo de transações lógicas inter-relacionadas que transforma 
entradas em resultados de uma Universidade Empreendedora. “Saídas” são os 
resultados da transformação de entradas na caixa preta de processo. E, 
finalmente, “resultados” são considerados como as consequências do modelo 
de processo de entrada de saída. Esses elementos e fatores não são o 
resultado direto dos processos, mas eles são o resultado do Modelo IPOO 
(Salamzadeh et al., 2011, p. 33). 

 

Embasados nos modelos de Guerrero et al. (2006) e Salamzadeh et al. (2011) e na 

análise de importância-desempenho, Importance-Performance-Analysis (IPA), 

juntamente com a Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

(TOPSIS), Sooreh et al. (2011) desenvolveram um modelo que abrange as dimensões 

dos dois estudos bases, o qual é exposto na Figura 14. 
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Figura 14 
Modelo de Sooreh, Salamzadeh, Safarzadeh & Salamzadeh. 
Fonte: Sooreh, L. K., Salamzadeh, A., Safarzadeh, H., & Salamzadeh, Y. (2011). Defining and 
measuring entrepreneurial universities: a study in Iranian context using importance-performance 
analysis and TOPSIS technique. Global Business and Management Research: An International 
Journal, 3(2), 190-191. 

 

O modelo proposto por Sooreh et al. (2011) é mais abrangente e envolve a utilização 

de novos blocos, denominados pelos autores como: entradas formais e informais 

(ambiente) e fatores internos; processos formais, informais e internos; saídas formais, 

informais e internas. Por meio da técnica IPA os autores expõem as seções (input-

process-output) para os componentes do modelo e por meio do método TPOSIS os 

elementos foram alocados a cada uma das seções. A dimensão referente à entrada é 
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classificada pelos fatores ambientais levantados no estudo de Guerrero et al. (2006), 

enquanto que as saídas são os elementos referenciados da própria Universidade 

Empreendedora, resultado da pesquisa dos autores, obtido de encontros em grupos 

focais com especialistas sobre o tema (Sooreh et al., 2011).  

 

A colaboração do estudo de Salamzadeh et al. (2011) centra-se na estrutura do 

modelo, que mantém a ênfase no método de entrada-processo-saída, e nos 

elementos mencionados. A união desse modelo detalha os procedimentos da 

Universidade Empreendedora, além de levar em consideração questões internas e 

externas à instituição. Deve-se ressaltar que esse modelo foi desenvolvido baseado 

no contexto iraniano, e os autores enfatizam que é adequado para aquela região. 

 

Além dos modelos expostos, a literatura apresenta o framework desenvolvido pela 

OCDE (2012b) e a Comissão Europeia, que se caracteriza como um quadro orientador 

para Universidades Empreendedoras, denominado HEInnovate. Neste framework 

foram incluídas as características essenciais para a autoavaliação das instituições de 

ensino superior e abordam as seguintes áreas: a) liderança e governança; b) 

capacidade organizacional, pessoas e incentivos; c) desenvolvimento do 

empreendedorismo no ensino e aprendizagem; d) caminhos para empreendedores; 

e) relações universidade-empresa/externas para troca de conhecimento; e) a 

Universidade Empreendedora como instituição internacionalizada; f) mensuração do 

impacto da Universidade Empreendedora (Sperrer, Müller & Soos, 2016). 

 

A pesquisa de Todeva (2013) trata de um modelo analítico que relaciona a 

universidade ao governo e à indústria e visa investigar as interações e intermediações 

existente no modelo da hélice tríplice. Todeva não faz a interconexão entre as três 

hélices e enfoca a governança da inovação e o papel do estado. Ela apresenta um 

modelo conceitual testado em quatro empresas de tecnologia da saúde, um 

ecossistema na região Sudeste do Reino Unido. A Figura 15 expõe o modelo, que 

enfatiza as intermediações entre os três principais agentes da inovação. 
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Figura 15 
Modelo de intermediações dentro das relações da hélice tríplice.  
Fonte: Todeva, E. (2013). Governance of innovation and intermediation in Triple Helix 
interactions. Industry and Higher Education, 27(4), 266. 

 

Para Todeva (2013), o Estado desempenha um papel regular especial que o coloca 

como protagonista dos relacionamentos da hélice tríplice. O governo facilita ou 

dificulta o processo de transferência de tecnologia, é regulador da alocação dos 

recursos da economia e fornece a proteção legal dos direitos de produção intelectual.  

 

O estudo apresenta canais de intermediação de transferência de conhecimento e 

tecnologia que envolvem o estabelecimento de diferentes tipos de governança para 

regular os relacionamentos. Algumas intermediações são por coordenação 

hierárquica, outras por rede de mecanismo de coordenação e partilha de recursos e 

benefícios, outras por coordenação da comunidade ou cooperativa ou política. 

Alguns canais de transferência do conhecimento e tecnologia possíveis entre o 

trinômio universidade-governo-empresa de acordo com Todeva (2013) são: 

 

a) Patentes e licenças; 
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b) empresas Spin-off; 

c) pesquisa colaborativa; 

d) pesquisa contratual; 

e) eventos; 

f) educação; 

g) publicações científicas; 

h) alianças tecnológicas e terceirização P&D. 

 

As características intrínsecas dos canais fazem com que existam distinções quanto à 

sua governança. Alguns são projetados e regulados por agências governamentais, 

outros são supervisionados ativamente por agentes independentes e organizações 

comerciais.  

 

2.3 Marco teórico da pesquisa  

 

A presente pesquisa foi embasada nos conceitos do fenômeno da inovação 

(Damanpour & Aravind, 2012; OCDE, 2005), conceitos de modelos de inovação 

(Chesbrough, 2003; Rothwell, 1994) e também por conceitos de processos sistêmicos 

de inovação. Esses processos sistêmicos são divididos em: sistemas de inovação 

(Freeman, 1988; Lundvall, 1990), redes de inovação (Powell et al., 1996) e 

ecossistemas de inovação (Carayannis & Campbell, 2009; Wang, 2010).  

 

Esta pesquisa fundamentou-se na seguinte definição de ecossistema de inovação:  

 

Sistema dinâmico de instituições e pessoas interconectadas [...] a organização 
de um ecossistema de inovação não é rigidamente planejada com papéis bem 
definidos para os diversos atores. Como resultado, as posições relativas de 
cada ator, bem como as condições para encorajar ou restringir o processo de 
inovação, podem mudar continuamente (Wang, 2010, p. 304). 

 

A despeito dos agentes de inovação, utilizou-se a lente da teoria da hélice tríplice 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) na qual os agentes - universidades, governo e 

empresas - atuam no sistema de inovação e são úteis para explicar o desenvolvimento 

estrutural nas economias baseadas em conhecimento.  
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A segunda seção que embasa esta pesquisa dedica-se à explanação da missão da 

universidade no contexto de um ecossistema de inovação. Utilizam-se os estudos de 

Etzkowitz (2004), Guerrero et al. (2006), Laredo (2007), Plonski e Carrer (2009), 

Salamzadeh et al. (2011), Sooreh et al. (2011), Etzkowitz (2013) e Siegel & Wright 

(2015) para expor a conceituação e modelos da Universidade Empreendedora.  

 

Para esta pesquisa, a definição base de Universidade Empreendedora utilizada foi a 

de Salamzadeh et al. (2011): 

 

Universidade Empreendedora é um sistema dinâmico que inclui contribuições 
especiais (recursos, cultura, regras e regulamentos, estrutura, missão, 
capacidades empresariais e expectativas da sociedade, indústria, governo e 
mercado), processos (ensino, pesquisa, processos gerenciais, processos 
logísticos, comercialização, seleção, financiamento e processos financeiros, 
networking, interação multilateral e inovação, atividades de pesquisa e 
desenvolvimento), saídas (recursos humanos de empreendedor, pesquisas 
eficazes de acordo com as necessidades do mercado, Inovações e invenções, 
redes empreendedoras e centros empreendedores) e visa mobilizar todos os seus 
recursos, habilidades e capacidades para cumprir sua "terceira missão" 
(Salamzadeh et al., 2011, p. 35). 
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3 Metodologia 

 

O presente capítulo tem como propósito descrever os procedimentos metodológicos 

que serão aplicados nesta pesquisa. Dessa forma, apresenta a caracterização da 

pesquisa, as etapas de instrumentalização demonstradas no quadro de referência, a 

unidade de análise e observação, as técnicas utilizadas para coleta de dados e a 

análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O delineamento desta pesquisa foi realizado com o intuito de atender da melhor 

maneira os objetivos propostos. Conforme Lakatos e Marconi (2010, p. 147), “a 

seleção do instrumental metodológico está diretamente relacionada com o problema 

a ser estudado”.  

 

Existem duas importantes correntes paradigmáticas que balizam a pesquisa científica: 

as escolas de pensamento realista/objetivista, que apresentam pesquisas 

quantitativas, e a escola idealista/subjetivista, orientada para a pesquisa qualitativa. 

Para Richardson (2007), o que diferencia esses paradigmas é primordialmente a 

abordagem do problema.  

 

Nesta pesquisa, utilizou-se o paradigma qualitativo, visto ser ele apropriado para 

responder questões particulares com um grau de realidade que não pode ser 

quantificado, além de fornecer significados, motivos, aspirações, valores e atitudes 

que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos (Minayo, Deslandes, Cruz Neto & Gomes., 1994; Richardson, 2007). 

Strauss & Corbin (2008) afirmam que a pesquisa qualitativa busca em seus resultados 

uma relevância direta que se aplica tanto ao público acadêmico como ao não 

acadêmico. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador pode participar, compreender e 

interpretar os dados coletados na pesquisa, visto que tem como abordagem 

paradigmática a perspectiva interpretativa (Chizzotti, 2018). Para Shaw (1999), a 

pesquisa qualitativa aproxima o pesquisador da vivência social do grupo em 

investigação e busca entender como a construção dessa realidade se processou. 
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Quanto aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como descritiva, pois se busca 

compreender como as ações, atividades e infraestruturas das Universidades 

Empreendedoras contribuem no ecossistema de inovação.  

 

No tocante aos procedimentos, classifica-se como um estudo de caso múltiplo. De 

acordo com Collis e Hussey (2005, p. 72), “um estudo de caso é um exame extensivo 

de um único exemplo de um fenômeno de interesse e é também um exemplo de uma 

metodologia fenomenológica”. Yin (2015) sugere algumas características do estudo 

de caso: o objetivo não é somente explorar fenômenos, mas entendê-los em um 

determinado âmbito; a pesquisa não começa com um conjunto de perguntas que 

limitam o que ocorrerá dentro do estudo e usa métodos múltiplos para coletar dados, 

que podem ser qualitativos ou quantitativos. Segundo Cooper e Schindler (2016), o 

estudo de caso é um método poderoso para situações específicas, em que esse 

exemplo ou sujeito oferece casos críticos, extremos ou incomuns. O estudo de caso 

é uma caracterização abrangente, visto ser aplicado em pesquisas que registram 

dados de um caso particular ou de vários casos, com a finalidade de apresentar dados 

ordenados e críticos de uma experiência, além de avaliá-los criticamente (Chizzoti, 

2018). 

 

3.2 Unidade de análise e observação  

 

A unidade de análise desta investigação são seis Universidades Empreendedoras: 

Babson College, Massachusetts Institute of Technology, Boston University, 

Northeastern University, Harvard University e Olin College, todas situadas na região 

de Boston, EUA, e algumas organizações/instituições que pertencem ao ecossistema 

de inovação regional. As instituições pesquisadas foram selecionadas por 

acessibilidade aos dados, pois pertenciam à “Missão Universidades Empreendedoras 

de Boston, Massachusetts”, realizada em setembro de 2018 e promovida pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Paraná. 

 

Como unidade de observação têm-se as ações desenvolvidas pelas seis 

universidades e que contribuem para o desenvolvimento do ecossistema de inovação 

da região de Boston e relações existentes com outros elementos desse ecossistema. 
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3.3 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Para Yin (2015), os estudos de caso fornecem múltiplos caminhos para a coleta de 

evidências. E cita seis fontes distintas: documentos, registros em arquivos, 

entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos.  

 

Esta pesquisa utilizou os instrumentos de coleta: observação direta, pesquisa 

documental e entrevistas. A observação direta caracteriza-se pela não participação 

do pesquisador no fenômeno, observam-se de maneira espontânea os fatos, porém, 

utiliza um mínimo de controle na obtenção dos dados. Na coleta de dados por 

observação o processo de análise e interpretação é que lhe confere a sistematização 

requerida pelos procedimentos científicos. Algumas vantagens da observação direta 

ou simples são: a obtenção de elementos para a delimitação de problemas de 

pesquisa, a obtenção de dados sem produzir querelas nos membros das comunidades 

e a percepção direta e sem intermediação dos fatos. Em contrapartida, algumas 

desvantagens são: canalização pelos gostos e afeições do pesquisador e 

interpretação subjetiva ou parcial do fenômeno (Beuren, Longaray, Raupp, Sousa, 

Colauto & Porton, 2009; Gil, 2008; Yin, 2015).  

 

A análise documental tem grande valia, pois esse tipo de informação pode assumir 

múltiplas formas e tem o papel de corroborar e aumentar a evidência de outras fontes 

(Yin, 2015). Para Selltiz, Wrightsman e Cook (1987) a pesquisa documental é 

composta de pesquisas em arquivos, que podem ser registros estatísticos, 

documentos escritos, comunicação em massa, entre outros. 

 

As entrevistas são classificadas por Richardson (2007) como estruturadas e não 

estruturadas. As não estruturadas são aquelas realizadas em mais profundidade. As 

entrevistas estruturadas são divididas entre entrevistas não diretivas, dirigida e 

guiada, de acordo com o grau de liberdade permitido pela técnica e o nível de 

aprofundamento das informações. Nesta pesquisa foram utilizadas as entrevistas 

estruturadas, devido à característica dos sujeitos de pesquisa e não possibilidade de 

mais aprofundamento a partir das respostas fornecidas. 
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A coleta de dados deste estudo ocorreu em dois momentos. O primeiro sucedeu pela 

participação da pesquisadora na “Missão Universidades Empreendedoras de Boston, 

Massachusetts”, realizada em setembro de 2018 e promovida pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Paraná. Essa missão teve como 

objetivo conhecer e entender a estrutura e gestão de iniciativas das universidades de 

Massachusetts, visando obter conceitos que possam ser implementados nas 

universidades públicas e privadas do estado do Paraná. Os membros da delegação 

foram professores e gestores universitários brasileiros. 

