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RESUMO 

 

Vive-se um momento de transformação intensiva em vários aspectos da vida humana à medida 

que evoluímos do paradigma industrial para a economia e para a sociedade do conhecimento, 

baseadas na intensidade e na complexidade crescentes dos ativos de conhecimento, essenciais 

para a sustentabilidade das organizações, e na acelerada incorporação desses ativos nos bens e 

nos serviços produzidos e comercializados. Uma característica distinta desse novo padrão é a 

geração de alto valor agregado por meio de aspectos intangíveis, possibilitando a criação de 

novos modelos de negócios, em que a inovação é a variável estratégica fundamental para a 

competitividade e a sobrevivência das organizações. Nesse contexto, rompe-se com diversos 

preceitos do modelo industrial de produção em massa, trazendo grandes desafios para gestão 

dos negócios, políticas governamentais de desenvolvimento e linhas de financiamento, mas 

também significativas oportunidades a empreendedores com visão para gerar novos negócios 

viáveis e sustentáveis. Assim, aumenta-se a competitividade por meio de um modelo de 

desenvolvimento que privilegia o uso do conhecimento e por intermédio de processos sociais 

que valorizam a endogeneidade, as potencialidades e os recursos locais. Conforme apontado na 

literatura, as abordagens de ecossistemas de negócios, de empreendedorismo, de inovação e de 

conhecimentos buscam identificar os atores e os agentes que promovem o desenvolvimento 

regional. Entretanto, ainda há uma lacuna nesses estudos, que deixaram de abordar aspectos 

relacionados à governança em níveis extraorganizacionais ou interinstitucionais. Com o 

propósito de preencher essa lacuna, o presente estudo tem como objetivo desenvolver um 

modelo de governança em rede entre atores e agentes de um ecossistema de empreendedorismo 

inovador, modelo esse que contribui para o desenvolvimento regional inteligente. Para atingir 

o objetivo proposto, realizou-se um estudo qualitativo de cunho bibliográfico, exploratório e 

descritivo. Quanto aos métodos, a pesquisa é aplicada, apoiando-se no paradigma interpretativo 

de uma vertente conexionista em que o conhecimento necessita de conexões e da comunicação 

entre os atores e os agentes. Quanto aos procedimentos técnicos, foi elaborada uma revisão da 

literatura a partir dos resultados da revisão sistemática integrativa da literatura e de um estudo 

de campo em que se deu a coleta de dados empíricos dos atores e dos agentes do ecossistema 

de empreendedorismo inovador de Florianópolis por meio de cinco grupos focais integrados 

por atores da quádrupla hélice (empresas, governo, universidade e sociedade) e por gestores 

dos hábitats de inovação. A aplicação do Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas de 

Empreendedorismo Inovador permitiu realizar uma radiografia da rede social significativa dos 

atores e dos agentes, apresentando um diagnóstico da coesão da colaboração do ecossistema e 

a sua composição na quádrupla hélice. A flexibilidade da ferramenta permitiu ainda coletar uma 

infinidade de dados e de percepções dos atores e dos agentes, entre eles fatores idiossincráticos 

que possibilitam uma compreensão aprofundada da realidade social, considerando 

características únicas e endógenas de cada ecossistema. Assim, foi elaborada a rede social 

colaborativa do ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis, e, num exame 

aprofundado dos resultados das análises das redes, se obteve a postulação de princípios que 

permitiram o desenvolvimento do Modelo Sapiens, que insere a governança em rede no 

contexto do ecossistema de empreendedorismo inovador, como o processo ecossistêmico 

(pessoas, instituições, ambiente e resultados) em que agentes e atores atuam num estado de 

colaboração por meio de equipes em redes colaborativas, partilham informações, experiências 

e conhecimentos, se comunicam e confiam uns nos outros e cooperam de forma coordenada, 

comprometidos com a conquista de objetivos de bem comum em torno de um futuro almejado. 

Além disso, o Modelo Sapiens agrega novos elementos de valor aos agentes e aos atores da 

quádrupla hélice. A lapidação das relações evidencia a relevância das redes sociais 

significativas, garante a simetria de participação e de acesso ao conhecimento, promove a 

coesão da colaboração para o alcance dos objetivos almejados, tornando o ecossistema de 
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empreendedorismo inovador mais robusto e resiliente à medida que a confiança nas relações e 

o compromisso com os resultados se fortalecem. Como resultado desse processo, busca-se 

alcançar o desenvolvimento regional inteligente numa abordagem em que o empreendedorismo 

e a inovação se voltam para o alcance de uma sociedade do conhecimento, e em que o 

ecossistema de empreendedorismo inovador se organiza em uma governança em rede, 

aumentando a conectividade dos atores e dos agentes de forma coordenada, criando sinergias 

em torno de objetivos partilhados de um futuro almejado. Nessa nova perspectiva, o 

desenvolvimento inteligente está centrado no ser humano e equilibra o avanço econômico com 

a resolução de problemas sociais por meio de soluções inovadoras que apontam oportunidades 

para novos modelos de negócios e organizacionais.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional Inteligente. Sociedade do Conhecimento. 

Governança em Rede. Ecossistema de Empreendedorismo Inovador. 
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ABSTRACT 

 
There is a moment of intensive transformation in various aspects of human life as we evolve from the 

industrial paradigm to the economy and the knowledge society, based on the increasing intensity and 

complexity of knowledge assets, essential for the sustainability of organizations, accompanied by its 

accelerated incorporation in the goods and services produced and marketed. A distinct feature of this 

new standard is the generation of high added value through intangible aspects, enabling the creation of 

new business models, in which innovation is the fundamental strategic variable for the competitiveness 

and survival of organizations. In this context, it breaks with several precepts of the industrial model of 

mass production, bringing major challenges for business management, government development 

policies and financing lines, but also significant opportunities for entrepreneurs with a vision to generate 

new viable and sustainable businesses. Thus, competitiveness is increased through a development model 

that privileges the use of knowledge, through social processes that value endogeneity, potential and local 

resources. As pointed out in the literature, the entrepreneurial, business, innovation and knowledge 

ecosystems approaches seek to identify the actors and agents that promote regional development, 

however there is still a gap in these studies that failed to address aspects related to governance at extra-

organizational levels or interinstitutional. In order to fill this gap, this study aims to develop a model of 

network governance between actors and agents of an innovative entrepreneurship ecosystem that 

contributes to smart regional development. The application of the Collaboration Network Map for 

Innovative Entrepreneurship Ecosystems made it possible to carry out an X-ray of the significant social 

network of actors and agents, presenting a diagnosis of the cohesion of the ecosystem's collaboration 

and its composition in the quadruple helix and relationship subcategories. The flexibility of the tool also 

allows collecting a multitude of data and perceptions of actors and agents, including idiosyncratic factors 

that enable a deeper understanding of the social reality, considering the unique and endogenous 

characteristics of each ecosystem. Thus, the collaborative social network of the innovative 

entrepreneurship ecosystem in Florianópolis was elaborated and, in a thorough examination of the 

results of the analysis of the networks, the postulation of principles that allowed the development of the 

Sapiens Model that inserts network governance in the context of the innovative entrepreneurship 

ecosystem, such as the ecosystem process (people, institutions, environment and results) in which agents 

and actors act in a state of collaboration through teams in collaborative networks, share information, 

experiences and knowledge, communicate and trust each other and cooperate in a coordinated way, 

committed to achieving common goals around a desired future. Furthermore, the Sapiens Model adds 

new elements of value to the agents and actors of the quadruple helix. The polishing of relationships 

highlights the relevance of the relationships of significant social networks, ensures the symmetry of 

participation and access to knowledge, promotes the cohesion of collaboration to achieve the desired 

goals, making the ecosystem of innovative entrepreneurship more robust and resilient as it grows. trust 

in relationships and commitment to results are strengthened. As a result of this process, it seeks to 

achieve smart regional development in an approach in which entrepreneurship and innovation are geared 

towards achieving a knowledge society, the ecosystem of innovative entrepreneurship is organized in a 

networked governance, increasing the connectivity of actors and agents in a coordinated way, creating 

synergies around shared goals of a desired future. In this new perspective, intelligent development is 

centered on the human being and balances economic advancement with the resolution of social problems 

through innovative solutions that point to opportunities for new business and organizational models. 

