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Resumo: A proposta deste artigo é avaliar alguns dos principais projetos apoiados pela 
FAPESP através de critérios da nova legislação como criação, aperfeiçoamento, cooperação 
e outros. Além de uma revisão teórica dos conceitos ligados ao processo de inovação foi 
realizado um estudo descritivo dos principais avanços alcançados no estado segundo a 
ANPEI. Foi também conduzida uma pesquisa exploratória quantitativa entre os gerentes das 
principais incubadoras do estado, a exemplo de São Paulo, Santos, São José dos Campos e 
outras. Os resultados e as avaliações de cada projeto apoiado pelo fomento foram modelados 
pela análise fatorial a fim de reduzi-los em indicadores e direcionadores fundamentais ao 
desenvolvimento científico tecnológico e adequado à nova lei. Ao estabelecer estes 
indicadores o estudo pretende contribuir com o alinhamento estratégico do processo de 
inovação de modo a apoiar os diversos participantes e facilitar o direcionamento da 
inovação em rede. 
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Científica.  
 
1. INTRODUÇÃO 
 Neste inicio do novo milênio as nações renovam seus esforços para alinhar seu 
potencial de inovação às suas respectivas vocações de desenvolvimento. Na história recente 
da inovação brasileira, substanciais avanços foram alcançados, especialmente na área da 
biotecnologia e em outras afins à sua vocação pelo agronegócio. Permanecem agora as 
demandas por inovação e desenvolvimento tecnológico em áreas que apóiem a vocação 
principal, como na engenharia, transportes, meio ambiente e outras. Essa abrangência da 
inovação se apóia em conceitos seminais como o de Schumpeter (1934) que não limitam a 
inovação tecnológica ou de produto apenas, podendo ocorrer em serviços, processos ou 
sistemas sociais. 
 Para apoiar este processo o estado vem procurando moldar a inovação através de 
programas especiais de incentivo e pela revisão das leis relacionadas ao processo criativo. 
Assim, com a promulgação da lei de inovação, universidades, incubadoras e agencias de 
fomento passaram a reavaliar suas iniciativas empreendedoras procurando identificar dentre 
suas competências aquilo que efetivamente incrementa seus resultados. Não se trata de um 
interesse isolado pelo assunto, mas uma responsabilidade da academia em aprofundar o 
conhecimento sobre o processo de inovação e apoiar o aprimoramento das redes de inovação. 
 A lei de inovação propõe em seu conteúdo tanto a criação de novas tecnologias como 
o aprimoramento de modelos tecnológicos já concebidos, respeitando sua definição conceitual 
de “introdução do novo”. 

 “... criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de 
computador, topografia de circuitos integrados, novo cultivar ou cultivar 
essencialmente derivado e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete 
ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento 
incremental, obtida por um ou mais criadores”; 
 “... inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços,...” (Art. 2º 
da Lei 10.973). 
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   Hoje em dia, a única maneira de ter vantagem sobre a concorrência é por meio 
da inovação e do aprimoramento. Esta inovação está sempre associada ao desenvolvimento 
tecnológico o que torna importante a revisão do conceito de tecnologia. Steele (1989) 
apresenta uma definição mais ampla, definindo tecnologia como sendo “o sistema pelo qual a 
sociedade satisfaz suas necessidades e desejos”. 
  Em geral as definições estão atreladas em termos limitados, as tecnologias de 
produtos, mas também definida em termos mais amplos, a tecnologia da administração; como 
organizar e controlar grandes processos de produção ou sistemas logísticos (PORTER, 1998). 
Com este consistente alicerce teórico e com os atuais moldes atribuídos pela lei, quais são 
afinal os indicadores que identificam na inovação uma efetiva fonte de resultados? 
  Segundo Drucker (2002) a inovação é um fenômeno econômico e social, muito mais 
que técnico. Isto em uma análise inicial justifica sua melhor difusão em rede. 
 A proposta deste artigo é justamente prestar uma contribuição científica a este 
direcionamento iniciado na gestão da inovação tecnológica. Parâmetros extraídos da própria 
lei da inovação foram avaliados por gerentes de importantes incubadoras paulistas em 
projetos de inovação tecnológica fomentados pela Fapesp. A partir desta avaliação preliminar 
foi aplicada a análise fatorial para reduzir os fatores em indicadores que potencialmente 
caracterizem a inovação científica tecnológica. 
  