 

A coleta dos dados utilizou a observação não participante (direta) realizada nas 

universidades, mais especificamente em laboratórios, centros de empreendedorismo 

e incubadoras das referidas universidades pesquisadas e incubadoras, aceleradoras 

e instituições privadas pertencentes ao ecossistema de inovação de Boston. A coleta 

de dados por observação ocorreu no período de 24 a 28 de setembro de 2018, que 

foram documentados por anotações de campo. Buscou-se observar como ocorre a 

educação empreendedoras nessas universidades e quais os elos que elas 

desenvolvem com a comunidade próxima, neste caso, o ecossistema de inovação da 

localidade. Foram realizadas também entrevistas estruturadas com os sujeitos de 

pesquisa pertencentes aos grupos das universidades empreendedoras e ecossistema 

de inovação regional de Boston. As entrevistas e comunicações orais ocorreram 

também durante o mesmo período, as quais geraram gravações dos áudios que, 

somadas, forneceram o total de 11 horas e 38 minutos. As gravações foram 

autorizadas pelos entrevistados e palestrantes.  

 

Num segundo momento, foi realizada análise documental em materiais impressos, 

colhidos in loco, documentos virtuais das universidades e de incubadoras e 

aceleradoras pertencentes ao ecossistema de inovação regional de Boston, que 

fazem um trabalho de colaboração mútua com as universidades da região. Os 

documentos analisados foram: os slides fornecidos pelos palestrantes da Babson 

College e MIT, o relatório A Year in Entrepreneurship at the Martin Trust Center, 2017 

e Entrepreneurship System Assessment da Northeast University, além dos sites das 

instituições de ensino e das demais organizações que compõem o ecossistema de 

inovação regional. Esses documentos integraram-se com os demais dados e 

contribuíram para os achados desta pesquisa.  
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A Tabela 5 traça o roteiro das visitas realizadas no ecossistema de Boston. Na 

primeira parte encontram-se as seis universidades com seus respectivos setores 

pesquisados. Na sequência, outros locais visitados e pesquisados e que fazem parte 

do ecossistema regional.  

 

Tabela 5 

Missão Universidades Empreendedoras Boston, Massachusetts 

 Tema das Visitas técnicas  Palestrantes e/ou entrevistados 

B
a

b
s

o
n

 C
o

ll
e

g
e

 Babson College about  University 

 
Dr. David Roache- Diretor de Negócios e 
Desenvolvimento da Babson 

E1 
 

Babson College Workshop: 
Entrepreneurial and Leadership & 
Innovation program for faculty 

Dr. Jay Rao - Professor de Estratégia e 
Inovação em Babson 

 

E2 
 
 

Babson Build: The Entrepreneurship 
Program for University Students 

Dra. Nan Covert- Diretora Regional na 
Babson 

E3 
 

O
li

n
  

Olin College Visit Brainstorming de alunos Palestra 

M
IT

 

MIT - Industrial Liaison Program- Como se 
relacionar com MIT 

Dr.Anthony Knopp - Diretor do Programa 
de Relações Coorporativas do MIT 

E4 
 

MIT_The Martin Trust Center for 
Entrepreneurship (Centro 
Empreendedorismo MIT) 

Prof. Bill Aulet - Diretor do Centro de 
Empreendedorismo 

 

E5 
 
 

MIT - Visita ao Campus e laboratórios de 
Engenharia Mecânica e Aeronaves 

Prof. Marcos  Vinícius de Souza -
Participante do MD-LAB 

Palestra 
 

Entrepreurship Competition MIT $100 K 
 

Ms. Sandra Coralles - Gerente do 
Programa 

Palestra 

MIT Media Lab - (Computação e 
Comunicação) 

Dra.Caroline Rozendo - Assistente de 
Pesquisa 

Palestra 
 

B
o

s
to

n
 U

n
iv

e
rs

it
y
 

Boston University - Boston como um 
ecossistema de inovação 

Dr. Ian Mashiter - Diretor de Atividades 
Empreendedoras 

E6 
 

Boston University - Ensinar o 
empreendedorismo dentro da matriz 
curricular 

Dr. Joe Lipuma - Diretor da Faculdade 
 
 

Palestra 
 
 

Boston University - Buuzz Lab e o papel 
das atividades extracurriculares-
(Questron) 

Dr. Peter Marton - Professor Titular de 
Estratégia e Inovação 

 

E7 
 
 

Boston University - Build Lab - Centro de 
Empreendedorismo comandada por 
estudantes 

2 Estudante- Gerentes de Programas do 
Centro 

 

Palestra 
  
 

Boston University - Pitch de projetos de 
estudantes 

2 Alunos empreendedores 

 
Palestra 
 

Harvard 
Harvard - Conor J. Walsh Lab - Laboratório 
de Biodesign 

Dr. Vinicius Cene - Pesquisador bolsista 
CNPQ 

E8 
 

Continua 
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Tabela 5 

Missão Universidades Empreendedoras Boston, Massachusetts - conclui 

 Tema das Visitas técnicas  Palestrantes e/ou entrevistados 

N
o

rt
h

e
a
s
te

r
n

 U
n

iv
e
rs

it
y
 Northeastern University Center for Entrepreneurship 

Education 

Sra. Kate Murdock- Membro do Conselho 
da IDEA Incubadora 

E9 
 

Northeastern University IDEA Incubadora 
 

Dr.Greg Collier- Professor de Prática 
Empreendedorismo e Inovação 

Palestra 
 

E
c

o
s

s
is

te
m

a
 

Visitas técnicas em atores do ecossistema de Boston  

Eyenetra (Start-up ) 
 

Dr.Vitor Pamplona - Fundador da Startu-
up Eyenetra 

E10 
 

Venture Café Foundation Cambridge Sr.Shawn Hakimi - Gerente do Programa E11 

The Fablab Foundation 

 

Luciano Betoldi - Diretor de Operações 
Internacionais 

E12 
 

Autodesk Build Space 

 

Sra. Danielle Gagnon - Coordenadora do 
Programa 

E13 
 

IEC Partners - The International 
Entrepreneurship Center 

Sr. Enio Pinto - Sócio Proprietário 

 

E14 
 

MassChallenge - O programa de 
aceleração, internacionalização e o espaço 

Sra.Sabine Valenga - Fundadora de 
Start-up 

 

E15 
 
 

The innovation and design building Local que sedia o Autodesk Build Space - 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A Tabela 6 apresenta as perguntas que foram feitas aos entrevistados e palestrantes, 

cujos nomes já constam da Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

Tabela 6 

Roteiro de entrevista 

Catego- 
rias 

Perguntas Autores 

U
n
iv

. 
E

m
p
re

e
n

d
e
d

o
ra

 

Quais os recursos são disponibilizados pela 
universidade para o incentivo ao 
empreendedorismo e inovação?  

Salamzadeh et al. (2011); Etzkowitz 
(1983); Subotzky (1999); Guerrero & 
Urbano (2012) 

Como a infraestrutura da universidade contribui 
para o desenvolvimento do ecossistema de 
inovação da região de Boston? 

Salamzadeh et al (2011); Kirby, 
Guerrero & Urbano (2011) 

Como o ensino de empreendedorismo e inovação 
é estruturado na universidade? 

Salamzadeh et al. (2011); Kirby et al. 
(2011); Etzkowitz & Zhou (2017); 
Todeva (2013) 

Quais são as redes de colaboração existentes 
entre a universidade e os atores do ecossistema 
regional? 

Salamzadeh et al. (2011); Kirby 
(2002); Guerrero et al. (2006); 
Guerrero, Cunningham & Organ 
(2014) 

Como os centros de empreendedorismo 
funcionam na universidade?  

Salamzadeh et al. (2011); Kirby et al. 
(2011); Audretsch, Hülsbeck & 
Lehmann (2012); Guerrero et al. 
(2014) 

 

Como os centros de empreendedorismo 
funcionam na universidade e como contribuem 
com o ecossistema de inovação? 

E
c
o
s
s
is

te
m

a
 

Quais os atores que compõem o ecossistema de 
Boston? 

Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; 
Carayannis & Campbell (2009) 

Por que a região de Boston compõe um 
ecossistema de fomento ao empreendedorismo 
com inovação? 

Carayannis & Campbell (2009); Wang, 
2010 

 

A
ç
õ
e
s
 e

 i
n
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
s
 

c
o
m

p
a
rt

ilh
a
d
a
s
 

Quais as contribuições dos centros de 
empreendedorismo para o ecossistema de 
Boston? Audretsch et al. (2012); Todeva 

(2013) Quais as ações compartilhadas entre as 
universidades e as fundações, aceleradoras e 
Fablabs governamentais?  

Qual o envolvimento das Fablabs das 
universidades com o ecossistema de inovação? 

 

Salamzadeh et al. (2011); Kirby et al. 
(2011); Audretsch et al. (2012); 
Guerrero et al. (2014) 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

3.4  Quadro de referência e modelo de pesquisa  

 

A operacionalização dos objetivos específicos desta pesquisa, as categorias referidas 

na literatura e as subcategorias selecionadas para o modelo proposto estão contidas 

na Tabela 7, além das técnicas de investigação utilizadas para a coleta de dados. 
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Tabela 7 

Técnicas de investigação para aplicação empírica do modelo proposto  

Objetivos 
específicos 

Categoria de 
Análise 

Subcate-
goria de 
Análise 

Técnica de 
investigação  

Referências 

a) Descrever os 
elementos da 
Universidade 
Empreendedora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade 
Empreendedora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
 
 
 
 

Entrevista/ 
observação 

não 
participante/ 

pesquisa 
documental 

 

Salamzadeh et al. (2011); 
Etzkowitz (1983); Subotzky 
(1999); Guerrero & Urbano 
(2012) 

Infraestrutura 
 

Salamzadeh et al. (2011); 
Kirby et al. (2011) 

Ensino 
 
 
 

Salamzadeh et al. (2011); 
Kirby et al. (2011); 
Etzkowitz & ZHou (2017); 
Todeva (2013);  

Networking 
 
 
 

Salamzadeh et al. (2011); 
Kirby (2002); Guerrero et al. 
(2006); Guerrero-Cano e 
Urbano (2014);  

Centros de 
Empreende

dorismo 
 

Salamzadeh et al. (2011); 
Kirby et al. (2011); 
Audretsch et al. (2012); 
Guerrero et al. (2014) 

b) Caracterizar o 
ecossistema de 
inovação de Boston 
 
 
 

Ecossistema de 
inovação 

 
 
 
 

Atores 
 
 

Entrevista/ 
observação 

não 
participante/ 

pesquisa 
documental 

Etzkowitz & Leydesdorff, 
2000; Carayannis & 
Campbell (2009) 

Contexto 
 
 

Carayannis & Campbell 
(2009); Wang, 2010 
 

c) Identificar o 
conjunto de ações e 
infraestruturas que 
conectam as Univs. 
Empreendedoras ao 
ecoss. de inovação 

Ações e 
infraestrutura 

compartilhadas 

 

 

 

Ações 

 
Entrevista/ 
observação 

não 
participante/ 

pesquisa 
documental 

Audretsch et al. (2012); 
Todeva (2013). 

Infraestrutura 
 
 
 

Salamzadeh et al. (2011); 
Kirby et al. (2011); 
Audretsch et al. (2012); 
Guerrero et al. (2014) 

d) Identificar as 
contribuições das 
universidades 
pesquisadas para o 
ecossistema de 
inovação local 

Ecossistema de 
inovação 

 

 

 

Resultados 
obtidos 

 

 

 

Entrevista/ 
observação 

não 
participante/ 

pesquisa 
documental 

Etzkowitz & Leydesdorff, 
2000; Carayannis & 
Campbell (2009); Wang, 
2010 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

A Figura 16 fornece uma representação visual do modelo analítico desenvolvido para 

esta pesquisa.  
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Figura 16 
Modelo analítico de pesquisa. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

3.5 Técnica de análise dos dados 

 

Para análise das informações qualitativas coletadas foi utilizada a técnica de análise 

categórica temática, que se insere no âmbito das técnicas de análise de conteúdo e 

tem como objetivo identificar os itens de significação a partir do conjunto de 

enunciados obtidos. Para Bardin (2010, p. 48), “o objetivo da análise de conteúdo é a 

manipulação da mensagem (conteúdo e expressões desse conteúdo) para apresentar 

as evidências que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da 

mensagem”. 

 

O agrupamento dos dados ocorreu em conformidade com as categorias e 

subcategorias de análise apresentadas na Tabela 7, que se constitui de “categoria a 

priori”, em que estas são advindas da literatura já existente. Richardson (2007) explica 

que, nessa análise, o pesquisador deverá decodificar um texto em diversos 

elementos, os quais serão classificados para formar agrupamentos analógicos. 

  

Esclarecidos os métodos utilizados para a construção deste estudo, o capítulo 

seguinte relata os resultados da pesquisa.  
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4 Análise dos Dados e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo são descritos e analisados os principais resultados da pesquisa, 

optando-se por uma divisão de quatro principais tópicos os quais estão relacionados 

aos quatro objetivos específicos desta pesquisa. O primeiro tópico aborda os 

resultados das subcategorias de análise da Universidade Empreendedora: recursos, 

infraestrutura, ensino, networking e centros de empreendedorismo. O segundo tópico 

fornece as características do ecossistema de inovação de Boston subdividido em 

atores e contexto. O terceiro tópico expõe as ações e infraestrutura compartilhadas 

entre as universidades e o ecossistema de inovação local. O quarto tópico discorre 

sobre as contribuições das universidades pesquisadas para o ecossistema de 

inovação local. 