 
Keywords: Smart Regional Development. Knowledge Society. Network Governance. Innovative 

Entrepreneurship Ecosystem.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O planeta Terra evoluiu ao longo de 4,6 bilhões de anos e passou por grandes ciclos de 

transformações que deixaram marcas significativas em sua crosta. Na era atual, chamada 

Holoceno, que começou há 11,7 mil anos, as sociedades humanas, frente às suas necessidades, 

desenvolveram a agricultura, constituíram estruturas sociais nas cidades e exploraram recursos 

hídricos, naturais e energéticos do planeta (ARTAXO, 2014).  

As atividades socioeconômicas cresceram de modo ainda mais significativo ao longo 

dos últimos 200 anos (STEFFEN et al., 2015), desde a chamada Revolução Industrial até a 

atualidade, num ciclo de atividades que estão sendo comparadas às forças geofísicas que dão 

forma a nosso planeta. Isso se deve, principalmente, ao modelo social em que a humanidade se 

organizou ao longo desse período baseado no paradigma da Sociedade Industrial, vigente nos 

séculos XVIII e XIX. Esse paradigma fundamentava-se na premissa de que o desempenho 

rentável de uma empresa tinha como base a combinação otimizada de fatores de produção (em 

que o uso do capital era aplicado na exploração dos recursos) com o uso de bens de produção e 

do trabalho, o que formava os elementos que davam suporte às suas atividades, num enfoque 

estático de maximização dos lucros, gerando, a partir dessas atividades, um desenvolvimento 

econômico continuado (MISHRA, 2010). Supunha-se, assim, que o bem-estar e o 

desenvolvimento de uma nação eram financiados pelo crescimento do produto agregado. 

Entretanto, essa premissa industrial tem agravado a condição de sustentabilidade da sociedade 

moderna.  

Assim como nos estudos da geofísica, no ínício do século XX, economistas herdaram o 

conceito de “ciclos” (KONDRATIEFF, 1926; SCHUMPETER, 1939); entretanto, um “ciclo 

econômico” tem como característica essencial a periodicidade (HAWTREY, 1950). Nessa 

visão, o comportamento normal de uma economia capitalista é cíclico, com movimentos de 

descida e de subida no nível de atividade econômica (Classical-Cycle), bem como no 

ajustamento dos indicadores a uma tendência crescente (Growth-Cycle), gerando um processo 

contínuo de desenvolvimento (MINTZ, 1970; POSSAS, 1987; GOUVEIA, 2008).  

Para Shackle (1965), o desenvolvimento econômico consiste numa família de modelos 

de acelerador-multiplicador com variações regulares, com o proprósito de construir uma 

“máquina de ciclos” completa em si mesma, na qual oscilações regulares e, portanto, previsíveis 

promovem o crescimento das atividades econômicas de uma maneira natural. 
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Sob a ótica dos ciclos econômicos, Schumpeter (1939) destacou-se por sua perspectiva 

de explicar o crescimento econômico principalmente em termos da inovação tecnológica. Para 

o autor, a capacidade e a iniciativa dos empresários, apoiadas nas descobertas de cientistas e de 

inventores, criam oportunidades totalmente novas para investimentos, crescimento e empregos. 

Dessa forma, o desenvolvimento econômico não se limita a uma série de fatos de transformação 

suave e continuada; tal transformação seria mais próxima de uma série de explosões, em que o 

desenvolvimento econômico parte de um processo de realocação de recursos entre indústrias 

que conduz às mudanças estruturais e aos desequilíbrios. Schumpeter (1942) considera que, 

pela sua própria natureza de mudança, o capitalismo nunca está, ou nunca poderá estar, num 

estado estacionário, e que a inovação “incessantemente revoluciona a estrutura econômica a 

partir de dentro, incessantemente destruindo a velha, incessantemente criando uma nova” num 

processo de “Destruição Criativa” (SCHUMPETER, 1942, p. 112-113). 

Nesse contexto, é na aplicação de novos fatores de produção como a tecnologia e o 

conhecimento que se obtém uma maximização do valor da economia (DRUCKER, 1969; 

KNIGHT, 1995). Com isso, vem-se discutindo sobre o conjunto de oportunidades e de desafios 

que se colocam para países, regiões, setores, instituições e indivíduos associados à emergência 

e à difusão de uma “era”, “sociedade” ou “economia” do conhecimento. Surge um novo padrão 

técnico-econômico baseado na intensidade e na complexidade crescentes dos conhecimentos 

desenvolvidos, acompanhado de uma acelerada incorporação desses conhecimentos nos bens e 

nos serviços produzidos e comercializados (GRANT, 1996; SVEIBY, 2001; KIM et al., 2012). 

Knight (1995) acrescenta que, à medida que a sociedade se torna cada vez mais baseada 

no conhecimento, a natureza do desenvolvimento muda, porque as atividades no setor do 

conhecimento se tornam mais importantes e exigem condições e ambientes muito diferentes 

dos exigidos pelas atividades de fabricação baseadas em commodities. Uma cultura de inovação 

é essencial para a competitividade nesse novo paradigma, em que é dada maior importância à 

pesquisa e ao desenvolvimento, como um processo de geração de conhecimento apoiando a 

inovação, a produtividade e o crescimento econômico. Assim, os formatos organizacionais que 

estimulam os processos de aprendizagem coletiva, cooperação e dinâmica inovativa assumem 

importância ainda mais fundamental para o enfrentamento de novos desafios colocados pela 

difusão da era do conhecimento. 

O desenvovimento baseado no conhecimento (DBC) busca promover um crescimento 

da produtividade acelerado e sustentado e aumentar a competitividade através de um novo 

modelo de desenvolvimento que privilegia o uso do conhecimento (D’ARISBO, 2013). Trata-

se da busca pelo desenvolvimento sustentável, por intermédio de processos sociais de 



21 
 

conhecimentos nos mais diversos níveis e dimensões de análise, que valorizam a 

endogeneidade, as potencialidades e os recursos locais (CARRILLO, 2010). É resultado de um 

mosaico, voltado para o conhecimento, de pesquisas e de práticas que estão moldando um 

campo multidisciplinar que provê tomadores de decisão e analistas com novos conceitos e 

ferramentas metodológicas para desenvolverem frameworks e políticas apropriados 

(CARRILLO; BATRA, 2012).  

O DBC é construído por meio de tecnologias sociais que se utilizam da participação e 

do engajamento das três esferas que compõem a tríplice hélice: governo, organizações privadas 

e instituições de ensino (FERNANDES; SAMPAIO, 2006; CARRILLO, 2002; CARRILLO; 

METAXIOTIS; YIGITCANLAR, 2010; ALBAGLI; MACIEL, 2004). Nesse sentido, é 

fundamental que se realizem pesquisas no campo das relações entre os agentes e os atores de 

um sistema econômico, buscando estabelecer estratégias de governança das redes que se 

formam entre as organizações e os indivíduos imbuídos no propósito de promover o 

desenvolvimento regional de forma inteligente. 