2. REVISÃO TEORICA 

2.1 A motivação e a inovação no Estado de São Paulo 
 As inovações variam em relação ao impacto que provocam em um determinado setor 
ou sobre a sociedade. Algumas inovações são apenas incrementais, melhorando um produto 
ou processo. Estas são conhecidas como tecnologias de sustentação. Porém, algumas 
inovações provocam mudanças radicais, alterando a proposta de valor para os consumidores e 
para a sociedade. São as chamadas tecnologias de ruptura ou tecnologia desruptivas 
(CHRISTENSEN, 2000). Por suas características de desenvolvimento industrial o estado de 
São Paulo possui espaço para ambas as formas de inovação, motivando cada vez mais as 
iniciativas nas redes de inovação. É importante considerar que as empresas não inovam 
sozinhas. As fontes de conhecimento inerentes ao processo de geração e difusão de inovações 
encontram-se dentro e fora das organizações. Isso significa dizer que esta interatividade se 
realiza através da contribuição de agentes de agentes sociais e econômicos que possuem 
diferentes tipos de informação e conhecimento (PINHO et al., 2002). 
 Para que haja a inovação é necessário que se estimule a motivação intra e extra-
organizacional. De acordo com Maslow (2005), o fator de motivação está ligado diretamente 
à produtividade, tem um sentido “abstrato” e tem várias formas de ser estimulada. No entanto, 
a motivação é algo que vem de “dentro para fora”, ou seja, vem do ser humano, 
externalizando para o ambiente inovador. No caso da relação entre motivação e a organização 
em redes, a necessidade vem primeiramente da empresa inovadora, detentora do 
conhecimento e deve ser estimula através das incubadoras e instituições que apóiam e 
fomentam novas idéias, formando assim um ciclo de estímulo de grande importância para a 
inovação.                              Figura 1 – Modelo Conceitual de motivação 
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 Fonte: Adaptado de Maslow, A. (2005). Motivational Theories and Their Application.  

Objetivos e tarefas 
(comportamento 

motivador) 

Ativação de novas necessidades 
ou variações da original 

Desejos e 
necessidades  

Fonte de gratificação e 
reconhecimento 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 No estado de São Paulo as principais redes de inovação estão nas proximidades de São 
Paulo, Campinas, São José dos Campos, São Carlos, Ribeirão Preto e outras regiões. Estas 
regiões foram as priorizadas na aplicação da pesquisa. Para dimensionar estas redes no estado, 
tomamos como referência os indicadores estaduais do Ministério de Ciências & Tecnologia 
no período de 2004. 

Aos recursos aplicados, o governo do estado aplicou aproximadamente R$ 
5.700.000,00  (1,37% dos recursos do estado) em Ciência & Tecnologia e Pesquisa & 
Desenvolvimento, enquanto o setor empresarial investiu cerca de R$ 9.500.000,00 nas 
mesmas áreas. 

Aos recursos humanos, o estado de São Paulo possui aproximadamente 5.500 grupos 
de pesquisa, 23.000 pesquisadores e 17.000 doutores. Um dado importante é que em torno de 
12.000 graduados estão envolvidos em pesquisa e desenvolvimento ou implementando 
inovações nas empresas onde trabalham; a quantidade de pós-graduados exercendo a mesma 
atividade cai para 1.700 pessoas. Com relação às bolsas concedidas em São Paulo, a Capes é 
responsável por 3.200 bolsas de mestrado, 2.950 bolsas de doutorado e 4.500 bolsas para 
estudantes de graduação em iniciação científica. Já o CNPq concedeu 2.200 bolsas de 
mestrado e 2.400 bolsas de doutorado. As produções científicas possuem um total de autores 
de 37.000 entre pesquisadores e estudantes, divididos entre artigos de circulação nacional e 
internacional. 

Para patentes, foram solicitados 5.200 pedidos de patentes, sendo que 2.000 tiveram 
seus pedidos aceitos. 
  
2.2 Inovação Tecnológica e o Perfil Colaborativo 

Nos últimos anos, as incubadoras de empresas vêm crescendo de maneira vertiginosa 
em todo o Brasil e principalmente no estado de São Paulo. Em função de uma demanda 
diferenciada, instituições direcionadas à inovação, à tecnologia e ao empreendedorismo estão 
acompanhadas o mesmo ritmo de crescimento. Esse relacionamento entre diversas instituições 
começa a formar um novo modelo de crescimento empresarial, que prioriza o inovador, a 
geração de empregos, ou seja, uma rede colaborativa de inovação. 