 

4.1 Elementos que compõem as Universidades Empreendedoras 

 

Nesta subseção é disponibilizada uma visão geral das universidades que serviram 

como objeto de análise desta pesquisa. São instituições de ensino e pesquisa 

distintas, tanto em tamanho como na missão. Após as seis universidades, também 

são mostradas algumas instituições do ecossistema de Boston que foram visitadas e 

analisadas nesta pesquisa. As informações foram obtidas por meio das entrevistas, 

observação e pesquisa nos documentos. Nesta primeira subseção, os resultados 

estão divididos por instituições. 

 

a) Babson College  

 

É uma universidade localizada na região de Massachusetts nos Estados Unidos da 

América. Fundada em 1919, inicialmente era denominada Instituto Babson e desde 

sua fundação buscou diferenciar-se das demais escolhas de negócios americanas. 

Inicialmente, centrava-se mais em atividades práticas e treinamentos e seu corpo 

docente era composto predominantemente de empresários. Com o passar do tempo, 

sua vocação à formação empreendedora destacou-se e em 1972 a Babson College 

ofereceu o primeiro curso de graduação em empreendedorismo. Essa universidade 

pode ser considerada criadora e organizadora do conhecimento sobre 

empreendedorismo. Há 26 anos consecutivos seu Master of Business Administration 
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(MBA) vem sendo classificado em primeiro lugar pelo ranking U.S. News & World 

Report no ensino do empreendedorismo; e há 23 anos consecutivos a graduação vem 

ganhando o mesmo destaque desse órgão de pesquisa. A graduação e os MBAs em 

empreendedorismo são globalmente reconhecidos por utilizarem metodologias 

direcionadas à ação, experimentação, criatividade e conhecimentos de negócios que 

criam valor econômico e social (Babson, 2019). No ano de 2018 atendia na graduação 

e pós-graduação alunos advindos de mais de 55 países, o que é destacado pelos 

índices de 20 e 27% de alunos estrangeiros, respectivamente. A universidade 

incentiva a formação de redes, construção de relacionamentos e colaboração entre 

departamentos para promover o autodesenvolvimento e o aprendizado contínuo da 

organização. Na formação educacional visa treinar pessoas a pensar e agir como 

líderes (Babson, 2019; Rao, 2018). 

 

b) Universidade Franklin W. Olin College of Engineering  

 

É uma Faculdade de Engenharia fundada em 1997 pela Fundação FW Olin. 

Estabeleceu seu campus em conexão física com a Babson College. Portanto, é 

situada na região de Massachusetts, nos Estados Unidos. Está classificada pelo US 

News & Report entre as melhores faculdades da área, ocupando a quarta posição no 

curso de Engenharia Elétrica e a nona no curso de Engenharia Mecânica. Suas 

características distinguem-se por considerar-se uma faculdade de laboratório vivo e 

que redefine o que significa educar engenheiros. Busca tornar seus alunos 

engenheiros inovadores e que projetem soluções para o bem do mundo. Para isso, 

dedica-se a proporcionar um ambiente de desenvolvimento contínuo, com 

aprendizagem grupal e inovadora. A base da cultura e da filosofia dessa universidade 

baseia-se em, primeiro, fazer e, depois, aprender. Dessa forma, primeiro testam-se as 

ideias e entendem o porquê de cada conteúdo ser aprendido (Olin, 2019). Tem como 

distinções administrativas a não existência de departamentos e também de 

professores titulares, visando, com isso, proporcionar uma verdadeira colaboração e 

integração de esforços para alcançar o seu objetivo (Olin, 2019). 

 

c) Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - 

MIT) 
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O MIT é uma referência mundial em pesquisa tecnológica e inovação e visa 

proporcionar excelência em sua formação científica e profissional. É um dos principais 

centros de estudo e pesquisa em Ciências, Engenharia e Tecnologia. Foi fundada em 

1861, em Cambridge, nos Estados Unidos. Inicialmente, o instituto atendia à demanda 

das indústrias, que cresciam a passos largos em todo o país. Somente a partir de 

1930 é que passou a focar sua vocação para pesquisas científicas de base e inovação 

tecnológica (Massachusetts Institute of Technology - MIT, 2019). A universidade já 

formou mais de 120 mil alunos. Seus ex-alunos e professores ganharam 90 prêmios 

Nobel e outras centenas de vencedores das principais premiações de tecnologia do 

mundo. Dessa forma, o MIT é também conhecido como a casa dos makers 

tecnológicos e proporciona um ambiente universitário com laboratórios específicos 

para cada área como também laboratórios que fornecem interdisciplinaridades para 

formação de novas tecnologias (MIT, 2019). Sua posição nos rankings de destaque 

internacionais são 1º lugar no QS World University Rankings, 3º no Academic Ranking 

of World Universities e 5º no Times Higher Education World University. Para a 

instituição, sua comunidade tem como objetivo criar um mundo melhor com base na 

educação, pesquisa e inovação. Sua missão é promover conhecimento e educar os 

alunos em Ciências, Tecnologia e demais áreas para servir à nação e ao mundo do 

século XXI (MIT, 2019). 

 

d) Harvard University  

 

É a universidade mais antiga dos Estados Unidos. Foi fundada em 1636. Localiza-se 

também em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Seu nome é uma 

homenagem a John Harvard, um de seus primeiros benfeitores. A Universidade de 

Harvard é composta de 11 principais unidades acadêmicas, 10 faculdades e o Instituto 

Radcliffe de Estudos Avançados. Possui a maior biblioteca acadêmica do mundo, com 

20,4 milhões de volumes. O acesso está distribuído nos diversos campi ao longo do 

país (Harvard, 2019). A experiência acadêmica e de pesquisa de Harvard, juntamente 

com a de seus hospitais de ensino afiliados, cria uma potência para atrair 

financiamentos que potencializam a inovação em áreas como Medicina interligadas à 

tecnologia. Sinônimo absoluto de qualidade, a instituição é destaque nos principais 

rankings acadêmicos e está em primeiro lugar no Academic Ranking of Worlds 

Universities, que avalia universidades de forma integral, e também no Global MBA 
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Ranking, que avalia somente escolas de negócios (Harvard, 2019). A universidade 

tem, em sua história, 47 vencedores do prêmio Nobel e 32 chefes de estado. A missão 

do Harvard College é educar os cidadãos e líderes-cidadãos para a nossa sociedade. 

Fazem isso por meio do compromisso com o poder transformador de uma educação 

liberal em artes e ciências (Harvard, 2019). Atua formando profissionais do balé 

clássico à biologia molecular e em seu processo seletivo busca atrair talentos pela 

política de need-blind, ou seja, durante o processo seletivo não se leva em 

consideração a renda do candidato, pois oferece bolsas de estudo que podem chegar 

a 100% (Harvard, 2019). 

 

e) Boston University  

 

É conhecida também como BU. É uma universidade privada, porém sem fins 

lucrativos. Foi fundada em 1839 e é a primeira universidade a abrir todas as divisões 

a estudantes do sexo feminino, em 1872. Sua localização está em Boston, 

Massachusetts, Estados Unidos. Conta com três campi, todos naquela região. É uma 

das maiores instituições da região de Boston em número de alunos: 35.000 

distribuídos entre mais de 300 programas de estudo entre graduação e pós-

graduação. Constam em seu histórico oito prêmios Nobel, além de prêmios 

internacionais do corpo docente e discente, grande parte relacionada à área de saúde 

(Boston University - BU, 2019). Divide-se em 20 escolas ou faculdades que se 

subdividem em departamentos destinados a cada área de formação. Como exemplo, 

cita-se a “Escola de Negócios Questrom”, que é dividida em graduação, pós-

graduação em programas de MBA, mestrado e doutorado. Essa escola tem ênfase 

em tecnologias digitais, Ciências da saúde e da vida, energia e meio ambiente (BU, 

2019). 

 

f) Northeastern University  

 

É uma universidade privada não confessional e foi fundada em 1898. Está localizada 

na cidade de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, numa área conhecida como 

distrito cultural Fenway, no coração de Boston. É premiada pela American Institute 

Architects como um modelo para universidades urbanas, devido ao seu campus estar 

repleto de árvores, flores, gramados e parques mesmo numa região central da cidade 
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(Northeastern, 2019). Para graduação possui mais de 90 cursos e concentrações e 

para pós-graduação em 20 grandes áreas de estudo distintas (Northeastern, 2019). 

No seu modelo de aprendizagem, destaca-se a aprendizagem experiencial, que 

ocorre desde a graduação até o doutorado. Possui 24.944 alunos matriculados e tem 

como seu ex-aluno mais conhecido Biz Stone, fundador do Twitter. Ela também é uma 

universidade de pesquisa de nível 1 (primeiro nível na escala do país) que visa 

alcançar descobertas de alto impacto em temas como saúde, segurança e 

sustentabilidade (Northeastern, 2019).  

 

Com o objetivo de identificar os elementos das Universidades Empreendedoras 

analisadas, são apresentadas cinco subcategorias de análise denominadas a priori, 

oriundas da literatura. São elas: recursos, infraestrutura, ensino, networking e centros 

de empreendedorismo (Audretsch et al., 2012; Guerrero et al., 2014; Kirby et al., 2011; 

Salamzadeh et al., 2011). Os dados apresentados são oriundos da triangulação: 

entrevistas, análise documental e observação. 

 

4.1.1 Recursos 

 

Pergunta formulada: quais recursos são disponibilizados pela universidade para o 

incentivo ao empreendedorismo e inovação?  

 

A universidade de Babson mostrou ter em seus recursos humanos o maior enfoque 

de ação. Visa estimular o desenvolvimento dos professores para que ajam cada vez 

mais próximos da realidade na qual o aluno está inserido. 

 

Nossos recursos são direcionados a um ambiente criativo. Disponibilizamos 
cursos e materiais atuais para que os alunos tenham acesso a uma nova forma 
de pensar, uma mentalidade desenvolvida a desenvolver negócios de forma 
inovadora (E2).  

 

A universidade MIT propõe-se a potencializar os investimentos. Isso ocorre pelo uso 

de uma pesquisa de “alto impacto prático” e também pela busca dos melhores alunos 

(E4). Pode ser considerado como cultura para a instituição, já que “mãos e mentes” é 

seu lema desde sua fundação, ou seja, a valorização do trabalho útil e do 
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desenvolvimento econômico e social é a filosofia primordial da instituição. Esse fato é 

ressaltado por Roberts & Eesley (2009).  

 

Nossos recursos são destinados a trazer as melhores mentes para estudar 
aqui. Aqui existe a meritocracia no sentido honesto e completo deste 
pensamento, não é somente as pessoas com dinheiro que podem entrar no 
MIT, aqui mais de 25% dos alunos ingressantes todos os anos são os primeiros 
da família a entrar no ensino superior. Nos recursos financeiros, 20% do valor 
destinado à pesquisa vêm das indústrias. Mas no MIT nós não fazemos P&D 
(pesquisa e desenvolvimento), nós fazemos a pesquisa e os alunos 
posteriormente fazem o desenvolvimento por meio de suas companhias 
fundadas (E4). 

 

Os recursos financeiros para dar suporte às bolsas de estudo dos grupos de pesquisa 

do MIT são oriundos do governo, de fundações organizacionais que geram 

scholarship (bolsa de estudos a estudantes) ou fellowships, destinados a estudantes 

de nível superior como mestrado e doutorado. Outra fonte de recursos é o 

Endowment, que são os recursos financeiros doados pelo Alumni (ex-alunos) da 

instituição. 

 

Outra importante universidade que se encontra na região do ecossistema de inovação 

de Boston é a Harvard University. Seus recursos físicos e intelectuais proporcionam 

aos estudantes uma experiência acadêmica e de pesquisa de excelência mundial e a 

universidade tem como objetivo desenvolver líderes que façam a diferença no mundo 

(Harvard, 2019). Em decorrência de sua estrutura e história de sucesso, tem 

predisposição para atrair financiamentos de diferentes fontes. Harvard controla cerca 

de US$ 37,6 bilhões em fundos patrimoniais, o maior fundo universitário do mundo. 

Dessa forma, os investimentos em pesquisa, projetos e custeio de alunos com alta 

capacidade intelectual têm formado um ciclo virtuoso de sucesso para a universidade 

(Brasil, 2019).  

 

4.1.2 Infraestrutura 

 

Pergunta referida: como a infraestrutura da universidade contribui para o 

desenvolvimento do ecossistema de inovação da região de Boston? 
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No quesito infraestrutura interna, o MIT se destaca por fornecer uma integração entre 

os edifícios da universidade. A instituição tem como objetivo criar uma cultura 

interdisciplinar entre os campos de atuação da instituição, a infraestrutura contribui 

para que as pesquisas e o ensino ocorram de forma interdisciplinar. 

 

A infraestrutura interna do MIT é direcionada a fornecer interdisciplinaridade, pois as 

instalações são integradas. Esse pensamento é importante para a instituição, os 

edifícios são conectados por túneis e passarelas. Na estrutura educacional também 

se percebe uma natureza interdisciplinar que é disponibilizada pelo formato dos 

programas de pesquisa. As disciplinas atuam de forma vertical, para formação 

educacional dos alunos. Já a estrutura de pesquisa é alinhada de forma horizontal, na 

qual os diferentes campos atuam de forma interdisciplinar, a depender do tema da 

pesquisa. 

 

Ainda, a infraestrutura da Harvard University conta com centros de pesquisa e 

dezenas de laboratórios que recebem mais de US$ 800 milhões em fundos destinados 

ao desenvolvimento de inovação (Harvard, 2019). Entre os diversos laboratórios 

presentes está o Conor J. Walsh Lab - Laboratório de Biodesign observado in loco 

pela pesquisadora desta dissertação, que serve como exemplo para compreendermos 

a idiossincrasia dos laboratórios de pesquisa da universidade. O laboratório de 

Biodesign visa aumentar e restaurar o desempenho humano utilizando uma gama de 

ferramentas de pesquisa que criam dispositivos médicos eletromecânicos e de 

robótica para uso de humanos com certas deficiências físicas e motoras. Desse modo, 

as pesquisas têm como objetivo desenvolver aparelhos e instrumentos 

eletromecânicos e de robótica resultantes de um trabalho multidisciplinar. A equipe é 

composta de estudantes de doutorado e professores de Engenharia, Desenho 

Industrial, estudos dos movimentos humanos, entre outros. O laboratório desenvolve 

projetos de tecnologia predominantemente financiados pelo governo, as também atua 

em colaboração com indústrias parceiras da universidade. 