 

1.1.1 Origem da pesquisa 

 

 Como processo de amadurecimento científico, o presente estudo evolui de uma visão de 

mundo do pesquisador enquanto profissional e ser humano. Souza (2006, p. 36) destaca:  

 

a centralidade do sujeito no processo de investigação-formação sublinha a 

importância da abordagem compreensiva e das apropriações da experiência 

vivida, das relações entre subjetividade e narrativa como princípios, que 

concede ao sujeito o papel de ator e autor de sua própria história.  
 

Como administrador, contador e consultor em gestão estratégica empresarial, tenho 

atuado em diversos projetos colaborando no desenvolvimento de empresas inovadoras de base 

tecnológica, que buscam orientações e assessoria na consecução de recursos financeiros em 

linhas de fomento para desenvolver seus novos projetos. Atuo também em cooperação técnica 

com entidades municipais, estaduais e instituições de desenvolvimento que buscam fomentar a 

inovação para o desenvolvimento regional.  

Percebendo certo distanciamento entre governo (produtor de políticas públicas) e 

empresas (produtoras de inovação), e buscando compreender com maior profundidade os 

mecanismos de fomento da inovação no Brasil, realizei meu mestrado no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). Minha pesquisa foi direcionada para o tema das políticas públicas que 
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subsidiam o desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Por meio de um estudo de 

multicasos, pôde-se observar que, para maior efetividade na aplicação dos investimentos, o 

Sistema Nacional de Inovação brasileiro, apesar de possuir uma série de mecanismos de 

fomento da inovação, ainda carece de dinamismo e de articulação com o sistema produtivo para 

seu amadurecimento e para a eficiência de suas políticas (PANISSON, 2017). 

O papel das instituições de ensino também é fundamental para o desenvolvimento de 

capital humano e para o apoio à geração de conhecimento por meio de novas tecnologias, 

produtos, processos e serviços, assim como para que sejam estabelecidos novos métodos de 

aplicação prática desse conhecimento em soluções para o mercado. Atuando como docente nos 

cursos de administração e de ciências contábeis, tenho buscado evidenciar essa perspectiva nas 

disciplinas de gestão estratégica, financeira e orçamentária, nas de empreendedorismo e 

inovação, e em cursos de pós-graduação nas temáticas de viabilidade econômica de projetos e 

de gestão do conhecimento (GC) e inovação. Dessa maneira, como professor e pesquisador, 

tenho observado a relevância do papel da universidade como agente propulsor de 

desenvolvimento socioeconômico por meio do conhecimento. 

Nessa perspectiva de atuação profissional, como professor universitário e consultor 

empresarial, tenho encontrado subsídios na abordagem da hélice tríplice, desenvolvida por 

Etzkowitz (2009) e baseada na perspectiva da universidade como indutora das relações com as 

empresas (setor produtivo de bens e de serviços) e com o governo (setor regulador e fomentador 

da atividade econômica), visando à produção de novos conhecimentos, à inovação tecnológica 

e ao desenvolvimento econômico. A hélice tríplice tornou-se um modelo reconhecido 

internacionalmente, que está no âmago da disciplina emergente de estudos de inovação, e um 

guia de políticas e práticas nos âmbitos local, regional, nacional e multinacional. As interações 

universidade-indústria-governo, que formam uma hélice tríplice de inovação e 

empreendedorismo, são a chave para o crescimento econômico e o desenvolvimento social 

baseados no conhecimento (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017). 

Amaral (2014) destaca que, no contexto da hélice tríplice, é importante uma nova 

compreensão dos aspectos gerenciais, em que a liderança hierárquica cede lugar a uma liderança 

em rede. Sob a lente da teoria baseada no conhecimento (KBV), Donate e De Pablo (2015) 

indicam o papel de uma “liderança orientada para o conhecimento” nas práticas de GC que 

contribuem para o desempenho da inovação nas empresas de base tecnológica.  

Adicionando-se questões relacionadas a territorialidade e competitividade, sustentados 

na definição de coevolução na qual as empresas, organizações e instituições são 

interdependentes e evoluem em um ciclo recíproco, começam a ser discutidos os conceitos de 
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ecossistemas (de negócios, de empreendedorismo, de inovação e de conhecimento), 

reposicionando executivos e formuladores de políticas de desenvolvimento regional para uma 

nova visão de coexistência que dará sustentabilidade às inovações por meio de alianças 

interorganizacionais e de lideranças regionais, agregando valor para a sociedade (ZELENY; 

CORNET; STONER, 1991; MOORE, 1993; LUCHENG; YAFEI, 2003; COHEN, 2006; 

BRAY, 2007). O papel da liderança nesse contexto é o de atrair outros atores e de coordená-los 

de forma a tornar o ecossistema mais robusto e resiliente (MOORE, 1996; DHANARAJ; 

PARKHE, 2006; NAMBISAN; SAWHNEY, 2011). 

Nesse sentido, mostra-se importante considerar nessa equação a inclusão da sociedade 

como uma quarta hélice, levando-se em consideração os aspectos sociais locais e os interesses 

da sociedade para o futuro da região. Promove-se a comunidade local de um simples agente 

econômico (sujeito falado) para um ator (sujeito atuante) que possui representatividade, 

protagonizando o sistema de governança regional, incluindo seus interesses relacionados aos 

aspectos sociais, políticos, ambientais e culturais da sociedade local. Segundo Crozier e 

Friedberg (1977, p. 38), o ator diferencia-se do agente por ser “um indivíduo autônomo, capaz 

de cálculo e de manipulação e que não apenas se adapta, mas inventa, em função das 

circunstâncias e dos movimentos dos seus parceiros”. Assim, um ator é “um construto humano 

capaz de aproveitar as oportunidades de desenvolver estratégias” (CROZIER; FRIEDBERG, 

1977, p. 39). 

Aprovado no processo seletivo para o doutoramento a partir de março de 2017, em 

conjunto com minha orientadora, a professora Édis Mafra Lapolli, Dra., e minha coorientadora, 

a professora Inara Antunes Vieira Willerding, Dra., buscamos o aprofundamento dos 

conhecimentos a respeito do tema a ser pesquisado, selecionando as disciplinas cursadas no 

PPGEGC durante o primeiro ano. Essas disciplinas elucidaram a dinâmica da sociedade do 

conhecimento e a relevância do papel que os atores econômicos possuem na geração, na 

construção e na transformação do conhecimento em inovação, trazendo benefícios econômicos 

para toda a sociedade. 

Em 2019, tive a oportunidade de participar do International Forum on Knowledge Asset 

Dynamics (IFKAD), abordando a temática “Ecossistemas de conhecimento e crescimento” e 

tendo minha proposta de tese aprovada para compor o consórcio doutoral. O IFKAD nasceu 

com o objetivo de criar um “laboratório cognitivo” a fim de discutir e aprender sobre o papel, 

a teoria e a prática do gerenciamento de ativos de conhecimento para sustentar a dinâmica de 

criação de valor das organizações. O laboratório reúne estudantes, pesquisadores, acadêmicos, 

gestores e formuladores de políticas interessados em compreender os fundamentos do 
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conhecimento para melhoria de desempenho, sucesso nos negócios e criação de riqueza 

(IFKAD, 2006). 

Nesse contexto, durante o consórcio doutoral, foi possível compartilhar estudos, 

experiências de casos e teorias com pesquisadores de referência mundial como o Dr. John 

Dumay, professor associado de contabilidade na Universidade Macquarie (Sydney, Austrália). 