De acordo com Joseph Schumpeter (1989), tomando como referência a teoria da 
inovação para sedimentar esse novo contexto, as ondas de ciclos de desenvolvimento resultam 
da conjugação ou da combinação de inovações, que cria um setor líder na economia, ou um 
novo paradigma, que impulsiona o crescimento rápido da economia. Para Baumol (2004), 
esse crescimento está longe de ter um fim. A cultura inovadora tem presença em todo o 
desenvolvimento histórico da sociedade econômica capitalista e hoje, tem exercido papel 
fundamental na organização de novos negócios. 

Um bom exemplo da forma como estas instituições se unem em torno dos projetos de 
inovação são os parques tecnológicos que se desenvolvem a partir de incubadoras, prefeituras 
e universidades em uma mesma região. Uma pesquisa feita Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP, 2006), mostra o desenvolvimento do sistema paulista de 
parques tecnológicos. Esse sistema está concentrado nas regiões da Grande São Paulo, 
Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos e São Carlos e de acordo com o decreto 
número 50504, artigo 2º, está conceituado como sendo “empreendimentos criados e geridos 
com o objetivo permanente de promover a pesquisa e a inovação tecnológica e dar suporte ao 
desenvolvimento de atividades empresariais intensivas em conhecimento". 

Acordos entre empresas, especialmente nos casos de pequenas e médias, são 
apresentados como estratégia oportuna à superação das imperfeições do mercado, da rigidez 
das grandes empresas e que força essas pequenas companhias a não focarem diretamente em 
suas competências essências e direcionando-as a um grau de mortalidade alto (MORGAN, 
1994). 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

Um conceito fundamental para explicar as complexas e variadas relações que se 
estabelecem não só entre as empresas, mas também com outras instituições como centros de 
pesquisa, universidades, instituições financeiras, agências de fomento, e nos ambientes mais 
bem sucedidos em termos de inovação e desenvolvimento econômico é o sistema de 
inovação. A característica principal do enfoque sistêmico do processo de inovação é 
justamente a importância que nele é atribuída “às relações e à cooperação entre os elementos 
de um subsistema e subsistemas distintos” (MOTA e LUCCHESI, 1998).  

   
2.3 Competências na Inovação Tecnológica 
 Fonte de 25,54% do PIB brasileiro, o Estado de São Paulo é cenário de uma forte 
competição por mercado, onde é elevada a demanda por inovação e criação. Hoje, além de ser 
a mudança a única certeza, as empresas não têm apenas que fazer previsões em relação ao 
futuro, ma sim imaginar um futuro que seja plausível, ou seja, um futuro que possa ser criado. 
Para Hamel (1998), a inovação tem limites como o estilo de vida, a tecnologia, a 
regulamentação e outros, porém ela se desenha em uma tela muito ampla. 
 Assim como o pintor precisa de dons e aptidões especiais também para inovar são 
necessárias competências especiais como foco no mercado, visão de futuro, atenção aos 
custos, metas de produtividade e tantas outras. Estas competências é que direcionam a gestão 
da inovação e que em última análise vão conferir maior ou menor êxito. 
 Além do direcionamento existem dimensões onde a inovação pode se desenvolver e 
entre as principais podemos destacar a oferta de novos produtos, as plataformas, as soluções, 
os novos segmentos, a captura de valor, os processos, a organização, as cadeias de 
suprimentos, a presença de mercado, a criação de rede e a marca (ARRONIZ, 2005). 
 Existem ainda eventos críticos que influenciam o processo de inovação onde os 
principais são a performance, as capacidades individuais, a interação entre departamentos, os 
ciclos de desenvolvimento e a alocação de recursos. Quanto a sua efetividade, os projetos de 
inovação podem apresentar características diferenciadas. 
  Pesquisadores e teóricos têm estudado há vários anos o processo de gestão de 
inovação e existe hoje todo um conjunto de conhecimentos e metodologias que permitem 
introduzir e gerenciar o processo de inovação sem depender de pessoas “geniais”. 
 
Tabela 1 – Efetividade dos projetos 
Projetos problemáticos Projetos bem sucedidos

Objetivos multiplos; agendas diferentes.
Objetivos claros; entendimento 
compartilhado; redução de conflitos 
antecipadamente.

Foco nos cliente atuais; confusão sobre futuros 
consumidores; desencontro entre design e mercado.

Antecipação ativa das necessidades 
futuras dos consumidores; continuidade 
das ofertas.

Solução; elegância; pouca preocupação com o 
tempo; cronogramas "dormentes".

Forte foco no time-to-market; resolução 
criativa de problemas; visão sistêmica do 
projeto.

Protótipos pobres; mudanças atrasadas; 
manufaturabilidade pobre; retorno abaixo do 
esperado.