 

A Northeastern University é uma universidade de ensino e pesquisa envolvida com a 

inovação e que tem em sua cultura a ação empreendedora. Isso é percebido por meio 

dos diversos programas, laboratórios e espaços destinados ao empreendedorismo. A 

Tabela 8 mostra o envolvimento da universidade com o ecossistema de inovação na 
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qual ela está inserida e sua infraestrutura organizacional para o incentivo e 

desenvolvimento da inovação e empreendedorismo. 

 

Tabela 8 

Estrutura de inovação da Northeastern University 

Idea Venture 
Accelerator 

O IDEA é um acelerador de empreendimentos administrado por estudantes e 
que fornece uma variedade de recursos para empreendedores afiliados da 
Northeastern que desejam iniciar seus próprios negócios. 

Entrepeneurs Club O Clube dos Empreendedores reúne estudantes de diversas áreas para construir 
relacionamentos e empresas significativos 

Center for 
Entrepreneurship 

Education 

É um recurso de toda universidade que integra cursos de empreendedorismo e 
inovação, cooperativas empreendedoras em empresas em estágio inicial, 
incubação de empreendimentos a partir do nosso acelerador de 
empreendimentos no campus, IDEA, e financiamento e lançamento de 
empreendimentos, ajudando nossa rede de empreendedores, a comunidade 
local de anjo e Venture Capital. 

Health Sciences 
Entrepreneurs 

É um grupo de ex-alunos dedicados a promover o empreendedorismo no mundo 
em rápida evolução dos cuidados de saúde. 

Michael J. and Ann 
Sherman Center for 

Engineering 
Entrepreneurship 

Education 

A missão do Sherman Center é permitir o empreendedorismo interdisciplinar dos 
estudantes no sentido mais amplo, fornecendo educação sobre ferramentas, 
conceitos e recursos para promover a criatividade e a capacidade de 
desenvolver ideias comercialmente viáveis. 

Scout É o estúdio de design liderado por estudantes da Northeastern 
University. Solucionadores de problemas criativos que usam o design thinking 
para criar experiências inovadoras para nossos clientes, nossa equipe e a 
comunidade da universidade. 

Fonte: Northeastern (2019). 

 

Alguns pontos de destaque aparecem na Ice Venture Accelerator, que é gerenciada 

por alunos e tem o propósito de desenvolver e lançar empresas bem-sucedidas no 

mercado. Os recursos financeiros para a aceleradora são captados por meio de 

patrocínios de empresas e de ex-alunos. A Northeast University não utiliza incentivos 

governamentais nesses programas, utiliza unicamente em programas de pesquisa. 

 

4.1.3 Ensino 

 

Pergunta referida: Como o ensino de empreendedorismo e inovação é estruturado na 

universidade? 

 

Por intermédio dos dados da pesquisa detectou-se que a Babson College fundamenta 

sua filosofia de ensino voltada para o ensino do empreendedorismo, inovação e 



73 

 

liderança. Dessa forma, são apresentados alguns dados que fundamentam e 

descrevem a prevalência da universidade nessa direção. 

 

A Babson College é uma universidade centenária que se denomina como uma escola 

de negócios. Atua com direcionamento educacional voltado para o pensamento 

empreendedor em todas as suas atividades e destina-se também a treinar professores 

de empreendedorismo e liderança inovadora. Enfatiza a formação acadêmica 

empreendedora de mulheres, 44% dos alunos de pós-graduação são do sexo 

feminino e também se volta para alunos estrangeiros, sendo que 27% dos alunos de 

pós-graduação enquadram-se nessa categoria.  

 

A partir de teorias e atividades de laboratórios práticos da universidade são difundidos 

o pensamento e a ação empreendedora, que ocorre de forma curricular e cocurricular. 

Algumas disciplinas são obrigatórias, como a Foundations of Management and 

Entrepreneurship, entretanto, existem 25 disciplinas de empreendedorismo entre as 

obrigatórias e as eletivas para graduação e pós-graduação lato sensu e strictu sensu. 

Entre disciplinas e cursos de curta duração ofertados, existem mais de 80 tipos 

distintos, desde a fundamentação teórica até a disciplinas práticas, como a compra de 

uma pequena empresa ou comercialização de tecnologia. Busca distinguir-se por 

oferecer um ambiente prático e colaborativo em que se questionam suposições e 

valorizam-se ideias. 

 

Apresenta uma segmentação e posicionamento de mercado pelos quais se distingue 

de outras universidades por favorecer uma formação orientada à liderança 

empreendedora. Dessa forma, visam desenvolver nos alunos habilidades mentais e 

comportamentais que favoreçam a atuação no mercado de trabalho como 

empreendedores de seu próprio negócio ou como líderes empreendedores em 

empresas de pequeno, médio e grande porte, com ou sem fins lucrativos, privadas ou 

governamentais. 

 

É fornecer claridade no pensamento, no jeito de falar e agir, especialmente 
quando a planilha não está ajudando, quando não tem fluxo de caixa, não tem 
clientes, é neste momento que a mentalidade empreendedora precisa agir. 
Você não tem que ser um gênio de negócios para mudar o formato da 
competição de concorrência quando se tem muito dinheiro (E1). 
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Na universidade, 40% dos estudantes vêm de negócios de família e devem ser 

preparados para serem os futuros Chief executive officers (CEO) para pensar e agir 

como CEO, para tomar decisões em conselhos administrativos. O objetivo principal 

da universidade é moldar a mentalidade e focar na formação das habilidades dos 

alunos, pois as ferramentas empresariais estão disponíveis facilmente nos meios de 

comunicação em massa. 

 

O que nós consideramos ensino de empreendedorismo, liderança e inovação 
empreendedora está focado em pensar e agir como CEO de uma organização 
ou como fundadores de empreendimentos ou participantes de conselhos, que 
decidam não somente por intermédio de números em planilhas, mas também 
por meio da mentalidade construída aqui, de tomar decisões com pouca 
claridade de informações (E1). 

 

Diante do desafio da formação e ensino do empreendedorismo, a universidade 

Babson College enfatiza as distinções entre risco e incerteza. O acrônimo volatility, 

uncertainty, complexity and ambiguity (VUCA), difundido pela teoria de liderança de 

Bennis & Nanus (1985), que caracteriza o mundo pós-moderno pela volatilidade, 

incerteza, complexidade e ambiguidade, é incrementado pela Babson para VUCAH, 

que acrescenta a hiperconectividade com característica da situação mundial na 

atualidade. O volatility, uncertainty, complexity, ambiguity and hyperconnectivity 

(VUCAH) geralmente se relaciona à maneira como as pessoas veem as condições 

sob as quais tomam decisões e planejam ações. A Figura 17 salienta a educação da 

Babson para líderes empreendedores num mundo VUCAH, no qual distingue 

gerenciamento de risco de gerenciamento de incerteza. 
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Figura 17 
Gerenciamento de risco e gerenciamento de incerteza. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A Figura 17 fornece um vislumbre dos empreendimentos existentes num mundo 

VUCAH, nos quais a cultura está centralizada e dela saem a estratégia, inovação e 

liderança empreendedora. Para cada item mencionado é possível buscar 

gerenciamento do risco (medido por dados do passado) ou também gerenciamento 

da incerteza (trata-se de dados futuros), a depender da visão escolhida. 

 

A diferença entre risco e incerteza é: risco pode designar probabilidades, você 
pode mensurar risco porque é possível identificamos dados e trata-se do 
passado, é sobre mercado existente, produtos, tecnologias, competidores e eu 
tenho dados, porém, incerteza se trata do futuro, então, CEO tem que tomar 
decisões sem ter acesso a dados. Assim, nós temos gestores de risco e nós 
temos navegadores de incertezas e temos exploradores de habilidades, são 
diferentes tipos de formação. Nós não focamos no termo inovação, mas em 
oportunidade (E2). 

 

A Universidade Franklin W. Olin College of Enginnering é uma Faculdade de 

Engenharia com destaque no país devido à sua classificação nos cursos de 

Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. A base da cultura e da filosofia dessa 

universidade está em “primeiro fazer e depois aprender”. Desse modo, os alunos 

iniciam com atividades práticas e testam novas ideias para depois desenvolverem 

aulas teóricas sobre os conceitos aplicados. Trata-se de uma universidade nova, pois 



76 

 

foi criada em 1997 e está construída num campus anexo à Universidade Babson 

College (Olin, 2019). 

 

A formação da Engenharia é realizada de forma diferente da tradicional, tem mais 

ênfase na inovação e empreendedorismo e na solução de problemas reais do mundo 

contemporâneo. Também na formação dos futuros engenheiros existem programas 

do campo das artes como fotografia, design de comunicação, arte, entre outros. Os 

alunos trabalham de forma interdisciplinar nos diferentes campos da Engenharia. As 

equipes recebem formação para empreendedores para conhecerem de forma mais 

profunda os mercados e clientes para os quais estão desenvolvendo produtos. Os 

alunos do último ano participam do Olin’s Senior Capstone Program in Engineering 

(SCOPE), programa de desenvolvimento de um projeto real, com duração de um ano, 

o qual é patrocinado por clientes de Engenharia e tecnologia do ecossistema de 

Boston. 

 

O MIT é composto de três ênfases de atuação: a pesquisa, com laboratórios, núcleos 

e programas; a educação, com estrutura de 32 departamentos em cinco faculdades - 

1ª é Engenharia, 2ª é Ciências, 3ª é Arquitetura e Planejamento Urbano, 4ª é 

Humanidades, Artes e Ciências Sociais e 5ª é Escola de Negócios (Sloan School of 

Management) - e a inovação, que ocorre por meio de 85 interações (cursos, 

atividades, programas, competições, entre outros) que promovem a inovação por 

intermédio do efeito do empreendedorismo. Nota-se na Figura 18 a visão oferecida 

pelo MIT. 

 

Figura 18  
Áreas de atuação do MIT. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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A estrutura dos cursos do MIT é vertical e horizontal. No âmbito vertical estão as 

diferentes áreas de formação, é a estrutura que fornece as aulas e a formação 

acadêmica. Na estrutura horizontal ocorrem os centros, programas ou laboratórios de 

pesquisas, que são organizados de forma interdisciplinar, e não em formato de uma 

disciplina. Todo o corpo docente também é envolvido na pesquisa, existindo, desta 

forma, uma rede de contatos que é formada dentro da própria universidade que 

contribui para a formação educacional.  

 

A Boston University denota uma visão do ensino do empreendedorismo dirigido a 

mostrar o que é o empreendedorismo de forma integral. Transpõe o 

empreendedorismo tecnológico, busca fornecer uma visão de negócios voltados para 

diversas áreas como Artes, Arquitetura, Ciências, entre outras. A visão do ensino de 

empreendedorismo é trabalhada de forma majoritariamente por trabalhos de equipe e 

desenvolve-se em atividades curriculares, cocurriculares e extracurriculares, 

ultrapassando a barreira da universidade. 

 

A grade curricular fornece ampla variedade de cursos relacionados ao 

empreendedorismo. Para a graduação são mais de 30 disciplinas eletivas a serem 

escolhidas, dependendo da concentração de formação do aluno (BU, 2019). 

 

4.1.4 Networking  

 

Pergunta referida: quais são as redes de colaboração existentes entre a universidade 

e os atores do ecossistema regional? 

 

A rede de colaboração da Babson College é mais direcionada a outras universidades 

e instituições ao redor do mundo. A Associação Babson Collaborative for 

Entrepreneurship Education é uma organização de filiação de membros institucionais, 

que pagam taxas anuais na busca de construir e ampliar sua capacidade de educação 

para o empreendedorismo. 
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A Babson Collaborative for Entrepreneurship Education visa aumentar a 
capacidade da educação para o empreendedorismo por intermédio de 
compartilhamento de crenças entre as instituições, pela busca de orientação e 
formação de rede. Tem, portanto, a missão de conectar instituições que 
aspiram a construir e desenvolver programas de incentivo ao 
empreendedorismo (E3). 

 

O instituto de ensino e pesquisa do MIT apresenta atributos que o distinguem de 

outras instituições de ensino superior. No MIT existe busca por pesquisas de “impacto 

pratical”, e isso é alcançado por diferentes meios de contato com a sociedade e 

também com o ecossistema de inovação local, o qual é denominado por eles como 

“incubadora a céu aberto”. Um dos programas predominantes de rede de informações 

é o Visiting Committees. Esse programa é composto de 31 comitês que se reúnem a 

cada dois anos, em média. Ele já existe há 120 anos e opera como um grupo 

consultivo nos programas acadêmicos. A composição desses comitês é 

representativa, com cientistas, engenheiros, empresários, executivos e educadores, 

muitos dos quais são graduados no instituto. Normalmente é composto de 17 

membros, incluindo cinco membros da corporação (com o presidente incluso), seis 

ex-alunos e seis membros nomeados pelo presidente da instituição (MIT, 2019). 

 

As infraestruturas formais contribuem para a interação com o ecossistema de 

inovação não somente local, mas mundial, são divididas em três escritórios de 

atuação:  

 

a) MIT Techonology Licensing Office (TLO) direcionado a assuntos de 

propriedade intelectual, que basicamente é uma tecnologia que sai da 

universidade para a indústria criar novos produtos.  

b) MIT Office of Sponsored Programs (OSP), que é um grande escritório de 

contabilidade, que gerencia as negociações financeiras das pesquisas. 

c) Office of Corporate Relations The Industrial Liaison Program (ILP) e MIT 

Startup Exchange - o primeiro escritório atua para criar e manter relações 

mutuamente de benefício entre o MIT e as corporações em todo o mundo. 

Liaison é uma palavra francesa que fornece a ideia de “meio de campo”. “Nós 

fazemos isto de um modo facilitado e sob medida para os dois lados, 

fornecemos informação às empresas industriais afiliadas” (E4). O segundo 
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escritório promove ativamente a colaboração entre start-ups e indústrias já 

conectadas ao MIT (2019).  