Ele é originalmente consultor empresarial e ingressou na academia após concluir seu doutorado 

em 2008. Sua tese ganhou o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Gerencial e o Prêmio de 

Pesquisa de Doutorado em Destaque da Emerald Journals para Gestão do Conhecimento, 

tornando-se referência nas pesquisas em capital intelectual e em GC. As contribuições de 

Dumay sugeriram o alinhamento conceitual da proposta para a abordagem do ecossistema, 

destacando o papel e a dinâmica dos ecossistemas de conhecimento para apoiar o crescimento 

e moldar um futuro sustentável. 

Nas últimas décadas, estudos de diferentes perspectivas de pesquisa buscaram 

compreender extensivamente o papel do conhecimento como um fator crucial para a 

competitividade dos sistemas organizacionais, tanto no nível micro quanto no macro. Esta tese 

busca estender novas teorias, descobertas e discursos de negócios sobre o papel e a dinâmica 

dos ecossistemas, bem como refletir sobre até que ponto a formação e o desenvolvimento desses 

ecossistemas afetam a capacidade de criação de valor das organizações e dos sistemas 

institucionais, promovendo o desenvolvimento regional, avançando no entendimento de como 

moldar organizações baseadas no conhecimento para enfrentar os desafios empresariais e 

socioeconômicos para o contexto de uma nova dinâmica de uma economia baseada no 

conhecimento. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA  

 

Assim como estudos sobre inovação e empreendedorismo, a análise de redes também 

tem suas raízes em diversas perspectivas teóricas, podendo ser considerada um campo 

interdisciplinar de estudo. Podemos encontrar suas origens em estudos da psiquiatria 

(MORENO, 1934), da antropologia (BARNES, 1954; BOTT, 1957; MITCHELL, 1969) e da 

sociologia (SIMMEL; 1950; BAVELAS, 1950; LEAVITT, 1951; HOPKINS, 1964; 

FAUCHEUX; MACKENZIE, 1966; MACKENZIE, 1976; WELLMAN, 1988).  

O rápido desenvolvimento da análise de redes nos últimos anos levou ao ressurgimento 

de pesquisas experimentais e não experimentais sobre a relação entre a centralidade e o poder 

dos agentes sociais. Uma área importante da análise de redes é a identificação de subgrupos da 
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rede. A maioria das análises operou dentro de duas grandes tradições, que Burt (1982) intitulou 

“relacional” e “posicional”.  

Os modelos relacionais se baseiam primordialmente nas técnicas gráfico-teóricas 

(HARARY; NORMAN; CARTWRIGHT, 1965), e seu foco se dá na identificação de “cliques”, 

regiões densamente conectadas das redes em que a totalidade ou maioria dos agentes está 

diretamente ligada entre si. Os modelos posicionais se baseiam predominantemente em técnicas 

de matriz algébrica (LORRAIN; WHITE, 1971) e são orientados para a identificação de agentes 

estruturalmente equivalentes como pares de agentes ligados aos mesmos nós da rede. 

Com essa perspectiva, Max Granovetter (1973) escreveu o artigo intitulado “The 

strenght of weak ties”, rompendo com a sociologia tradicional ao propor a análise do padrão de 

conexão existente entre os indivíduos (grau de coesão das redes, fluxo de recursos entre os 

indivíduos, como dinheiro, afeto, informação). Para o sociólogo, apenas faz sentido aprofundar 

os critérios da sociologia depois de conhecido o grau de coesão social desses grupos. Sua tese 

é a de que os indivíduos tomam decisões mais consistentes quanto mais fortes são os vínculos 

em suas redes.  

Em seu artigo posterior, “The strength of weak ties: a network theory revisited”, 

Granovetter (1983) revê alguns dos conceitos de 1973, observando que os chamados “laços 

fracos” são fundamentais para a disseminação da inovação por serem redes constituídas de 

indivíduos com experiências e formações diversas.  

Para o autor, nas redes de “laços fortes”, há uma identidade comum, as dinâmicas 

geradas nessas interações não se estendem além dos clusters. Por isso mesmo, nas referidas 

redes, procuramos referências para a tomada de decisão; são relações com alto nível de 

credibilidade e de influência. Indivíduos que compartilham laços fortes comumente participam 

de um mesmo círculo social.  

Contudo, os indivíduos com os quais temos relações de laços fracos são importantes 

porque nos conectam com vários outros grupos, rompendo a configuração de “ilhas isoladas” 

dos clusters e assumindo a configuração de rede social. Nesse sentido, as relações baseadas em 

laços fortes levam a uma topologia da rede, isto é, definem a configuração dos nós da rede de 

conexões entre os indivíduos no ciberespaço, no qual as relações de laços fracos funcionam 

como bridges desses clusters. Quanto menos relações de laços fracos existirem numa sociedade 

estruturada em clusters (laços fortes), menos bridges e menos inovação. 

Dessa forma, Granovetter (1983) constata que os indivíduos com poucos laços fracos 

serão privados de informações de partes mais distantes de seu próprio sistema social e 

consequentemente estarão limitados ao conhecimento ou às informações originadas pelos seus 
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amigos íntimos. Sem as conexões de laços fracos, a tendência é a maioria da população 

permanecer isolada, confinada em seus clusters. Nesse sentido, os laços fracos são vitais para 

a integração dos indivíduos à sociedade, e os sistemas sociais carentes de laços fracos serão 

fragmentados e incoerentes, novas ideias vão se espalhar lentamente, e os esforços científicos 

ficarão em desvantagem. 

Granovetter (1985) avalia até que ponto a ação econômica está imersa nas estruturas das 

relações sociais e dessa forma discute as ideias subsocializadas e supersocializadas dos agentes 

econômicos propondo uma perspectiva de imersão (embeddedness), observando as estruturas 

contínuas das relações sociais.  

Essas conexões estão sofrendo um processo de mudança diante da nova morfologia da 

sociedade contemporânea, caracterizada como uma sociedade em rede, em que a internet é a 

base tecnológica (CASTELLS, 1999). Dadas as interconexões atuais, com o advento das redes 

sociais, os processos de decisão individuais e coletivos estão mais estreitamente relacionados.  

Carrillo (2002) explica que o conceito de capital social surgiu na década de 1980 como 

um ativo social oriundo da virtude e da força da conexão entre os indivíduos, inserido numa 

visão de sociedade como estrutura de redes (dimensão de interconexão entre as pessoas). Sendo 

esse capital visto como a força da relação/conexão entre os atores, então o acesso aos recursos 

decorrentes dele gera benefícios denominados de ativo social. O autor desenvolveu o 

framework do Sistema de Capitais, que busca sistematicamente identificar e desenvolver todos 

os ativos de capital, tangíveis e intangíveis, para o DBC. 

Dessa forma, admite-se que o conceito de capital social esteja associado às redes de 

relacionamento baseadas na confiança, na cooperação e na inovação desenvolvidas pelos 

indivíduos, facilitando o acesso à informação e ao conhecimento. Do ponto de vista das 

características, podem ser relações formais, determinadas por laços hierárquicos, ou informais, 

constituídas por laços horizontais entre pares semelhantes; em ambas há uma rica e 

diversificada colaboração entre seus membros. Nesse sentido, pode-se considerar também que 

o capital social é o ativo que interconecta as várias formas do capital humano, gerando um ativo 

intangível valioso na sociedade e em suas organizações. Por sua vez, esse capital social deriva 

de relações entre laços fortes e laços fracos, conforme conceituado por Granovetter (1973, 

1983). 