Teste e avaliação dos projetos; 
desenvolvimento certo desde a primeira 
vez.

Poucos especialistas; mal direcionamento do 
esforço.

Ampla expertise; responsabilidade de 
time; solução de problemas integrada.

Direção não clara; ninguém responsável; 
responsabilidade limitada; falta de visão 
compartilhada.

Forte liderança e ampla 
responsabilidade.

 
Fonte: Adaptado de Clark & Wheelwright (1995). 
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 Segundo Drucker (2002), a inovação sistemática consiste na busca de mudanças, e na 
análise sistemática das oportunidades que tais mudanças podem oferecer para o 
desenvolvimento econômico ou social.  
 
3. METODOLOGIA 
 
3.1 Procedimentos metodológicos 
 Para alicerçar este estudo foram considerados inicialmente conceitos como os de 
Rogers (2004), que estudou times de inovação através de questionários para avaliar a 
eficiência da comunicação entre grupos e redes de trabalho e como isso afeta a capacidade de 
inovação. O fator de comunicação e sua freqüência são significantes para o estímulo da 
criatividade.  
 De acordo com Kratzer (2004), certa quantidade de comunicação é necessária, mas em 
excesso pode diminuir a performance das trocas de informações. Subdividir esta comunicação 
entre grupos e subgrupos afim de não comprometer a inovação é ponto relevante para a 
utilização de um questionário qualitativo direcionado e para efetiva relação de troca entre, 
empresas, incubadoras, agências de fomento, etc.  Para estruturar o questionário da pesquisa 
e para avaliar os principais critérios que caracterizam os projetos de inovação tecnológica 
foram extraídos parâmetros das partes mais importantes da própria lei de inovação. Observada 
a possibilidade de as inovações serem mais criativas ou mais voltadas ao aprimoramento 
incremental, 16 critérios foram estabelecidos para avaliara dinâmica dos projetos a partir do 
fomento e do apoio obtido através da FAPESP especialmente através do Programa de 
Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas (PIPE). O Programa de Inovação Tecnológica 
me Pequenas Empresas foi lançado em junho de 97, o Programa apóia pesquisas inovadoras a 
serem executadas por pequenas empresas (até 100 empregados), instaladas no Estado de São 
Paulo, sobre importantes problemas em ciência, engenharia ou em educação científica e 
tecnológica e que tenham alto potencial de retorno comercial ou social.  
 Desta forma, puderam ser avaliadas partes importantes da rede de inovação no estado 
de São Paulo no momento mais importante do desenvolvimento dos projetos, ou seja, no 
momento do reconhecimento do seu potencial de comercialização e do subseqüente apoio 
através do fomento. 
 A fim de criar indicadores que contribuam com o processo de promoção e gestão da 
inovação, variáveis importantes como proximidades às instituições de apoio, participação de 
pesquisadores, compartilhamento de recursos, cumprimento de prazos e outros foram 
utilizados para compor esta survey. No contexto dinâmico das redes de inovação poucas são 
as hipóteses sobre o processo de inovação em si e grande é o compromisso com o seu 
desenvolvimento. Nisto, o pesquisador tem um papel importante, por poder contribuir 
oferecendo novas informações aos responsáveis pelas decisões, e aos principais atores entre 
agencias, incubadoras, universidades e empresas nascentes. 
 Segundo Hair et al. (2005), a pesquisa exploratória pode assumir varias formas. Uma 
completa revisão da literatura pode ser muito vantajosa para uma melhor compreensão de uma 
questão. As questões foram encaminhadas através de correio eletrônico para os gerentes das 
principais incubadoras do estado, compondo uma survey eletrônica. Os gerentes foram 
convidados a avaliar os projetos mais consistentes e apoiados pela FAPESP em conjunto com 
os empresários envolvidos. A pesquisa, portanto, combinou características da entrevista em 
profundidade e características do método dos grupos de foco. Para aumentar a taxa de retorno, 
o envio dos questionários por via eletrônica foi antecipado por um telefonema com apelo e 
informação dos prazos como proposto nos métodos contemporâneos de pesquisa em 
administração. Em alguns casos os questionários foram respondidos com a presença do 
entrevistador como no caso do pré-teste realizado com dois projetos de inovação. Na carta ao 
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entrevistado anexo ao questionário foram pontuados os objetivos da pesquisa e foram feitas 
considerações quanto à ética informando que nomes e razões sociais não seriam citadas na 
apresentação da pesquisa. A pesquisa quantitativa foi conduzida utilizando uma escala 
intervalar de acordo com o grau de satisfação, ou seja, uma escala métrica do tipo 
classificação somada (Likert) onde o valor 1 corresponde a “totalmente insatisfeito” e o valor 
igual a 5 corresponde a “totalmente satisfeito”. O questionário incluiu também quatro 
questões categóricas para determinar o perfil da amostra. Estas questões abordaram a área dos 
projetos, a etapa do projeto, a origem e a faixa de investimento. Somados aos dados primários 
obtidos na pesquisa, dados secundários foram extraídos de pesquisas e eventos nesta área de 
interesse para enriquecer a descrição das redes de inovação. Em resumo, o questionário ficou 
composto por quatro questões sobre o perfil dos projetos, uma sobre o potencial de 
comercialização (variável dependente) e quinze questões sobre pressupostos contidos na lei da 
inovação. Partindo de uma população de 330 projetos PIPE fomentados atualmente pela 
FAPESP no estado de São Paulo, vinte e cinco gerentes de incubadoras receberam os 
questionários, sendo que nove responderam avaliando junto aos respectivos empresários 32 
projetos (Taxa aproximada de resposta de 10% dos projetos validos). 
 Para analisar os dados obtidos e reduzir as variáveis independentes foi utilizado o 
software SPSS versão 14.0 através da análise fatorial, pelo método principal e pelo Varimax. 
Os construtos foram testados pelo alfa de Cronbach, uma analise geral foi apresentada através 
da estatística descritiva e as variáveis dependentes foram estudadas verificando a importância 
das variáveis independentes obtidas na análise fatorial, pela aplicação da regressão múltipla. 
 