 

4.1.5 Centros de empreendedorismo 

 

Perguntas referidas: a) como os centros de empreendedorismo funcionam na 

universidade? b) Como os centros de empreendedorismo funcionam na universidade 

e como contribuem com o ecossistema de inovação? 

 

O centro de empreendedorismo do MIT é chamado de Martin Trust Center for MIT 

Entrepreneurship e tem como missão promover o conhecimento e a educação 

empreendedora orientada à inovação de uma forma que atenda às necessidades do 

mundo do século XXI. Fornece atendimento a todos os alunos do MIT, 

independentemente da faculdade ou disciplinas cursadas. 

 

Aqui temos educadores, empresários, desenvolvedores econômicos e também 
temos investidores, são todos pilares diferentes. Porém, nosso trabalho não é 
focar no peixe, é ensinar como pescar, nosso objetivo é criar empreendedores. 
Sempre nos perguntam: "quantas empresas vocês já começaram?" E nós 
respondemos: "podemos responder à pergunta, mas é a pergunta errada”, tem 
muitas empresas criadas, mas nosso foco está direcionado a criar mais 
empreendedores, aumentar o número de empreendedores, a qualidade de 
empreendedores, e ver também se eles estão conectados (E5). 

 

De acordo com o relato do entrevistado 5, é possível perceber que os educadores da 

universidade necessitam ter os objetivos claros do que deseja o centro de 

empreendedorismo. Estimular a mentalidade empreendedora, criar modelos de 

negócios em suas distintas fases e criar empresas que, ligadas ao ecossistema de 

inovação local, podem desenvolver-se satisfatoriamente. 

 

Cada stakeholder aqui no centro de empreendedorismo tem uma missão 
distinta. Vou citar como exemplo os empresários que são investidores, eles 
ajudam muito os alunos a verem seus erros, pois tem conhecimentos de 
negócios, entretanto, a forma de medir o sucesso deles é diferente, entra 
questões internas de quanto dinheiro eles podem fazer com o capital. Por isto 
é importante que se tenha uma visão clara dos diferentes papéis dentro do 
centro, educadores não são bons investidores, e vice-versa (E5). 
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O aluno está no cerne das atividades do centro de empreendedorismo do MIT, as 

atividades são divididas em cinco grupos apresentados a seguir: 

a) Infraestrutura - composta de rede de empresários, recursos do MIT para 

empreendedorismo, instalações multiuso de última geração, pesquisa e rede 

de consultores profissionais; 

b) programas - são atualmente operacionalizados pelas atividades de estúdio de 

inicialização de verão em Nova York, Delta V do MIT, BU Law Clinic, líderes de 

prática do setor, estágio em Eship, clubes e iniciativas estudantis, premiações 

(Eddies, Mcgovern, Nomosson) e fusível MIT; 

c) eventos - T= O (evento que ocorre no início do ano letivo). É identificada entre 

os alunos pela expressão “a hora é agora” e também atividades especiais 

(visitantes ilustres, séries de palestras, entre outros); 

d) divulgação - ocorre por educação executiva, Programa Regional de Aceleração 

do Empreendedorismo (REAPE), doadores corporativos, relações com ex-

alunos, parcerias entre campus e EdX-MitX - O EdX é um fornecedor massivo 

de cursos online abertos/ O MITx é um programa aberto online do 

Massachusetts Institute of Technology;  

e) academia e aulas - neste segmento trabalha-se com empreendedorismo e 

inovação em um enfoque de desenvolvimento de habilidades, parcerias com 

indústrias e experiências in-company (Aulet, Chen, Cotter, & Hunter, 2017). 

 

No Martin Trust Center for Entrepreneurship está o E-Center, que se concentra 

exclusivamente na comercialização de tecnologias desenvolvidas pelos alunos do 

MIT. Por intermédio do E-Center é desenvolvida uma das competições anuais de 

empreendedorismo mais conhecidas dos EUA, o MIT $100K.  

 

Quando o aluno passa por uma competição entre alunos, é o momento em que 
a mentalidade do aluno muda de pesquisador para empreendedor. Este tipo de 
prêmio simples tem a finalidade de mudar o mindset e se construir um modelo 
de negócio a ser testado (E9). 

 

O centro de empreendedorismo da Boston University é denominado The Build Lab 

Space e utiliza um conceito na qual os alunos precisam saber experimentar algo 

mesmo com informações incompletas e precisam testar hipóteses, encontrar 

verdades, aprender com a experiência e ajustar os planos de negócios. Para isso, o 
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centro busca desenvolver atividades que estimulem habilidades nos alunos como 

criação de soluções de problemas, identificação de oportunidades, experimentação e 

prototipagem, gerenciamento de falhas executadas, colaboração e trabalho em 

equipe, ética nos negócios e criação de negócios de impacto social significativo: “o 

centro The Build Lab Space é um lugar adequado para a formulação de pensamentos 

inovadores, para alunos empreendedores trabalharem, gerarem colaborações, aqui 

ocorrem eventos, mentoria e apoio do corpo docente” (E7). 

 

A programação do centro é estruturada a partir de um funil que tem seu fluxo 

encaminhando-se de cima para baixo. O funil representa a aplicação das atividades 

que se desenvolvem durante um ano letivo e é uma competição que visa ativar o 

espírito empreendedor e desencadear impacto para a sociedade (BU, 2019). A Figura 

19 ilustra como são as etapas discorridas no decorrer do ano letivo nessa competição 

denominada New Venture Competition. 

 

Figura 19 
Etapas da competição para empreendedores na Boston University. 
Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Uma das principais atividades do centro de empreendedorismo da Boston University 

é o New Venture Competition, que é uma competição para novos empreendimentos. 

É desenvolvida em três etapas que oferecem aos ganhadores a oportunidade de 
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receber US$ 18.000 de investimentos em suas ideias. Ela também é dividida em dois 

grupos distintos: linha para ideias tecnológicas e linha para negócios de impacto 

social. Isso corrobora amplamente o pensamento de alguns autores como Redford e 

Fayolle (2014) e também Siegel & Wright (2015) quanto à estrutura da universidade 

empreendedora com centro de empreendedorismo, competições, aceleradoras e 

incubadoras. 

 

4.1.6 Características das Universidades Empreendedoras 

 

Como resultado da análise dos dados referentes às Universidades Empreendedoras, 

apresenta-se a Tabela 9, a qual fornece peculiaridades intrínsecas predominantes a 

cada universidade e também as classifica a partir de uma tipologia desenvolvida por 

esta pesquisa. Essa tipologia é resultante da análise das definições apresentadas na 

Tabela 3 dessa dissertação. 

 

Tabela 9 

Características predominantes de Universidade Empreendedora 

Universidades Peculiaridades Tipos Autores 

Babson College Predomínio da educação 
empreendedora formativa 

Universidade 
Empreendedora 

Tipo A 
 

Kirby (2002), Audrestch et al. 
(2012), Melo (2014), Cunha e 
Maculan (2015);  Etzkowitz & 
Zhou (2017) e Guerrero et al. 

(2014). 

Olin College Predomínio da 
experimentação 
empreendedora 

Boston 
University 

Visão de empreendedorismo 
em diversas áreas de 
formação acadêmica. 

MIT  Predomínio de pesquisa 
colaborativa com o mercado 

Universidade 
Empreendedora 

Tipo B 
 

Trippl et al., 2015; Pugh et al., 
2018; Fernández-Nogueira et 

al., 2018. Siegel & Wright, 
2015. 

Northeastern 
University 

Predomínio de pesquisa 
colaborativa com o mercado 

Harvard Pesquisa acadêmica, 
governamental e 
cooperativa com o mercado 

Universidade 
Empreendedora 

Tipo C 

Trippl et al., 2015 
 
 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

As Universidades Empreendedoras tipo A são encontradas mais fortemente nas 

características da Babson College e Boston University e podem ser resumidas pela 

definição de Guerrero et al. (2014), apresentada a seguir: 
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A natureza de uma Universidade Empreendedora é tal que os graduados são 
vistos não apenas como futuros candidatos a emprego, mas também como 
futuros criadores de empregos, e a organização e o conteúdo das atividades 
de ensino refletem essa concepção (Guerrero et al., 2014). 

 

As Universidades Empreendedoras tipo B apresentam características típicas do MIT 

e da Northeastern University e podem ser entendidas pela seguinte conceituação: 

“termo que caracteriza universidades nas quais a dimensão do desenvolvimento 

econômico e social ganhou força e fez com que se tornassem proativas ao buscarem 

aplicações para suas pesquisas (Cunha & Maculan, 2015). 

 

Já a Universidade Empreendedora tipo C foi identificada predominantemente na 

Harvard University e apresenta uma característica de relação com o mercado, mas no 

qual a universidade se sobrepõe direcionando com mais liberdade os caminhos da 

pesquisa acadêmica. O conceito a seguir define esse atributo: 

 

O modelo empresarial alega que as universidades promovem o 
desenvolvimento de suas regiões envolvendo-se em patentes, licenciamentos 
e atividades acadêmicas derivadas de disciplinas universitárias, como 
Engenharia, tecnologia da informação e biotecnologia, nas quais o 
conhecimento produzido se sobrepõe mais facilmente a produtos e processos 
que a indústria e as estruturas de mercado podem absorver (Trippl et al., 2015). 

 

Essa classificação das universidades visou contribuir para a compreensão dos 

diferentes aspectos a partir dos quais uma universidade pode vir a ser considerada 

empreendedora. No entanto há que se ter novas pesquisas para comprovar e validar 

as questões levantadas por esta tipologia de Universidades Empreendedoras, visto 

que os elementos foram analisados à luz dos dados obtidos que não representam a 

complexidade de uma universidade. 

 

4.2 Características do ecossistema de inovação de Boston 

 

Também como resultado dos dados coletados por documentos e entrevista pode-se 

declarar que a região de Boston obteve expressivo progresso no desenvolvimento de 

inovação e empreendedorismo globais nas últimas décadas. Atualmente, o estado de 

Massachusetts está no sexto lugar quanto a investimentos financeiros em start-ups. 
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Entretanto, o forte destaque dessa região de Boston/Cambridge e seus arredores está 

na concentração de faculdades e universidades, as quais fornecem centros 

tecnológicos de expressão internacional (Verleun, 2018).  

No início do século XXI, Harald Bathelt (2001) já mencionava a rapidez da 

readaptação e rejuvenescimento dos produtos e processos ocorridos no ecossistema 

de Boston. Isso proporcionou à região rápido desenvolvimento econômico após o 

período de declínio na década de 80, derivado da queda na produção de 

computadores reflexo da ascensão da China por otimização de seus meios de 

produção.  

 

Esse ecossistema apresenta características únicas, pois é composto de recursos 

materiais e de capital humano singular. Como recursos materiais podem-se citar 

equipamentos, fundos financeiros, instalações, entre outros, enquanto que o capital 

humano envolve estudantes, professores, pesquisadores, técnicos e especialistas 

privados, capitalistas, representantes de empresas e de outras instituições específicas 

voltadas para as funções do ecossistema. Isso vem corroborar a definição de 

ecossistema de inovação apresentada por Jishnu, Gilhotra & Mishra (2011, p. 336), 

que mostra ser o ecossistema de inovação “sistemas interorganizacionais, políticos, 

econômicos, ambientais e tecnológicos pelos quais um ambiente é propício ao 

crescimento”. Komninos, Pallot & Schaffers (2013, p. 124) também definem o 

ecossistema de inovação como “uma combinação de iniciativas bottom up e top down 

liderando a rede de colaboração entre partes interessadas, a qual finalmente estará 

se estendendo para as comunidades reais de inovação”. Há indícios de que nesse 

ecossistema as Universidades são agentes e indutoras do fomento econômico e social 

da região de Boston. 

 

Já as instituições são altamente representadas pelas universidades, centros de ensino 

e treinamentos, centros de apoio institucional, centros de negócios privados e 

governamentais, empresas diversas, com significativa porcentagem de empresas de 

caráter biotecnológico e de tecnologia da informação. Também é composto de 

organizações governamentais federais, estaduais e municipais, que fornecem 

assessoramento para implementação de regulamentações, além de agências 

financiadoras de caráter privado e público (Kon, 2016; Verleun, 2018). 
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Esse conjunto de características únicas tem trazido um diferencial estratégico para 

essa região, que se destaca como hub de tecnologia e inovação e também como uma 

região de formação educacional voltada para a formação de excelência em 

empreendedorismo, inovação em vários campos do conhecimento (Mashiter, 2018). 

 

4.2.1 Atores do ecossistema 

 

As universidades são instituições predominantes no ecossistema de inovação de 

Boston. Nessa região encontram-se 74 faculdades e universidades, entre elas muitas 

pontuadas em classificações mundiais como melhores no seu setor de atuação. 

Nessa região estudam mais de 265.000 estudantes que estão inseridos com grande 

impacto no ecossistema da região. O Massachusetts Institute of Technology (MIT) é 

uma das instituições que mais se relacionam com o ecossistema. A instituição 

começou uma relação colaborativa com as indústrias elétricas há mais de 100 anos. 

Na época essas indústrias dependiam da ciência de ponta para seus avanços. Essas 

/relações industriais fomentaram uma abordagem empreendedora para algumas 

pesquisas com a inclusão de patenteamento e desmembramentos. Com o tempo, as 

relações colaborativas ampliaram-se e as contribuições que o conhecimento 

acadêmico fornecia à sociedade e, também de maneira reversa, a sociedade 

contribuía para as pesquisas, formaram o perfil de instituições que hoje constituem a 

universidade do MIT (Etzkowitz & Zhou, 2017).  