Wellman (1988) aponta a análise de redes como um subtipo do arcabouço geral da 

sociologia estrutural, numa abordagem segundo a qual estruturas sociais, restrições e 

oportunidades são vistas como componentes que afetam mais o comportamento humano do que 

as normas culturais ou outras condições subjetivas. Nessa perspectiva, em qualquer situação 
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que envolva três agentes, por exemplo, um agente será bem-sucedido na medida em que possa 

explorar um conflito entre os outros dois, e esse padrão pode ocorrer entre pessoas, 

organizações e até países. Entretanto, numa economia baseada no conhecimento, a corretagem 

de informação e de conhecimento provocada pelas relações de centralidade pode ser ineficiente 

e destrutiva. Nesse sentido, a promoção de redes colaborativas de múltiplos interessados é um 

componente cada vez mais crucial do desenvolvimento regional. 

A maioria das pesquisas sobre redes organizacionais, caracterizada pela abordagem 

“analítica de rede”, adota medidas matemáticas para demonstrar a centralidade e a clusterização 

da rede. Tais pesquisas estão preocupadas com as medidas de posição dos nós, o número de 

conexões, sua intermediação entre várias redes ou clusters, sua densidade, sua modularidade, 

entre outros aspectos, reforçando a perspectiva sobre a análise das relações de centralidade. 

Essas análises se mostram limitadas quando se trata de analisar o funcionamento e a governança 

em nível de rede.  

Segundo Provan e Kenis (2008), o problema é que, na maioria das vezes, o que é 

analisado e explicado não é a rede em si, mas os “nós” e as “relações” que a compõem. Os 

autores apontam que a maior parte da literatura sobre redes organizacionais não aborda 

explicitamente a governança. Destacam ainda que, para redes organizacionais direcionadas a 

objetivos, alguma forma de governança é necessária de modo a garantir que os participantes se 

envolvam em ações coletivas e de apoio mútuo, que o conflito seja tratado e que os recursos da 

rede sejam adquiridos e utilizados de forma eficiente e eficaz. Compreender o funcionamento 

das redes é importante, pois só assim podemos entender melhor por que produzem certos 

resultados, independentemente de tais redes se originarem de processos ascendentes ou de 

serem o produto de decisões estratégicas tomadas por participantes da rede ou do governo.  

Wadee e Padayachee (2017) destacam que a promoção do empreendedorismo requer 

um ecossistema que estimule a colaboração entre as partes interessadas. Os ecossistemas 

requerem muita interação, envolvendo instituições, pessoas e processos que trabalham em 

conjunto com o objetivo de criar empreendimentos mutuamente benéficos e autossustentáveis. 

Spigel (2017) ressalva que ecossistemas empreendedores surgiram como um conceito popular 

para explicar a existência do empreendedorismo de alto crescimento em determinadas regiões. 

Porém, como conceito teórico, os ecossistemas permanecem subdesenvolvidos, dificultando o 

entendimento de sua estrutura e da sua influência no processo de empreendedorismo. 

Os atores da região devem estimular a criação de instrumentos e de instituições capazes 

de captar, incubar e promover o conhecimento endógeno, desenvolvendo ativos locais de valor 

único. Esse ambiente de aprendizado, em que a informação e o conhecimento se propagam com 
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facilidade, servindo de insumos para a inovação, caracteriza uma região inteligente. As regiões 

inteligentes constituem territórios especialmente vocacionados e direcionados para reproduzir 

um conjunto de condições favoráveis à recriação de uma cultura de relação e de uma dinâmica 

coletiva de aprendizagem, tendo por referenciais estratégicos a produção de conhecimento e a 

inovação (LOPES, 2002).  

Roundy (2017) indica que a cultura de um ecossistema tem um papel crítico em sua 

criação e em seu funcionamento. Combinando pesquisas de empreendedorismo e de gestão, o 

autor argumenta que os ecossistemas empreendedores são influenciados por duas lógicas 

institucionais dominantes: mercado-empreendedor e comunidade. No entanto, não está claro 

como as forças culturais nos ecossistemas empresariais se desenvolvem e são moldadas por 

indivíduos, atores organizacionais e instituições em nível de governança do ecossistema. 

Segundo Theodoraki, Messeghem e Rice (2018), o ecossistema empreendedor é uma 

corrente teórica emergente e em desenvolvimento que tem o potencial de expandir nossa 

compreensão sobre o empreendedorismo. Para os autores, em pesquisas anteriores, esse 

conceito foi estudado na perspectiva da universidade, mas ainda não foi introduzido no campo 

do apoio ao empreendedorismo. Além disso, apontam que o número crescente de incubadoras 

de empresas universitárias tem levado a um progressivo interesse de pesquisa na área de apoio 

ao empreendedorismo. 

Autio et al. (2018) afirmam que ecossistemas empreendedores exigem cada vez mais 

atenção dos formuladores de políticas, dos acadêmicos e dos profissionais, mas o fenômeno em 

si permanece subteorizado. Especificamente, as semelhanças e as diferenças conceituais dos 

ecossistemas empresariais em relação a, por exemplo, clusters, “clusters de conhecimento”, 

sistemas regionais de inovação e “ambientes inovadores” permanecem obscuras. 

Scaringella e Radziwon (2018) fazem uma revisão sistemática da literatura dos 

ecossistemas e com isso discutem quatro tipos principais de ecossistema (ecossistemas 

empreendedores, inovadores, empresariais e de conhecimento), bem como indicam a presença 

de outros conceitos transversais. Assim, os autores vinculam as abordagens ecossistêmicas e 

territoriais sob a perspectiva do sistema evolutivo complexo, criando uma estrutura teórica que 

reflete a intrincada interconexão entre modelos, teorias e conceitos emergentes. 

Alvarado-Moreno (2018) utiliza o termo “ecossistema científico-governamental-

empresarial-social” ao apontar a ótica da quádrupla hélice na abordagem dos ecossistemas. O 

autor analisa a configuração, o desempenho e os problemas dos escritórios de tecnologia nas 

universidades como uma estratégia vital para o desenvolvimento do ecossistema com 

equilíbrio. Scuotto et al. (2019) observam que as universidades começaram a adotar uma 
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abordagem colaborativa com o ecossistema empreendedor, sendo tomadoras de risco, 

autônomas, proativas, competitivas e inovadoras. As universidades orientadas para o 

empreendedorismo geram novos empreendimentos inovadores, conhecidos como spin-offs de 

pesquisa, que induzem à melhoria na transferência de tecnologia e no grau de 

empreendedorismo na atual economia do conhecimento. No entanto, os autores destacam que 

ainda há uma escassez de estudos sobre o efeito de transbordamento (spillover) de 

universidades voltadas para o empreendedorismo e que o desdobramento da transferência 

tecnológica baseado em pesquisa precisa ser mais explorado. 

Leceta e Könnölä (2019) realizam um estudo de caso observando a experiência em rede 

do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia e apontam a necessidade de novos 

conhecimentos sobre modelos de governança experimentais que merecem ser mais explorados, 

indicando a necessidade de trabalhos futuros sobre governança experimental de ecossistemas 

de inovação empresarial pan-europeus. Purbasari, Wijaya e Rahayu (2019) afirmam que as 

investigações que utilizam a perspectiva do sistema de rede abrangente para estudar a interação 

dos componentes dentro da rede do ecossistema empresarial ainda são limitados, mas que esses 

estudos apresentam potencial para novos conhecimentos que buscam maximizar o desempenho 

do ecossistema empreendedor. Os autores procuram analisar a interação em relação à 

transferência de conhecimento que ocorre por meio de várias redes dentro do ecossistema 

empreendedor da indústria criativa na região de Priangan Oriental, na Indonésia. 