3.2 Análise dos Resultados 
 As variáveis estudadas neste artigo verificaram a importância de indicadores 
relacionados aos principais aspectos da inovação tecnológica dos projetos e entre eles; 
 - o estimulo e a motivação, 
 - a promoção ao desenvolvimento, 
 - a criatividade, 
 - a introdução de novidade, 
 - a participação de instituições científicas, 
 - a participação de pesquisadores, 
 - a participação de inventor independente, 
 - a cooperação e o compartilhamento de recursos, 
 - o acordo de propriedade intelectual, 
 - o atendimento as demandas regionais, 
 - o ajuste dos recursos concedidos, 
 - o cumprimento de prazos, 
 - a motivação para registro de patente, 
 - a afinidade com as competências do inventor, 
 - a facilidade de relacionamento contratual. 
 A caracterização da amostra foi possível através das quatro primeiras. Com base nos 
gráficos que seguem, podemos identificar as seguintes características importantes da amostra. 
  As áreas de atividades com maior expressão na pesquisa foram as de engenharia 
(43,8%) e exatas (18,8%), respectivamente, certificando sua abrangência para a inovação 
tecnológica. Mas da metade dos projetos submetidos ao fomento (62,5%) estão em fase de 
desenvolvimento, mostrando a necessidade de investimento para capitalizar e impulsionar as 
idéias inovadoras. Empresas associadas á incubadoras (43,8%) foras as que 
predominantemente deram origem aos projetos. Já as universidades possuem uma baixa 
participação na amostra, o que sugere um baixo incentivo à pesquisa aplicada por parte destas 
instituições. 
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Gráfico 1 – Perfil da Amostra em percentual relativo (%) 

Investimento

< 50 34,4

> 200 34,4
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Origem
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Pré-incubação 
9,4
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12,5

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Os investimentos solicitados para fomento empataram entre menor que R$ 50.000,00 
(34,4%) e maior que R$ 200.000,00 (34,4%), isto traduz a grande quantidade de projetos em 
desenvolvimento que necessitam de baixo investimento e uma competência para projetos 
ousados e de grande abrangência.  

 3.3 Estudo Exploratório 
    Figura 2 – Classificação de Técnicas Estatísticas 
    Uma        Nenhuma 
 
 
 
 
 
 
 
    Nominal    Ordinal 
 
 
 
 
  
Fonte: Adaptado de Hair, J.F. (2005). Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração.  
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 A sequência lógica de aplicação dos métodos de análise multivariada de dados seguiu 
a classificação de técnicas estatística propostas por Hair et al. (2005).  

A análise fatorial representa uma classe de análise multivariada usada para definir 
estrutura subjacente de uma matriz de dados, analisando suas inter relações ou correlações 
para definir um conjunto de dimensões latentes comuns, os fatores. Assim pode ser verificado 
o grau com que cada variável é explicada por cada dimensão e cumprem-se seus principais 
usos, o resumo e a redução de dados. A redução de dados pode ser conseguida calculando 
escores para cada dimensão latente e substituindo as variáveis originais. 
 Por considerar simultaneamente todas as variáveis, a análise fatorial difere das 
técnicas de dependência como regressão múltipla, análise discriminante, análise de variância 
ou análise canônica, onde apenas algumas variáveis são tidas como dependentes. As técnicas 
de análise fatorial podem atingir seus objetivos tanto de forma exploratória como 
confirmatória, sendo a primeira utilização um pouco mais aceita. 