 

O governo é um dos atores argumentados pela teoria da tríplice hélice (Etzkowitz, 

2009), o qual é também ativo nesse ecossistema. Uma intervenção clara desse órgão 

é visualizada pelo Instituto Cambridge Innovation Center, que é um espaço de 

Coworking que objetiva fortalecer o ecossistema de inovação local. É utilizado por 

empreendedores que ali utilizam serviços informacionais, compartilhamento de 

laboratórios de última geração e de uma rede de contatos possíveis devido à 

peculiaridade do local. O governo local, na pessoa do prefeito Martin J. Walsh, 

também atua no desenvolvimento do ecossistema com facilitação de financiamentos 

e outros instrumentos governamentais que estimulam a criação de novos 

empreendimentos (Verleun, 2018). 
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Empresas - 51% das start-ups estão relacionadas ao campo de ciência da vida, 37% 

são empresas de tecnologia da comunicação e 12% denominam-se como tecnologia 

do consumidor (Questrom School, 2018). 

 

A seguir, são fornecidas as descrições de locais estudados, atores pertencentes ao 

ecossistema de Boston e também dados qualitativos pesquisados dessas instituições. 

 

a) Eyenetra é uma start-up que surgiu a partir de uma pesquisa colaborativa no MIT 

Media Lab. Essa start-up visava desenvolver e disseminar aplicativos de hardware, 

acessíveis e fáceis de usar e que permitem medir a visão e obter recomendação para 

tratamento. Trata-se de uma solução portátil que permite acesso a exames de olho de 

refração com a utilização de smartphone. A start-up está presente na cidade de Boston 

e é resultado da tese de doutorado de seu cofundador (Eyenetra, 2019). 

 

A universidade foi fundamental no desenvolvimento da minha pesquisa que 
futuramente gerou nossa start-up. As competições dentro das universidades 
também foram muito importantes para a primeira construção da ideia e do 
modelo de negócios, é o momento no qual nós mudamos a mentalidade de 
pesquisador para empreendedor (E10). 

 

b) Venture Café Foundation Cambridge é uma fundação criada por Tim Rowe, sem 

fins lucrativos, que tem como objetivo oferecer networking para empreendedores, 

aspirantes a empreendedores, financiadores e inovadores corporativos. A 

programação oferece oficinas, palestras, fóruns, hackathons (que são maratonas 

voltadas para o desenvolvimento de protótipos que fornecem soluções para as 

empresas), entre outras programações, além de noites temáticas que facilitam a 

criação de oportunidades de networking qualificado. Está localizada no Cambridge 

Innovation Center (CIC) (Venture Café, 2019).  

 

Este é um espaço para se fazer networking para que negócios aconteçam. 
Como estamos localizados dentro do CIC, aqui as redes se formam com maior 
facilidade. Acredito que as oficinas e palestras também contribuem para 
fomentar novas parcerias e ampliar os negócios (E11). 

 

c) The Fablab Foundation é uma organização sem fins lucrativos, criada para facilitar 

o crescimento da rede internacional de laboratórios de Fab, assim como criar 

desenvolvimento de organizações regionais de capitação. A Fab Foundation surgiu a 
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partir de um programa de Laboratórios Fab do Centro para Bits e Átomos do MIT. Uma 

Fab Lab é um laboratório de fabricação digital que oferece ambiente, habilidades, 

materiais e tecnologia avançada para permitir que qualquer pessoa faça qualquer 

coisa. A Fablab Foundation proporciona uma comunidade de Fab Labs com: artistas, 

cientistas, engenheiros, educadores, estudantes, amadores, profissionais de todas as 

idades localizados em mais de 78 países, que se conectam por aproximadamente 

1.000 Fab Labs. Os programas da fundação se concentram em: educação (.edu) 

capacitação em organização e serviços (.org) e oportunidade de negócio (.com) 

conforme apresenta o site da instituição. 

 

A Fab Lab tem o propósito de criar ambientes que desenvolvam a criatividade, a 

inovação e o desenvolvimento local. A instituição atua em 78 países ao redor do 

mundo e fornece laboratórios práticos, interligados à cultura de cada região, com 

maquinários que vão desde pequenas máquinas para tecelão até impressoras três 

dimensões (3D) ou light amplification by stimulated emission of radiation (LASER) de 

última geração. “Tentamos fortalecer as produções locais e não no sistema de um 

design global para produtos serem fabricados na China ou Taiwan, desejamos 

capacitar as regiões com o laboratório e a criação do ecossistema” (E12). 

 

Nós geralmente instalamos laboratórios, colocamos as ferramentas e 
treinamos muitas pessoas, percebemos com o tempo que é necessário primeiro 
criar um ecossistema local antes de instalar os laboratórios, para ter certeza 
que faz sentido ter um fablife na comunidade. A segunda função da Fab Lab é 
criar um novo sistema educacional, pois olhando para o mundo, vemos muitas 
universidades obsoletas, que deveriam trocar de modelo. Existem muitas 
pessoas que são inteligentes e promissoras, mas que não se encaixariam na 
sala de aula, então este é um novo sistema educacional que permite treinar 
mais pessoas e melhorar o tipo de educação que disponibilizamos a elas. Aqui 
na região de Boston a Fab Lab mais facilmente do que em outros países 
consegue criar uma comunidade, como exemplo: estamos fazendo um curso 
de moldagem de chocolates, assim que as pessoas fazem os novos moldes 
com as máquinas, alguém de uma chocolateria de Boston vem e preenche os 
moldes com chocolate, assim já se conecta com a rede de negócios locais 
(E12). 

 

d) A Autodesk Inc. é líder em software de design 3D, Engenharia e entretenimento. 

Criadora do software AutoCAD em 1982, continua a desenvolver seu portfólio de 

software 3D para mercados globais. Tem como clientes os setores de manufatura, 

arquitetura, construção, mídia e entretenimento, incluindo os últimos 19 vencedores 
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do Oscar de melhores efeitos visuais, produtores de carros elétricos, energias 

sustentáveis. Também atendem profissionais e designer de menor porte, estudantes, 

criadores de conteúdo, entre outros. A empresa administra o espaço de construção 

da Autodesk, que é lima oficina colaborativa de pesquisa e desenvolvimento para o 

futuro da construção civil. Também possui um programa de aceleração chamado 

Autodesk Builders in Residence, que apoia as start-ups e também grupos de pesquisa 

a testarem projetos e prototipá-los (Autodesk, 2019). 

 

Na Autodesk fornecemos um espaço destinado a start-tups, universidades e 
indústrias que querem avançar na indústria da construção. Temos maquinários 
para fabricação digital, automação, robótica e construção industrializada. Esse 
centro de tecnologia é um lugar para equipes que desejam testar soluções que 
melhorem as áreas de construções, manufatura e tecnologias emergentes 
(E13). 

 

e) IEC Partners - The International Entrepreneurship Center - A IEC Partners nasceu 

em 2011 e tem como principal objetivo oferecer uma abordagem ecossistêmica 

projetada para reunir grandes empresas a empresas em estágio inicial, para 

compartilhar conhecimento e impulsionar inovações. Assim, a IEC Partners promove 

o ecossistema de empreendedores, financiadores e líderes corporativos para acesso 

de capital, criação de demanda de mercado e impulso de vendas de produtos (IEC 

Partners, 2019). 

 

Nós nascemos para unir forças às empresas e start-ups para sobreviver a 
problemas que qualquer empresa pode vir a passar, mesmo estando num 
ecossistema de inovação fortificado, ajudamos a proporcionar crescimento 
revolucionário em uma economia dinâmica. Visamos ter uma abordagem ágil 
para expandir os negócios de nossos clientes (E14). 

 

f) MassChallenge é uma aceleradora de start-ups em nível global, atua sem fins 

lucrativos e apresenta seu foco em empreendedores de estágio inicial e de alto 

impacto. Diferentemente de outras aceleradoras de empresa, a MassChallenge não 

tem parte no capital de suas start-ups. Ela foi criada por John Harthorne e Akhil Nigam, 

que após a recessão econômica global de 2008 visaram criar um movimento global 

de apoio ao empreendedorismo. O ingresso da start-up no MassChallenge ocorre por 

um modelo de competição e já foram aceleradas 1.211 start-ups até 2018, que 

arrecadaram US$ 1,8 bilhão em financiamentos, geraram mais de US$ 700 milhões 
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em receitas, com criação de 60.000 empregos diretos e indiretos em todo o mundo 

(MassChallenge, 2019). 

 

É a realização de um sonho estar aqui, porque realmente aqui estou mais perto 
do meu sonho se realizar. Tudo acontece numa velocidade extraordinária para 
o desenvolvimento de minha start-up, estou num lugar que propicia isto até 
pelas start-ups de outros segmentos que estão juntos conosco. No 
MassChallenge aprendemos muito (E15). 

 

g) The innovation and design building - este é um local cedido pelo governo municipal 

para impulsionar indústrias pioneiras na economia da inovação. São diversas salas 

para locação e tamanhos distintos que visam proporcionar um local de negócios 

inteligentes em Boston. Também fornece espaços para eventos e locações. A 

comunidade empreendedora do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID) inclui 

o maior programa acelerador de startups do mundo para empreendedores em estágio 

inicial, além de empreendedores artesãos qualificados que também encontram ali um 

espaço apropriado e propício à criação (The innovation and design building, 2019). 

 

Na análise dos atores do ecossistema de Boston é possível verificar que as 

universidades, instituições governamentais e incubadoras de empresas são 

essenciais para a construção de um ecossistema de inovação economicamente 

sustentável. Além de outros grupos, como grupos de investimentos, Venture Capital 

(VC) de investimento ou grupos anjos, mentores, aceleradoras, competidores e 

demais start-ups em níveis de atuação desde seu princípio até com empresas com 

evaluation de bilhões de dólares e faturamento real condizentes. 

 

Os investidores em um ecossistema de inovação ativo e respeitante à tecnologia é, 

de forma geral, dividido em três grupos de investidores: investidores anjos, fundos 

próprios ou consórcios (que muitas vezes está vinculado com ações sociais) e o VC 

(venture capital tradicional). Este é estruturado de forma mais formal e também com 

maior volume de negociações, pois tem um fundo de investimento estruturado. O perfil 

comportamental desses grupos de investidores é diferenciado em relação aos 

investidores financeiros tradicionais como bancos e demais empresas financeiras. 

Nesse formato, não é realizada análise de risco financeiro da empresa por um plano 

de negócios tradicional ou de forma estruturada em projeções financeiras ou demais 
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formas tradicionais de avaliação de risco financeiro ou mercadológico. A essência do 

comportamento desses investidores em inovação está mais relacionada ao 

comportamento e motivação da equipe da start-up, da qualidade da ideia e da 

amplitude do mercado. Nessa estrutura de financiamento existe uma confiança de que 

os empreendedores vão aprender com a experiência. E caso a primeira ideia não 

funcione, a aprendizagem da equipe é válida para elaborar um novo produto. 

Considera-se o mercado de consumo do produto e o aprendizado mais valioso ao 

investidor do que propriamente os resultados financeiros do plano de negócios 

tradicional. 

 

Sabe-se que a construção de um plano de negócios e/ou um modelo de negócios 

estruturado proporciona um exercício vantajoso para a construção da ideia da start-

up, mas os números da análise de risco financeiro tornam-se inúteis, devido à 

tecnologia ser nova e ao não conhecimento do comportamento do consumidor 

relacionado à aceitação do produto. 

 

Os investidores de inovação sabem que o lucro não virá de todos os 
investimentos realizados em start-ups, mas a empresa que “der certo” pagará 
o investimento em todas as demais. A média é de um acerto a cada 10 
investimentos (E9). 

 

Mais um ator do ecossistema de inovação de Boston são os advogados especialistas 

no sistema de Shares (que intermedeiam o investimento para com as start-ups). 

Quando se recebe um investimento, é necessário fazer a distribuição de direitos e 

deveres. O advogado fica, em média, com 20% do total do investimento, por iseo 

geralmente não se aceitam investimentos baixos para modelos de negócios bem 

estruturados e advindos de pesquisas universitárias. 

  

Não existe custo legal até receber o primeiro investimento. O bom de ter um 
advogado é que o acesso que ele tem te proporciona alguns pitches 
(apresentações do modelo de negócio) é um acesso fácil que as empresas têm, 
através destas empresas de advocacia maiores (E10). 

 

A partir do conhecimento dos atores desse ecossistema é possível verificar as 

interconexões existentes e apresentadas na Figura 9, que mostra a teoria hélice 

tríplice em sua forma atual, apresenta interconexões entre os atores, com redes 
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trilaterais e organizações híbridas de contribuições e benefícios, e visa, dessa forma, 

produzir o processo de inovação, pelas trocas entre atores (Etzkowitz & Leydersdorff, 

2000). 

 

4.2.2 Contexto do ecossistema 

 

Quando um ecossistema de inovação é desenvolvido, existe um comportamento 

comum às grandes corporações que, na busca por redução de custos internos de 

pesquisa e desenvolvimento, utilizam inovação aberta. Esse processo ocorre com a 

compra de start-ups, que muitas vezes já estão obtendo lucros reais da venda de seus 

produtos ou na compra de start-ups que ainda não têm lucros e, assim, são vendidas 

abaixo dos investimentos angariados e do seu evaluation. O ganho para as 

corporações está na tecnologia e na ideia desenvolvida do negócio. Alguns autores, 

como Adner (2006), Adner & Kapoor (2010), Chesbrough & Appleyard (2007), 

reportam a importância do ecossistema de inovação para o desenvolvimento de 

inovação aberta. É relevante como forma de crescimento das grandes corporações e 

geração de desenvolvimento econômico e social para as localidades instaladas. 

 

Para que uma start-up venha a existir e se desenvolver, são necessários 

investimentos, que no contexto do ecossistema de inovação de Boston começa 

advindos de pequenas competições internas na universidade e posteriormente 

competições internacionais, até conseguir o primeiro round de investimentos externos, 

momento em que é realizada a formalização documental da empresa. 

  

Na cultura americana existe um comportamento habitual de investimentos em 
empresas maior que em outros países, isto pode ocorrer por meio de 
investimentos na bolsa ou por investimentos em start-ups. Os fundos de 
investimentos tradicionais como bancos fornecem rendimentos muito baixos 
(E10).  

 

O ecossistema de inovação de Boston funciona de diferentes maneiras, a depender 

da universidade. Cada universidade atua também de forma distinta para as diversas 

fases da formação de uma start-up.  