Colombo et al. (2019) ressaltam que a literatura referente a ecossistemas 

empreendedores tem focado principalmente na identificação das partes interessadas relevantes, 

como empresas inovadoras e empreendedores, e como eles interagem com outras partes 

interessadas, seja indivíduos, seja organizações – como intermediários financeiros, 

universidades e instituições de pesquisa, fornecedores e clientes, empresas multinacionais ou o 

governo –, formatando uma rede dentro de um sistema mais ou menos definido. Apesar da 

popularidade da abordagem do ecossistema empreendedor, os autores advertem que a literatura 

quase negligenciou e em grande parte ignorou a governança dos ecossistemas empreendedores. 

Os estudos de inovação e de empreendedorismo, e ainda aqueles que tratam das 

abordagens em ecossistemas de empreendedorismo inovador, apontam para a demanda de 

compreensão das estruturas sociais das relações existentes entre pessoas e instituições, 

compondo um ecossistema que promove o empreendedorismo e a gestão da inovação, gerando 

o desenvolvimento sustentável de uma região. Apresenta-se aqui uma lacuna no conhecimento, 

que esta tese busca investigar. Frente a todas essas inquietações e observando a contribuição 

que o avanço de estudos da governança em rede no contexto de ecossistemas de 
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empreendedorismo inovador pode oferecer para compreender as estruturas sociais que integram 

de forma sinérgica as hélices universidade-empresa-governo-sociedade, promovendo a difusão 

da economia baseada no conhecimento e potencializando o desenvolvimento socioeconômico 

regional, o presente estudo tem como tema o desenvolvimento regional inteligente a partir 

da governança em rede no contexto de ecossistemas de empreendedorismo inovador. 

Nesse cenário, a pergunta de pesquisa determinada para a condução deste trabalho ficou 

assim definida: como a governança em rede entre atores e agentes de um ecossistema de 

empreendedorismo inovador pode contribuir para o desenvolvimento regional 

inteligente? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

Desenvolver um modelo de governança em rede entre atores e agentes de um 

ecossistema de empreendedorismo inovador que contribui para o desenvolvimento regional 

inteligente. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Pesquisar as estratégias de desenvolvimento regional inteligente. 

b) Identificar os atores e os agentes de um ecossistema de empreendedorismo inovador. 

c) Analisar as interconexões entre atores e agentes que formam a rede social significativa 

do ecossistema de empreendedorismo inovador. 

d) Caracterizar a governança em rede no contexto de um ecossistema de 

empreendedorismo inovador. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

O sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, em seu livro Modernidade líquida, afirma que 

a modernidade atual é leve, líquida, fluída e muito mais dinâmica que a modernidade sólida que 

suplantou, e a passagem de uma à outra acarretou mudanças em todos os aspectos da vida 

humana (BAUMAN, 2001). Os avanços tecnológicos e de comunicação têm proporcionado 

diversos impactos nos âmbitos organizacionais, econômicos e sociais, e essa nova realidade 
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coloca o conhecimento como o fator principal no desenvolvimento da sociedade. Takeuchi e 

Nonaka (2008, p. 19) destacam que: 

 

A passagem para a sociedade do conhecimento elevou o paradoxo, de algo a 

ser eliminado e evitado, para algo a ser aceito e cultivado. As contradições, as 

inconsistências, os dilemas, as dualidades, as polaridades, as dicotomias e as 

oposições não são alheios ao conhecimento, pois o conhecimento em si é 

formado por dois componentes dicotômicos e aparentemente opostos – isto é, 

o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. 

 

Esse contexto tem provocado uma mudança no paradigma de desenvolvimento 

socioeconômico, em que a inovação e o empreendedorismo assumem papel fundamental no 

processo de transformação da sociedade industrial para uma sociedade baseada no 

conhecimento, exigindo novos formatos de articulação social.  

Um sistema de inovação é formado por mecanismos que buscam promover a articulação 

de instituições dos setores público e privado, cujas ações e interações são decisivas para a 

promoção da inovação. Constituídos pelo governo em conjunto com universidades e empresas, 

esses sistemas são responsáveis por uma gestão eficiente dos recursos econômicos e sociais, e, 

na atual conjuntura, cada vez mais o desenvolvimento de iniciativas de inovação está 

relacionado aos seus sistemas nacionais e regionais de inovação, pois estes proporcionam as 

condições necessárias para a criação, o avanço, a difusão e o uso das inovações (ETZKOWITZ; 

LEYDESDORFF, 2000; SANTOS; BOTELHO; SILVA, 2006). Edquist (2001) afirma que um 

sistema de inovação é composto por todas as entidades econômicas, por organizações sociais e 

políticas e por outros fatores que influenciam o desenvolvimento, a difusão e o uso da inovação. 

Nesse sentido, é fundamental incluir a sociedade como protagonista do desenvolvimento 

regional. 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000) observam que um sistema de inovação se compõe do 

envolvimento e da integração entre: o Estado, cujo papel principal é o de aplicar e fomentar 

políticas públicas de ciência e tecnologia; as universidades e os institutos de pesquisa, aos quais 

cabe a criação e a disseminação do conhecimento e a realização de pesquisas; e as empresas, 

responsáveis pelo investimento na transformação do conhecimento em produto. 

Para que um sistema de inovação possa se desenvolver, faz-se necessária a criação de 

instrumentos e de mecanismos que proporcionem condições favoráveis ao empreendedorismo 

e à inovação, tornando-se fundamental uma sinergia entre universidades, indústria e Estado, 

mas promovendo resultados de desenvolvimento para a sociedade. Para Etzkowitz e Zhou 

(2017, p. 33-34), a “universidade empreendedora” é um motor-chave em uma economia 
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baseada no conhecimento e um importante tracionador do desenvolvimento social, e o governo 

pode ser o melhor candidato para criar um “espaço de consenso” reunindo os protagonistas 

relevantes para conceber e implementar projetos de inovação. Segundo os autores, as redes de 

relacionamento criam subdinâmicas de intenções, estratégias e projetos que adicionam um valor 

excedente, ao se organizarem e se harmonizarem continuamente, junto à infraestrutura 

existente, de forma a atingirem suas metas. Cada ator de uma esfera mantém considerável 

autonomia, mas simultaneamente assume novos papéis e uma nova compreensão e 

conformação da dinâmica econômica. 

Etzkowitz e Zhou (2017) destacam ainda que a interação entre as esferas institucionais 

da universidade, da indústria e do governo, em suas variadas combinações, é um estimulante 

da criatividade organizacional, em que surgem inovações em âmbito organizacional por meio 

de “organizações híbridas”. Desse modo, o formato comum de hélice tríplice e da subsequente 

evolução para hélice quadrúpla, quíntupla ou n-hélices – envolvendo as organizações da 

sociedade civil, a cultura, os estilos de vida, os meios de comunicação social, a criatividade, o 

multiculturalismo, a dimensão socioecológica e as instituições universitárias de ciências sociais 

e de artes, para além das de ciências naturais e engenharias, já contempladas na hélice tripla –, 

substitui as variantes nos sistemas de inovação para uma abordagem ecossistêmica. Contempla 

assim a multiplicidade de esferas institucionais de atores e de agentes, envolvidas em processos 

de interação local e entre regiões. Criam-se, dessa forma, demandas de estudos que possam 

conduzir as estratégias de planejamento e de desenvolvimento, abrangendo as necessidades e 

as exigências da nova economia baseada no conhecimento e da sociedade (quádupla hélice) no 

espectro das relações entre os atores e os agentes do ecossistema de empreendedorismo 

inovador regional.  