Ao compor a matriz fatorial inicial com o SPSS foram excluídas as variáveis 14, 16, 
17, 18, e 20 porque além de não atenderem os critérios para caracterização de variáveis 
independentes, não foram avaliadas em seis projetos ainda em fase inicial de relacionamento 
com a agencia. A variável 5 foi tida como variável dependente, o potencial de 
comercialização, objetivo fundamental do processo de inovação. Com isto, identificaram-se 
quatro construtos, proporcionando uma redução das variáveis de aproximadamente dois 
terços. Os construtos de acordo com a revisão teórica foram descritos como; 

1. Inovação (In) – capacidade diferenciada de desenvolvimento cientifica tecnológica 
com foco preciso no mercado. 

2. Colaboração (Cl) – atividades afins à competência do inventor exercidas em 
conjunto e compartilhamento de recursos com parceiros e apoiadores. 

3. Pesquisa (Pq) – composição de estrutura em redes de inovação participativa e 
sinérgica com universidades e grupos de pesquisa. 

4. Motivação (Mv) – ganho em iniciativa para o desenvolvimento a partir do 
fomento. 

Tabela 2 – Matriz fatorial rodada das variáveis independentes

1 2 3 4
Nível de criatividade 0,880    
Introdução de novidade 0,826    
Atendimento a demanda 0,663   
Participação do inventor  0,851   
Compartilhamento de recursos  0,749   
Afinidade com o inventor  0,614  
Participação do pesquisador   0,954  
Proximidade a instituições   0,874  
Ganho em motivação    0,927
Ganho em desenvolvimento    0,812
Fonte: Dados da Pesquisa

Variáveis
Fatores

 
Os construtos tiveram sua confiabilidade testada pelo alfa de Cronbach e foram 

considerados especialmente aqueles acima de 0,7 ou com boa intensidade de associação.  

          

Tabela 3 - Confiabilidade dos Construtos
Confiabilidade

Construtos N Alpha de Cronbach
Inovação 32 0,729
Colaboração 32 0,685
Pesquisa 32 0,895
Motivação 32 0,744
Fonte: Dados da Pesquisa.  
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 Para verificar a importância de cada variável em relação ao potencial comercial do 
projeto o procedimento adotado foi aplicar a análise de regressão múltipla em todas as 
variáveis independentes resultantes da análise fatorial. Nesta análise multivariada de dados 
pode ser observado que os construtos explicaram um grande percentual da variância na 
variável dependente como na Tabela 4. 

Total % Variância Cumulative %
1 2,171 21,705 21,705
2 1,994 19,943 41,648
3 1,936 19,363 61,011
4 1,675 16,752 77,763

Fonte : Dados da pesquisa

Soma das cargas ao quadrado com rotação
Componente

Tabela 4 - Variância total explicada

 
 
3.4 Análise dos Construtos 
 A estatística descritiva proporciona uma análise dos construtos fatorados. A Tabela 5 
apresenta os resultados da média, mediana, moda, desvio-padrão, variância, simetria e curtose 
para cada um dos construtos e para o potencial de comercialização, que é a variável 
dependente. 
 O construto motivação (Mo) teve a maior média da amostra (4,3595), o que indica que 
este é o fator mais importante para a análise e condução de um projeto submetido a fomento. 
A inovação (In) é o segundo item com maior média (3,989), o que representa um bom nível 
de satisfação em relação à criatividade, novidade e ao atendimento as demandas, compondo 
um indicador que explica o potencial dos projetos com uma baixa variância (0,787). Os 
construtos colaboração (Co) e pesquisa (Pe) tiveram médias muito próximas, conferindo uma 
relação entre eles de grande importância para o desenvolvimento do projeto. Avaliando a 
amostra referente à pesquisa (Pe), verificamos que o construto teve o maior devio-padrão da 
análise (1,232) e a maior variância (1,519), o que indica uma variação importante nas 
respostas apresentadas pelos entrevistados. 