 

O acesso às ferramentas de prototipação é muito rápido, devido aos 
laboratórios e instituições disponíveis aqui [...] o giro é muito rápido, no meu 
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caso passei por cinco giros do modelo de negócios e ocorreu em 355 
validações, fiz uma por dia e demorei um ano, no Brasil demoraria 20 anos, o 
acesso você tem, mas a demora é muito grande (E10). 

 

O Medialab (laboratório do MIT) é tecnicamente um museu de Boston, para quem está 

lá dentro é importante, porque os alunos mesmo começam a validar o modelo de 

negócio, o produto ou o serviço com os próprios visitantes. 

 

4.3 Conexão entre as Universidades Empreendedoras e o ecossistema de 

inovação 

 

As universidades desempenham papel significativo e ativo no ecossistema 

empreendedor e de inovação de Boston, visto que comportam 265.000 estudantes, 

oito universidades de pesquisa que impulsionam 7 bilhões na economia local por ano. 

São gastos 1,5 bilhão em pesquisas anualmente, com 264 patentes e 280 licenças 

comerciais e milhares de start-ups em pleno funcionamento (Questrom School, 2018).  

 

A interação do MIT com o ecossistema de inovação acontece primariamente por 

intermédio de pesquisas. São três modelos de interação entre o MIT e o ecossistema 

de pesquisas. São três formatos que abstraem conhecimento da universidade, com 

custos diferenciados e direitos de propriedade intelectual distintos. Algumas 

características são fornecidas a seguir: 

 

a) Consortium Research - é um consórcio de companhias que são competidoras 

ou não entre si, mas que estão interessadas no desenvolvimento da tecnologia 

para suas organizações. É criada uma plataforma de pesquisa para entender e 

desenvolver inovações tecnológicas de interesse comum às organizações do 

consórcio. A propriedade intelectual firmada nesse formato é de todos os 

envolvidos no consórcio. 

b) Sponsored Research - nesse modelo de interação uma companhia se conecta 

com a universidade e por meio de um grupo de pesquisa desenvolve soluções 

com objetivos específicos para a organização. Nesse formato de interação a 

propriedade intelectual é exclusivamente da universidade, consistente com a 

legislação americana. 
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c) Membership in a Research program/lab/center - esse modelo consiste em um 

programa da universidade em que um grupo de pesquisadores cria uma 

plataforma de pesquisa que as companhias têm interesse da utilização da 

tecnologia ou produto desenvolvido. Nesse formato de forma geral não se 

propicia propriedade intelectual aos participantes. 

 

A Figura 20 fornece uma visão geral do que é produzido pelo MIT e dos resultados 

que são esperados pela instituição. 

 

 

Figura 20 
Resultados das ações do MIT. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

Os propósitos do MIT são divididos em três vertentes: na educação encontra-se a 

formação baseada nas disciplinas acadêmicas dos alunos; na pesquisa estão os 

projetos e programas que ocorrem de forma independente dos cursos e moldados por 

projetos de pesquisa interdisciplinar; na inovação é onde existe a relação de 

colaboração com o mercado, em que se firmam parcerias universidade-empresa-

governo (Etzkowitz, 2003).  

 

Como resultado dessas três vertentes de atuação, é encontrada na instituição uma 

visão diferenciada, voltada para a pesquisa aplicada e prática, termo comumente 

utilizado pelo entrevistado 4. Também a geração de novas tecnologias, alunos com 

mentalidade empreendedora, novas empresas no formato de start-ups e produção 

intelectual. 
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O impacto dos empreendimentos proeminentes do MIT, pelas spin-offs, start-ups ou 

por pesquisas e tecnologias desenvolvidas pela universidade, impactam a economia 

global. Os números atuais são estimados em 30.000 empresas que empregam 4,6 

milhões de pessoas e geram renda de mais de US$ 3 trilhões de dólares anuais. Se 

fossem dados de um país, poderia estar entre a 9ª e a 10ª maior economia mundial 

(MIT, 2019). 

 

No MIT, por exemplo, existem alguns processos que organizam a construção de uma 

start-up tecnológica. O entrevistado 8 explica o início desse processo: 

 

Quando se está dentro de uma universidade de pesquisa e, por exemplo, o 
estudante acabou de ter uma ideia, o primeiro passo é submeter um paper à 
instituição, no mesmo dia da submissão o instituto de pesquisa tem um 
profissional (advogado) que pede para ele preencher um formulário para 
realizar a análise da tecnologia da patente que está descrita no paper, desta 
forma é verificado se esta tecnologia pode vir a gerar uma patente ou não. O 
resultado sai em 10 minutos e caso tenha potencialidade existe num prazo de 
até dias para ser submetido novamente a patente para o escritório da 
instituição. A patente pertence à universidade e o estudante passa a ser um 
licenciado desta patente em seu negócio a ser desenvolvido (E10). 

 

Existe uma desconexão da nova empresa (start-up) com a universidade a partir do 

momento em que se recebe recursos financeiros externos, resultantes de rodadas de 

investimentos (round). Quando se está vinculado à universidade é possível participar 

de premiações internas ou externas à instituição, mas isso não caracteriza rodada de 

investimento.  

 

A partir do momento em que a empresa (start-ups) é institucionalizada ocorre a 
ruptura com universidade e a empresa começa a andar com as próprias pernas” 
(E10). 

 
Na atualidade existem mais de 1.600 start-ups que são de certa forma 
pertinentes ao MIT, pois foram desenvolvidas por alunos, ex-alunos, professores 
ou com a utilização de tecnologia desenvolvida pelo MIT. São start-ups 
consistentes, que atuam já há alguns anos com produtos já vendidos pelo 
mercado e que se autossustentam (E4). 
 
 

A Northeastern University também apresenta em seus dados uma forte relação com 

entidades externas à universidade. Estas conexões ocorrem predominantemente por 

intermédio das estruturas de empreendedorismo e inovação que a universidade 
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dispõe. Esta universidade apresenta uma estrutura dirigida por alunos (Scout, estúdio 

de design), grupos específicos de estudantes (Idea Venture Accelerator), professores 

(Center for Entrepreneurship Education, que fornece integração em toda 

universidade), alunos já empreendedores (Entrepreneurs Club), ex-alunos com 

empreendimentos na saúde (Health Sciences Entrepreneurs), e a comunidade de 

engenharia (Michael J. and Ann Sherman Center for Engineering Entrepreneurship 

Education, que fomenta a interdisciplinaridade entre os alunos). 

 

4.4 Ações das universidades pesquisadas que contribuem para o ecossistema 

de inovação local 

 

A Universidade Empreendedora tem como premissa principal a visão dessas 

universidades como agentes de mudança e centros de desenvolvimento econômico 

regional. Para Hansen & Lehmann (2006), as universidades devem agir 

conjuntamente com a sociedade e com os negócios, pois são pré-requisitos, embora 

não suficientes, para a construção e manutenção de sociedades do conhecimento. A 

visão das universidades como construtoras de capacidades produtivas que geram 

mudanças regionais e no contexto global a colocam como parte de uma sociedade 

inovadora já existente ou em processo de transformação e que participa de redes para 

sustentar a pesquisa e a educação. Alguns pesquisadores também corroboram esse 

papel de governança da universidade na relação com o governo e as indústrias para, 

em conjunto, estabelecerem estratégias de desenvolvimento regional (Boucher, 

Conway & Van Der Meer, 2003; Clark, 1998; Shaw, 1999).  

 

Etzkowitz e Zhou (2017) afirmam que a universidade assume esse papel proativo nas 

capacidades de inovação da região quando está na terceira fase, já consolidada como 

uma Universidade Empreendedora. Essa terceira fase refere-se à educação 

amplamente voltada para o desenvolvimento da mentalidade empreendedora 

(primeira fase) e à implantação completa da infraestrutura estratégica na criação de 

novos empreendimentos (segunda fase). E inclui as mudanças quanto à estrutura 

organizacional das universidades, objetivando atender à terceira missão das 

universidades e criar desenvolvimento econômico e social na região na qual está 

inserida (terceira fase da Universidade Empreendedora). 
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A Universidade Empreendedora nessa terceira fase tem capacidade de absorção da 

inovação regional e é operacionalizada como uma estrutura de apoio empresarial de 

redes de investidores anjos, capital ventures, relações públicas e escritórios de 

advocacia especializados em apoiar a formação de empresas e o desenvolvimento de 

clusters (Etzkowitz & Zhou, 2017). Esse ciclo do conhecimento criado pelos sistemas 

de inovação regional é exemplificado nas últimas décadas pelas regiões de Boston e 

também no Vale do Silício, que criaram ondas sucessivas de formação de empresas 

baseadas em tecnologias emergentes (Bathelt, 2001). 

 

Pode-se considerar como ações das Universidade Empreendedoras  que contribuem 

para o ecossistema local os elementos apresentados a seguir: 

 

a) Formação de alunos qualificados tecnologicamente; 

b) construção de mentalidade empreendedora nos alunos; 

c) grupos de pesquisa com caráter multidisciplinar; 

d) grupos de pesquisa colaborativas com as indústrias e empresas; 

e) grupos de pesquisa para demandas governamentais; 

f) competições que englobam alunos extrauniversidade; 

g) formação de start-ups com validação do modelo de negócios; 

h) contribuição para desenvolvimento econômico por intermédio da aplicação dos 

recursos financeiros recebidos; 

i) contribuição para desenvolvimento social ao fomentar estimular a 

desenvolvimento da região. 

 

Foram constatadas nove contribuições que foram detectadas pela análise dos dados 

obtidos. Assim, espera-se que o alto desenvolvimento do ecossistema de inovação de 

Boston possa de alguma forma fornecer contribuições de caminhos de conduta e de 

ações para o desenvolvimento de outros ecossistemas também liderados e 

desenvolvidos a partir das universidades locais. Essas contribuições vão ao encontro 

do pensamento de Budyldina (2018), que defende a Universidade Empreendedora 

como uma instituição com ligações diretas no impacto econômico em escala local, 

regional e nacional. 
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A teoria da hélice tríplice identifica e promove quatro estágios do processo de inovação 

entre universidade-empresa-governo e são elas: a) a transformação no interior das 

hélices está relacionada às mudanças de papéis das instituições; b) existe influência 

de uma hélice sobre as outras; c) a interação entre as três hélices cria uma 

sobreposição, constituída de organizações trilaterais e compartilhadas; d) o efeito 

recursivo dessas relações proporciona a evolução dos modelos (Etzkowitz, 2003). 

Como resultado da interconexão entre os três agentes, gera-se um espaço de 

interface em que cada agente contribui e recebe recursos distintos e tem uma 

característica híbrida. Percebe-se, pela análise realizada no ecossistema de inovação 

de Boston, que a teoria é confirmada por esse estudo empírico, visto que os quatro 

estágios do processo foram observados pelos dados. 
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4 Considerações Finais 

 

Esta dissertação teve como objetivo principal responder à seguinte pergunta de 

pesquisa: como as Universidades Empreendedoras contribuem para o ecossistema 

de inovação de Boston? Para responder a esta pergunta, foi traçado como objetivo 

geral “Analisar como as Universidades Empreendedoras da região de Boston, EUA 

contribuem para o ecossistema de inovação local”. Os objetivos específicos propõem-

se a: identificar os elementos que compõem uma Universidade Empreendedora em 

seis universidades da região de Boston; caracterizar o ecossistema de inovação de 

Boston; identificar o conjunto de ações e infraestruturas que conectam as 

Universidades Empreendedoras ao ecossistema de inovação de Boston; e identificar 

como as universidades pesquisadas contribuem para o ecossistema de inovação 

local. 

 

Para atingir esse objetivo foi escrito um referencial teórico contendo os conceitos do 

fenômeno da inovação, as características dos modelos de inovação, a confrontação 

da literatura quanto aos processos sistêmicos de inovação no qual o ecossistema de 

inovação se encontra e a base teórica da hélice tríplice, princípio fundamental para o 

entendimento desse fenômeno local de inovação. Num segundo tópico foram 

apresentadas a universidade e a contemporaneidade, no qual foi descrita a 

importância da universidade na era da economia do conhecimento. Na sequência é 

apresentada a evolução histórica da missão das universidades e os conceitos e 

modelos da universidade empreendedora, objeto de análise desta pesquisa. 

 

Para a pesquisa de campo, foram realizadas visitas técnicas em seis universidades 

da região de Boston e sete locais pertencentes ao ecossistema de inovação local. 

Foram visitadas as universidades de Babson College, Olin College, Massachusetts 

Institute of Technology, Boston University, Northeastern University e Harvard 

University, todas situadas na região de Boston, EUA. 

 

Foram realizadas entrevistas com 15 líderes das instituições, observação não 

participante e análise documental em materiais cedidos para análise e site das 

instituições.  
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O objetivo principal e os objetivos específicos foram todos atingidos. Ressaltam-se os 

achados referentes às Universidades Empreendedoras apresentados na Tabela 9, os 

quais fornecem características predominantes de cada universidade pesquisada. Para 

a Babson College, o predomínio da educação empreendedora formativa é ressaltado 

nos resultados. A Olin College mostrou ter predomínio de ações de experimentação 

empreendedora e a Boston University apresenta uma visão de empreendedorismo 

acadêmico dedicada às diversas áreas de formação como artes, licenciaturas, áreas 

de saúde, entre outras. Essas três universidades foram classificadas por uma tipologia 

própria a este estudo e derivado de conceitos da literatura como Universidade 

Empreendedora tipo A (Audrestch et al., 2012; Cunha e Maculan (2015); Etzkowitz & 

Zhou, 2017; Guerrero et al., 2014; Kirby, 2002; Melo, 2014). 

 

O instituto MIT apresentou predomínio de atividades empreendedoras de pesquisa 

colaborativa com o mercado, num formato também muito próximo da Northeastern 

University, que tem essa mesma vocação. Essas duas universidades foram 

classificadas como universidades tipo B, de acordo com a tipologia desta pesquisa e 

atua como universidade empreendedora pelos conceitos de diversos autores 

(Fernández-Nogueira et al. 2018; Pugh et al., 2018; Siegel & Wright, 2015; Trippl et 

al., 2015). 