A presente pesquisa justifica-se por sua relevância na compreensão dos mecanismos que 

colaboram para o amadurecimento e para o desenvolvimento de uma estratégia de governança 

em rede no contexto de ecossistemas de empreendedorismo inovador. Essa estratégia pode 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social de uma região, transformando-a em uma 

região inteligente. 

O estudo também se justifica por apresentar o potencial que permite gerar contribuições 

científicas em diversas áreas do conhecimento, concentrando-se na área de pesquisa de GC, 

agregando ainda mais conhecimento à linha de pesquisa “Empreendedorismo, Inovação e 

Sustentabilidade” do PPGEGC/UFSC. Por fim, o estudo traz subsídios práticos para a 

governança de ambientes promotores de inovações (hábitats de inovação) e para a concepção 

de políticas públicas em sistemas regionais de inovação, bem como para a cultura de inovação 
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aberta dos agentes sociais e econômicos de uma região. Cria-se, assim, um ambiente de sinergia 

e de colaboração entre os diversos agentes que compõem o ecossistema de empreendedorismo 

inovador, para uma maior expressividade econômica na difusão de uma sociedade baseada no 

conhecimento. 

 

1.5 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC tem 

por objeto de estudo o conhecimento, “caracterizado e definido de maneira interdisciplinar, 

como conteúdo ou processo resultante de interações sócio-técnicas entre agentes humanos e 

tecnológicos”, como consta no site do programa. Nesse sentido, o conhecimento, abordado 

como relevante fator estratégico para a geração de valor e de equidade social, é concebido em 

suas diferentes formas (tácito, implícito e explícito), seus diferentes loci (humanos ou artefatos), 

suas dimensões (individual, de grupo, organizacional, interorganizacional ou em rede) e suas 

propriedades (é gerenciável, é transmissível).  

Em sua área de atuação, o PPGEGC tem por objetivo a formação de seres humanos 

qualificados, criativos e críticos na construção de uma sociedade justa e democrática, 

desenvolvendo atividades multidisciplinares, transversais e multidimensionais, implementando 

soluções para organizações públicas, para organizações privadas e para sociedade em geral. 

Dessa forma, contribui significativamente para o avanço do conhecimento científico e 

tecnológico e para a difusão do conhecimento no setor produtivo regional e nacional (PPGEGC, 

2021). 

Na área de concentração em gestão do conhecimento, este é definido como “processo e 

produto efetivado na relação entre pessoas e agentes não humanos para a geração de valor”. 

Essa área estuda as bases conceituais e metodológicas para a implantação da gestão 

organizacional baseada no conhecimento. Portanto, visa à transformação dos conhecimentos 

individuais em coletivos e organizacionais. Desse modo, a área de GC estimula a compreensão 

dos fatores determinantes nas transformações que estão ocorrendo na sociedade 

contemporânea, como a passagem da era industrial à era do conhecimento (PPGEGC, 2021). 

Considerando-se os estudos produzidos na área de concentração em gestão do 

conhecimento que permitem a compreensão das transformações da nova sociedade baseada no 

conhecimento, exigindo que todos os agentes econômicos (empresas, governos, universidades 

e sociedade) criem sinergia com estratégias e ações conjuntas nesse novo contexto de 
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transformações, o empreendedorismo, a inovação e as relações entre esses agentes no âmbito 

de uma rede passam a ser aspecto fundamental de investigação para a evolução da sociedade 

do conhecimento. O Quadro 1 apresenta estudos produzidos nos últimos sete anos no PPGEGC 

abordando temas relacionados ao tema da presente pesquisa. 

 

Quadro 1 – Referência factual: teses e dissertações do PPGEGC 

Autor Tema Ano T/D 
GOMES JR., 

W. V. 

Compartilhamento do conhecimento sob a lente do capital social em 

organizações inovadoras 

2020 T 

MARQUES, 

M. A. J. 

Framework conceitual do potencial de coprodução de inovação em 

ecossistemas de inovação. 

2020 T 

CARNEIRO, 

M. R. 

Instrumentalização do framework do desenvolvimento urbano baseado em 

conhecimento (KBUD) para suporte à tomada de decisão na governança das 

cidades 

2020 T 

GARBUIO, M. 

E. M da S. 

Espaços públicos humanizados e sustentáveis: cocriação e consolidação de um 

framework para cidades costeiras turísticas, sob a perspectiva do European 

Smart Cities Model 

2019 T 

ZIMMER, P. Framework para a gestão de consórcios de pesquisa pré-competitiva com 

múltiplos stakeholders 

2018 T 

FORMANSKI, 

J. G. 

A estrutura da rede social organizacional e sua influência no fluxo de 

conhecimento inovador 

2018 T 

MACHADO, 

A. de B. 

Habitat de inovação: construção do conhecimento em incubadoras 2018 T 

PALANDI, F. 

E. D. 

The cultural process of dematerialization for achieving sustainable outcomes 

in knowledge societies 

2018 D 

CHANG, D. L. CSBC: uma estratégia para promover cidades sustentáveis 2018 D 

QUINAUD, A. 

L. 

Rede social empresarial: uma proposta de abordagem interdisciplinar, 

multiteórica e integrativa 

2018 D 

NUNES, C. C. Conhecimento da cidade: modelo de qualificação da imagem da marca do lugar 

urbano 

2017 T 

KURTZ, D. J. Capacidades dinâmicas e a atuação em redes colaborativas de organizações: 

um estudo que atenta para turbulências do ambiente e desempenho 

organizacional 

2017 T 

SCHMITZ, A. A inovação e o empreendedorismo na universidade: um framework conceitual 

sistêmico para promover desenvolvimento socioeconômico regional e 

sustentabilidade institucional 

2017 T 

SARTORI, V. InHab-Read – IHR: metodologia de leitura de entorno para habitats de inovação 2017 T 

PANISSON, 

C. 

Políticas públicas que subsidiam o desenvolvimento de empresas de base 

tecnológica: um estudo de multicasos 

2017 D 

PRIM, M. A. Elementos constitutivos das redes de colaboração para inovação social no 

contexto de incubadoras sociais 

2017 D 

MARQUES, J. 

S. 

Reforming technology company incentive programs for achieving knowledge-

based economic development: a Brazil-Australia comparative study 

2016 T 

DAL TOÉ, R. 

D. A. 

Análise de fatores críticos à implantação de parques científicos: um estudo de 

caso 

2015 T 

CISNE, C. S. 

de 

Competitividade sistêmica: conhecimento como fator de produção de capital 

social para o desenvolvimento local 

2015 D 

BERNETT, D. Indicadores para avaliação da influência dos ambientes de empreendedorismo 

inovador na geração de capital social 

2015 T 

FIATES, J. E. 

A. 

Influência dos ecossistemas de empreendedorismo inovador na indústria de 

venture capital: estratégias de apoio às empresas inovadoras 

2014 T 

AMARAL, R. 

R. do 

A arquitetura da liderança nos parques científicos e tecnológicos da Catalunha: 

uma abordagem estratégica 

2014 T 

ZIMMER, P. Atributos facilitadores para a construção da confiança interorganizacional: 

estudo de caso do arranjo catarinense de inovação 

2014 D 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Banco de Teses e Dissertações do PPGEGC (2021). 
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A pesquisa de Zimmer (2014) buscou verificar o grau de maturidade dos atores do 

arranjo catarinense de inovação quanto à prática dos fatores geradores de confiança 

interorganizacional, dando maior ênfase aos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT). Para isso, 

realizou um diagnóstico da literatura a fim de identificar os atributos geradores de confiança 

interorganizacional e, com isso, verificar se estes são colocados em prática pelos atores do 

arranjo catarinense de inovação. A autora destaca que a desconfiança entre universidade e 

empresa cria um distanciamento entre esses dois atores, em que as empresas veem o meio 

acadêmico como uma esfera inacessível e distante do mundo prático, concluindo que os atores 

do arranjo catarinense de inovação possuem diferentes níveis de maturidade quanto ao grau de 

adoção dos atributos geradores de confiança interorganizacional.  