Inovação (In)Colaboração (Co)Pesquisa (Pe)Motivação (Mo) Pot. Comercialização (Pt)
N          Válidos 32 32 32 32 32
            Faltantes 0 0 0 0 0
Média 3,9896 3,5521 3,3594 4,3594 3,6875
Mediana 4,1667 3,6667 3,5000 4,5000 4,0000
Moda 4,33 3,00 3,00 5,00 3,00
Desvio-padrão 0,78738 0,86181 1,23285 0,69832 1,11984
Variância 0,61996 0,74272 1,51991 0,48765 1,25403
Simetria -0,790 0,227 -0,384 -0,900 -0,357
Curtose -0,021 -1,217 -0,825 0,040 -0,608

Tabela 5 - Estatística descritiva dos construtos

Fonte: Resultados da pesquisa

 Analisando o potencial de comercialização (Pt), verificamos que os responsáveis pelos 
projetos estudados estão relativamente satisfeitos com a perspectiva dos projetos apoiados. 
Contudo, a média não apresentou valores altos (3,6875), sendo que boa parte das avaliações 
ficaram abaixo do esperado (moda = 3,00). Isto reforça a idéia de que existe um caminho a ser 
percorrido no sentido de tornar os projetos mais efetivos e com potenciais resultados 
proporcionais à motivação pelo desenvolvimento. 
 
3.5 Análise de Regressão múltipla 
 Esta análise teve como objetivo avaliar a importância de cada fator com relação ás 
necessidades das incubadoras e agências de fomento e principalmente em relação ao potencial 
de comercialização dos projetos. O método utilizado foi o de entrada de todas as variáveis 
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independentes, ou seja, os construtos formados após a análise fatorial exploratória (HAIR et 
al, 2005). A Tabela 6 mostra que o modelo explica aproximadamente a metade da variação na 
variável dependente.  

   

Modelo R R2 R2 Ajustado
Erro padrão 

estimado
1 0,688 0,473 0,469 0,904

Tabela 6 - Resultados do modelo de regressão

Fonte - Resultados da pesquisa  
O modelo de regressão demonstra através dos coeficientes padronizados o quanto 

percentualmente cada construto resultante da analise fatorial tem importância em relação à 
variável dependente, o potencial de comercialização. Com estes resultados pode ser observada 
a importância relativa dos construtos. 

 

Modelo
Coeficientes 
padrozinados t Sig.

B Erro padrão Beta
1 (Constante) 3,688 0,160 23,081 0,000
Inovação        (In) 0,583 0,162 0,521 3,594 0,001
Colaboração  (Cl) 0,218 0,162 0,195 1,342 0,191
Pesquisa        (Pq) 0,243 0,162 0,217 1,495 0,146
Motivação    (Mv) 0,310 0,162 0,277 1,908 0,067

Tabela 7 - Coeficientes do modelo de regressão

Coeficientes não padronizados

  Fonte: Dados da Pesquisa                                                       
 O construto Inovação (In) foi o que mostrou maior importância relativa, 52,1% da 
variação do potencial de comercialização. Depois identificamos o percentual de 27,7% para a 
motivação obtida após o fomento, o que dá consistência ao argumento de que a Lei de 
Inovação e os Programas de incentivo impulsionam de forma efetiva o desenvolvimento 
tecnológico. Por outro lado, os construtos de colaboração e pesquisa, não menos importantes, 
apresentaram respectivamente uma importância relativa de 19,5% e 21,7%. 
 