 

Por último, a Harvard University mostrou-se ser uma universidade empreendedora 

com pesquisa acadêmica que atende fortemente o setor governamental e também 

atua e coopera com o mercado, desde que os interesses de pesquisa atendam a 

universidade. Foi classificada nesta pesquisa como Universidade Empreendedora tipo 

C e é mais bem definida no trabalho de Trippl et al. (2015).  

 

Como resultado da pesquisa de como as Universidades Empreendedoras contribuem 

ao ecossistema de inovação de Boston, foram levantados elementos que fornecem 

indícios das contribuições abaixo descritas: 

 

a) Formação de alunos qualificados tecnologicamente; 

b) construção de mentalidade empreendedora nos alunos; 

c) grupos de pesquisa com caráter multidisciplinar; 

d) grupos de pesquisa colaborativa com as indústrias e empresas; 
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e) grupos de pesquisa para demandas governamentais; 

f) competições que englobam alunos extrauniversidade; 

g) formação de start-ups com validação do modelo de negócios; 

h) contribuição para desenvolvimento econômico por intermédio da aplicação dos 

recursos financeiros recebidos; 

i) contribuição para desenvolvimento social ao fomentar/estimular o 

desenvolvimento da região. 

 

Apesar dos dados obtidos, percebe-se que na maioria das universidades pesquisadas 

existe independência acadêmica para a elaboração das pesquisas, mesmo havendo 

a colaboração das empresas/ indústrias. As universidades têm seu papel de 

independência institucional, ou liberdade de escolha, quanto à definição de áreas de 

pesquisa que considerem importantes com o objetivo de evoluir no conhecimento e 

entendimentos teóricos, não obstante a ausência de qualquer aplicabilidade imediata 

ou demanda do governo, empresas ou sociedade civil (Hansen & Lehmann, 2006).  

 

O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2012a) denota que as universidades assumem um papel e também uma 

identidade empresarial devido à percepção de oportunidades, dever cívico e pressões 

externas. Exemplo disso são as demandas por conhecimentos que promovem curas 

de doenças ou também soluções tecnológicas para o meio ambiente. Esse ambiente 

turbulento externo encoraja pesquisadores acadêmicos a administrar o risco por meio 

de angariação de fundos de múltiplas fontes, fomentando o empreendedorismo no 

corpo docente como uma questão de sobrevivência acadêmica. Em consonância a 

esse contexto, existe uma migração de centros de pesquisa individuais para redes de 

grupos de pesquisa, que facilitam a captação de recursos mais expressivos (Etzkowitz 

& Zhou, 2017).  

 

Como principal limitação da pesquisa, tem-se a não obtenção de respostas por todos 

os entrevistados para todas as questões da entrevista, por isso não foi possível buscar 

saturação dos dados nem a formação de novas categorias a posteriori. 

 

Esta pesquisa visou contribuir com diferentes canais da sociedade, tendo-se que o 

modelo de universidade denominado Universidade Empreendedora tem apresentado 
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potencial para o progresso econômico e social nas regiões nas quais estão 

localizadas. Diante dos desafios aos quais a sociedade da economia do conhecimento 

tem encontrado, percebe-se que as universidades contemporâneas necessitam de 

uma reestruturação, à qual visa maior relação com a sociedade ao seu redor, tanto 

em seus programas de pesquisa quanto na formação de seus discentes. Sabe-se das 

preocupações existentes por parte destas instituições no que se refere à esta ligação, 

preocupações relacionadas à autonomia desta importante entidade. Entretanto, 

acredita-se que a Universidade Empreendedora pode vir a fornecer maior poder à 

universidade pois a torna propulsora da inovação no local onde se encontra e desta 

forma, esta instituição, formadora de discentes com mentalidade empreendedora 

pode vir a contribuir com o desenvolvimento sustentável a regiões por meio de suas 

vocações específicas. 

 

Como contribuição para a academia, esta investigação fornece um quadro de 

definições da Universidade Empreendedora e para o ecossistema de inovação, ambos 

não encontrados na literatura atual. Contribuiu com a literatura ao fornecer uma 

tipologia para Universidades Empreendedoras, nas quais são distinguidas as 

diferentes características encontradas nessas instituições de ensino. Por fim, foram 

apresentadas e analisadas as contribuições que as Universidades Empreendedoras 

fornecem para o ecossistema de inovação de Boston, dados não possíveis de serem 

generalizados à população, mas possíveis de fornecerem generalizações teóricas. 

 

Para a instituição de ensino promotora desta pesquisa, na linha de pesquisa “Inovação 

e Organizações” do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Administração (MPA), as contribuições foram em fornecer dados empíricos de 

universidades importantes para a economia mundial e referências no ensino do 

empreendedorismo, além de propiciar dados de programas de colaboração com a 

comunidade produtiva adjacente, estimulando, dessa forma, novas pesquisas com 

esse escopo em nível nacional. 

 

Este estudo também teve como objetivo contribuir com gestores acadêmicos que 

desejam conhecer mais os caminhos para implantação de programas e projetos em 

instituições de ensino que sejam interligadas à sociedade e também fomentar 

ecossistemas de inovação regional ou nacional. Assim, foram fornecidas informações 
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que visaram contribuir com o segmento de gestão universitário, do qual a 

pesquisadora faz parte, ao fornecer informações das melhores práticas realizadas em 

cada instituição pesquisada. 

 

Sugere-se, para outras pesquisas, a verificação das contribuições que universidades 

empreendedoras brasileiras têm fornecido a ecossistemas de inovação local. E, 

também, quais os passos fundamentais para as universidades empreendedoras 

começarem a implementar um ecossistema de inovação a partir da universidade, 

tendo-a como centro de um hub de inovação. Faz-se necessário um aprofundamento 

do tema por novas pesquisas que verifiquem os outros atores da teoria da hélice 

tríplice e as influências que desempenham sobre o ecossistema de inovação de 

Boston, visto que este estudo não abarcou todos os elementos integrantes deste 

ecossistema. 
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APÊNDICE I 

 

Roteiro de Entrevista com os Atores do Ecossistema- Gestores das 

Universidades e das demais Instituições 

 

Tabela 6- Roteiro de entrevista 

Categorias Perguntas Autores 

U
n
iv

. 
E

m
p
re

e
n

d
e
d

o
ra

 

1-Quais os recursos são disponibilizados pela 
universidade para o incentivo ao 
empreendedorismo e inovação?  

Salamzadeh et al (2011); 
Etzkowitz (1983); Subotzky 
(1999); Guerrero-Cano e 
Urbano (2012) 

2-Como a infraestrutura da universidade 
contribui para o desenvolvimento do 
ecossistema de inovação da região de Boston? 
 

Salamzadeh et al (2011); Kirby 
et al (2011) 

3-Como o ensino de empreendedorismo e 
inovação é estruturado na Universidade? 

Salamzadeh et al (2011); Kirby 
et al (2011); Etzkowitz (2017); 
Todeva (2013); 

4-Quais são as redes de colaboração 
existentes entre a universidade e os atores do 
ecossistema regional? 

Salamzadeh et al (2011); Kirby 
(2002); Guerrero-Cano et al 
(2006); Guerrero-Cano e 
Urbano (2014); 

5-Como os centros de empreendedorismo 
funcionam na universidade?  
 

Salamzadeh et al (2011); Kirby 
et al (2011); Audretsch et al 

(2012); Guerrero-Cano e 
Urbano (2014) 

6-Como os centros de empreendedorismo 
funcionam na universidade e como contribuem 
com o ecossistema de inovação? 
 

E
c
o
s
s
is

te
m

a
 7-Quais os atores que compõem o 

ecossistema de Boston? 
 

Etzkowitz e Leydesdorff, 2000; 
Carayannis e Campbell (2009) 

8-Por que a região de Boston compõe um 
ecossistema de fomento ao 
empreendedorismo com inovação? 
 

Carayannis e Campbell (2009); 
Wang, 2010 

A
ç
õ
e
s
 e

 i
n
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
s
 

c
o
m

p
a
rt

ilh
a
d
a
s
 

9-Quais as contribuições dos centros de 
empreendedorismo para o ecossistema de 
Boston? 
 Audretsch et al (2012); Todeva 

(2013). 10-Quais as ações compartilhadas entre as 
universidades e as fundações, aceleradoras e 
Fablabs governamentais?  
 

11-Qual o envolvimento das Fablabs das 
universidades com o ecossistema de 
inovação? 
 

Salamzadeh et al (2011); Kirby 
et al (2011); Audretsch et al 
(2012); Guerrero-Cano e 
Urbano (2014) 

Fonte: elaboradora pela autora (2018) 

 

O roteiro de entrevistas foi desenvolvido com base nos construtos propostos derivados da 

fundamentação teórica desta dissertação. Como resultado A Tabela 7 fornece o modelo proposto desta 

pesquisa. 
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Tabela 7- Técnicas de Investigação para aplicação empírica do modelo proposto  

Objetivos 
específicos 

Categoria de 
Análise 

Subcategor
ia de 

Análise 

Técnica de 
investigação  

Referências 

a) descrever os 
elementos da 
Universidade 
Empreendedora 

Universidade 
Empreendedora 

Recursos 

Entrevista/ 
Observação 

não 
participante/ 

Pesquisa 
documental 

 

Salamzadeh et al 
(2011); Etzkowitz 
(1983); Subotzky 

(1999); Guerrero-Cano 
e Urbano (2012) 

Infraestrutu
ra 

Salamzadeh et al 
(2011); Kirby et al 

(2011) 

Ensino 

Salamzadeh et al 
(2011); Kirby et al 
(2011); Etzkowitz 

(2017); Todeva (2013);  

Networking 

Salamzadeh et al 
(2011); Kirby (2002); 
Guerrero-Cano et al 

(2006); Guerrero-Cano 
e Urbano (2014);  

Centros de 
Empreende

dorismo 

Salamzadeh et al 
(2011); Kirby et al 

(2011); Audretsch et al 
(2012); Guerrero-Cano 

e Urbano (2014) 

b) caracterizar o 
ecossistema de 
inovação de 
Boston 

Ecossistema de 
Inovação 

Atores 

 
Entrevista/ 

Observação 
não 

participante/Pe
squisa 

documental 

Etzkowitz e 
Leydesdorff, 2000; 
Carayannis e Campbell 
(2009) 

Contexto 
Carayannis e Campbell 
(2009); 
Wang, 2010 

c) identificar o 
conjunto de 
ações e 
infraestruturas 
que conectam 
as 
Univ.Empreend
edoras ao 
Ecoss. de 
Inovação 

Ações e 
Infraestrutura 

compartilhadas 

Ações 

Entrevista/ 
Observação 

não 
participante/ 

Pesquisa 
documental 

Audretsch et al (2012); 
Todeva (2013). 

Infraestrutu
ra 

Salamzadeh et al 
(2011); Kirby et al 
(2011); Audretsch et al 
(2012); Guerrero-Cano 
e Urbano (2014) 

d) identificar as 
contribuições 
das 
universidades 
pesquisadas 
para o 
ecossistema de 
inovação local 

 

Ecossistema de 
Inovação 

Resultados 
obtidos 

Entrevista/ 
Observação 

não 
participante/Pe

squisa 
documental 

Etzkowitz e 
Leydesdorff, 2000; 
Carayannis e Campbell 
(2009); Wang, 2010 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 
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APÊNDICE II 

 

Roteiro de Análise Documental 

 

Buscar documentos nos sites das instituições pesquisadas, nos materiais fornecidos 

impressos pelas instituições como a publicação de materiais institucionais impressos. 

Lista de documentos analisados:  

“A Year in Enptrepreneurship at the Martin Trust Center 2017 Annual Report”; 

“The Entrepreneurship Program for University Students”; 

“The Babson Collaborative for Entrepreneurship Education”. 

Materiais (slides) fornecidos das seguintes palestras: 

Babson College about University; 

Babson College Workshop: Entrepreneurial and Leadership & Innovation program for 

faculty; 

Babson Build: The Entrepreneurship Program for University Students; 

MIT- Industrial Liaison Program- Como se relacionar com MIT; 

MIT_The Martin Trust Center for Entrepreneurship (Centro Empreendedorismo MIT); 

Boston University -Boston como um Ecossistema de Inovação; 

Boston University- Ensinar o empreendedorismo dentro da matriz curricular; 

Northeastern University Center for Entrepreneurship Education; 

Northeastern University IDEA Incubadora. 

Sites de todas as instituições vinculadas a esta pesquisa. 

 

Analisar a existência de informações sobre: 

1) Recursos das universidades destinados ao crescimento do ecossistema de 

inovação e as ações e infraestrutura compartilhadas; 

2) Infraestruturas das universidades destinados ao crescimento do ecossistema de 

inovação e as ações e infraestrutura compartilhadas; 

3) Ensino das universidades destinados ao crescimento do ecossistema de inovação 

e as ações e infraestrutura compartilhadas; 

4) Networking entre as universidades e os demais atores do ecossistema; 

5) Centros de empreendedorismo das universidades destinados ao crescimento do 

ecossistema de inovação e as ações e infraestrutura compartilhadas. 
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APÊNDICE III 

 

Roteiro para Observação 

 

1- Como é o espaço físico, quais os recursos disponíveis e como são destinados 

para o fim da educação empreendedora e da pesquisa colaborativa. 

 

2- Como é organizado o trabalho destinado a educação empreendedora e 

cooperação com as empresas locais. 

 

3- Quem realiza o processo de direcionamento e suporte aos alunos e também 

aos empresários. 

 

4- Quais são as tarefas desempenhadas pelos membros das universidades 

(gestores, professores e alunos) para alcançar uma educação empreendedora 

e pesquisas cooperativas. 

 

5- Como são formadas as equipes de trabalho. 

 

6- Como ocorre a aprendizagem do empreendedorismo. 

 

7- O que motiva os alunos neste processo de envolvimento com o 

empreendedorismo. 

 

8- Quem são os atores da universidade que mais se envolvem neste processo. 

 

9- Como a universidade auxiliam na criação e desenvolvimento de empresas 

oriundas de pesquisas e/ou alunos da universidade. 

 

 

 

 
 