5. Comentários e Propostas para Estudos Futuros 
 Segundo a Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das 
Empresas Inovadoras ANPEI (2004), o principal responsável pela inovação é distinto quando 
se trata de produto ou processo, estando sob responsabilidade da própria empresa no caso de 
produtos (71%) e de outras empresas no caso de processos (83%). Esta realidade reforça a 
necessidade da formação de redes. Nas empresas Brasileiras inovadoras, 9,4% mantém algum 
tipo de cooperação e nas grandes empresas este número sobe para 34,9%, predominando a 
colaboração com clientes e fornecedores. Entre os principais obstáculos à inovação apontados 
hoje, podemos destacar riscos econômicos excessivos, custos de inovação, escassez de 
recursos financeiros e falta de informações sobre os mercados. É indiscutível a realidade de 
que as empresas que mantém o vinculo entre a inovação e as oportunidades de negócios, 
ampliam sua rentabilidade e conhecem melhor seu mercado. Os indicadores identificados 
segundo a ordem de importância para o potencial de comercial dos projetos e para a 
perspectiva de transformar idéias em negócios, foram à inovação, a motivação, a pesquisa e a 
colaboração. Os três últimos com um nível menor de relevância, porém equivalentes. 
Analisando também as médias de cada um dos construtos observou-se que o indicador com 
menor media (3,359) e que teoricamente merece maior atenção foi o de pesquisa, inclusive 
por ter o maior índice de confiabilidade, um alpha de Cronbach de 0,895. Esta média ao lado 
da média para colaboração (3,552) aponta para a possibilidade de melhoria na integração 
entre as instituições relacionadas aos projetos com os centros de pesquisa e com 
pesquisadores. Por outro lado, a motivação teve a maior média (4,359), menor variância 
(0,487) e a moda (5,0) refletindo um alto nível de satisfação com os ganhos em 
desenvolvimento e motivação obtidos com o fomento. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 Os itens significativos na pesquisa estiveram alinhados com os instrumentos de 
promoção da inovação relacionados pela Associação Brasileira das Instituições de pesquisa 
Tecnológica (ABIPTI), em especial a Lei de Inovação e os Programas de incentivo e fomento. 
 Instrumentos de promoção e incentivo: 
 Rede Brasil de Tecnologia      MCT / MDIC 
 Programa de Extensão industrial exportadora   MDIC 
 Programa de Inovação tecnológica em APL    FINEP 
 Programa de Promoção Comercial do mercado interno  Sebrae 
 Lei de Inovação       MCT 
 Programa Nacional de modernização dos centros de pesquisa FINEP 
 Reestruturação do INPI      MDIC 
 Uma limitação deste estudo foi a avaliação parcial das cinco questões relacionadas ao 
relacionamento contratual com a agencia (satisfação com o acordo de propriedade, ajuste de 
recursos, cumprimento de prazos, registro de patente e contrato), onde mesmo com 26 
avaliações a analise de freqüências mostrou uma regular satisfação (65,4%) para o ajuste dos 
recursos. Esta questão especifica pode ser explorada em estudos futuros entre projetos 
maduros. Embora a amostra tenha apresentado um considerável predomínio na área de 
engenharia e de projetos ligados a incubadoras, a amostra mostrou-se heterogenia o bastante 
para torná-la representativa em relação à população valida. No entanto, estudos em áreas 
específicas podem ser conduzidos para se obter dados ainda mais precisos. Neste caso pode 
ser de grande valia o apoio da própria agencia na realização do estudo. Podem ainda ser 
realizados estudos comparativos entre as redes de inovação em São Paulo e no Rio Grande do 
Sul onde o crescimento diferenciado tem sido fundamental para se atingir as metas de 
desenvolvimento econômico do país, podendo ainda contribuir com o modelo utilizado nas 
demais regiões. 
 
6. Conclusões 
 O objetivo deste artigo foi buscar no conteúdo da Lei de Inovação, conceitos que ao 
serem avaliados através de métodos quantitativos adequados oferecessem uma percepção 
mais clara do processo de inovação em redes. Neste sentido, concluímos que os esforços no 
apoio a projetos de inovação tiveram seu conteúdo confirmado e reforçado pela importância 
dos conceitos de inovação e de motivação. Ainda assim a avaliação dos conceitos de 
colaboração e pesquisa deixou claro que ao acompanhar mais de perto o compartilhamento de 
recursos e a integração com centros de pesquisa e universidades pode incrementar a 
efetividade e o potencial de comercialização das inovações nestes projetos. Mesmo 
considerando que a modalidade de fomento estudada neste artigo não faz exigências especiais 
em relação à participação de pesquisadores, chegamos a resultados que indicam a necessidade 
de um acompanhamento mais detalhado desta interação, sugerindo até mesmo novos estudos 
que explorem especificamente a colaboração entre universidades e incubadoras. Estas 
constatações retratam um cenário semelhante ao de estudos realizados no Reino Unido onde 
apenas 843 empresas em 8000 participaram em acordos de inovação colaborativa com outras 
empresas e apenas 306 com universidades (MICHIE, 2005). Com a  grande diversidade nos 
modelos de gestão do processo de inovação, a Lei de inovação propõe uma padronização dos 
projetos de inovação adequada á realidade atual no desenvolvimento destes projetos. Apesar 
das limitações em relação ao índice de confiabilidade para o construto da colaboração, os 
resultados deram ênfase a necessidade de uma maior integração entre os envolvidos, que 
coloque em um mesmo ambiente  o empreendedor, o fomentador e o apoiador, e amplie os 
resultados através de uma comunicação mais ágil. Outros estudos nesta área podem ser 
realizados explorando o potencial dos projetos em relação ao registro de patentes para 
contribuir com as iniciativas de reestruturação do INPI e com o reconhecimento do potencial 
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Brasileiro em inovação. 
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