Das instituições pesquisadas pela autora, três afirmaram colocar em prática quase todos 

os atributos pesquisados e outras três instituições afirmaram que utilizavam pouco tais atributos. 

Isso permite abrir uma nova dimensão para estudo, em que a análise das redes de inovação 

possibilita o diagnóstico e a definição de estratégias para desenvolver os níveis de confiança 

entre universidade e empresa, bem como para abranger a análise dos níveis de confiança 

incluindo atores do governo. 

Em sua tese doutoral, Zimmer (2018) realizou um estudo de caso na Southern Ontario 

Smart Computing Innovation Platform (SOSCIP), do Canadá, que utiliza computação avançada 

para impulsionar a inovação. A partir dos resultados obtidos, foi proposto um framework 

fundamentado em boas práticas que sintetiza e formaliza a base dos conceitos e das 

recomendações para a interação colaborativa entre governo, universidade e empresa nas 

atividades de pesquisa pré-competitiva. A autora destaca que as alianças para pesquisa 

colaborativa envolvendo universidade, empresa e governo precisam ser gerenciadas por uma 

estrutura de governança bem definida. 

Nessa perspectiva, Schmitz (2017) destaca o papel da universidade como importante 

agente de promoção da inovação e do empreendedorismo por meio do ambiente acadêmico. 

Entretanto, apesar do aumento nos estudos sobre a temática, o autor afirma que ainda se fazem 

necessários trabalhos mais sistêmicos que incluam aspectos econômicos e sociais da inovação 

e do empreendedorismo. Assim, sua tese propõe um framework conceitual sistêmico de 

inovação e de empreendedorismo para a universidade, a fim de promover o desenvolvimento 

socioeconômico regional e a sustentabilidade institucional.  

O autor afirma que a universidade pode ser representada como um sistema social 

complexo, em que existem relações nos níveis do indivíduo, da organização e das interações 

com o ambiente. Dessa visão sistêmica, decorrem três proposições: quanto maior a contribuição 
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da universidade para o desenvolvimento socioeconômico regional, maior a possibilidade da 

preservação da sustentabilidade institucional da universidade. Os indivíduos contribuem para a 

organização, a organização afeta os indivíduos, os indivíduos e a organização impactam o 

ambiente, e o ambiente impacta os indivíduos e a organização. A inovação e o 

empreendedorismo são fomentados por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, ao mesmo 

tempo que permitem à universidade ser inovadora e empreendedora por meio da gestão 

universitária. Cabem, portanto, estudos aprofundados de análise das redes de inovação desse 

ambiente complexo universitário, que possui papel importante como indutor da inovação e do 

desenvolvimento socioeconômico regional. 

Fiates (2014) lança seu olhar para as empresas inovadoras, destacando sua relevância 

numa economia em que o conhecimento, a criatividade e o espírito empreendedor constituem 

fatores-chave de produção e de diferenciação. Em sua tese doutoral, buscou analisar a influência 

do contexto em que empresas inovadoras estão inseridas na indústria de Venture Capital (VC) 

– contexto que o autor chama de ecossistema de empreendedorismo inovador, contemplando 

incubadoras, parques tecnológicos, regiões inovadoras e outras estruturas de apoio à cultura 

empreendedora. Como resultado, o autor afirma que atualmente os ecossistemas exercem uma 

influência que varia entre moderada e forte sobre os vários fatores da indústria de Venture 

Capital, podendo chegar a forte ou a plena no futuro. Ainda reforça que existem a expectativa 

e a confiança de que o contexto, chamado de ecossistemas, possa vir a desempenhar um papel 

cada vez mais importante na performance do processo de Venture Capital e dos seus resultados 

na forma de empresas inovadoras mais competitivas e bem-sucedidas. Assim, o autor propõe 

25 estratégias a serem adotadas pelos ecossistemas de empreendedorismo inovador, por meio 

de seus sistemas e de seus mecanismos de suporte. 

De maneira mais ampla, Panisson (2017) realizou seu estudo abordando os Sistemas 

Nacionais e Regionais de Inovação, os quais apresentam uma estrutura formalizada com 

mecanismos que contribuem para o desenvolvimento da inovação através de políticas públicas 

de fomento e de incentivo, além de integrar agentes públicos e privados. Por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, caracterizou as empresas de base tecnológica como organizações 

empresariais que têm a inovação como principal fator estratégico, e assim realizou um estudo 

de multicasos analisando como as políticas públicas brasileiras de fomento da inovação 

colaboram para o processo de inovação e de desenvolvimento de empresas de base tecnológica. 

Como resultado, verificou que o Sistema Nacional de Inovação brasileiro, em conjunto 

com as articulações regionais de Santa Catarina, envolvendo governo estadual e associação 

empresarial, possui uma diversidade de mecanismos que subsidiam a inovação, o que contribui 
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para o desenvolvimento das empresas de base tecnológica, destacando os recursos não 

reembolsáveis, os benefícios fiscais – juntamente com os dispositivos legais de incentivos – e 

os programas de capacitação gerencial.  

Porém, o autor ressalta que, para ampliar a efetividade na aplicação dos investimentos, 

o Sistema Nacional de Inovação brasileiro ainda carece de maior dinamismo e de articulação 

com o sistema produtivo, de modo a estimular seu amadurecimento e a eficiência de suas 

políticas. Para isso, sugere recomendações para criar uma espécie de circuito integrado de 

inovação local, em que as startups se beneficiam com as experiências das empresas mais 

maduras, e estas, por sua vez, se beneficiam da capacidade inovativa de novos projetos e da 

captação de recursos das startups, com os agentes das políticas públicas subsidiando 

efetivamente essas iniciativas com seus dispositivos de forma articulada e integrada. 

Na mesma perspectiva econômica das fontes de recursos que contribuem para o 

desenvolvimento de empresas de base tecnológica, Marques (2016) realizou pesquisas com 

entidades de classe representativas dessas empresas no Brasil e na Austrália, assim como 

entrevistas com representantes do governo e com empresários que já receberam aporte 

financeiro por parte do governo federal, de modo a elaborar um comparativo entre os dois 

países. A autora destaca a importância do fomento de forma direta, por meio de incentivos 

fiscais, como um processo menos burocrático, mais rápido e mais assertivo para empresas 

inovadoras, o que demonstra ser uma estratégia para promover o DBC. Dessa forma, propõe 

um modelo de fomento das empresas de base tecnológica como fator de promoção do 

desenvolvimento baseado no conhecimento, sugerindo a inclusão do termo “fomento” no 

framework de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento (DUBC), de Carrillo (2002), 

como um dos pilares que contribuem para o desenvolvimento econômico baseado no 

conhecimento. 

Kurtz (2017) destaca a necessidade de transformar e de coordenar a base de recursos 

para se adaptar às mudanças em mercados turbulentos, a fim de, assim, manter as organizações 

competitivas e inovadoras. Para isso, é necessário identificar e incorporar as oportunidades de 

mercado, apresentar alta capacidade de aprendizagem e de inovação e trabalhar com outras 

organizações em rede, de forma colaborativa. 

Nessa perspectiva, o autor busca compreender a associação entre capacidades dinâmicas 

e atuação em redes colaborativas de organizações, considerando as turbulências do ambiente e 

o desempenho organizacional. Em seus resultados, o autor observa que as turbulências do 

ambiente podem influenciar as capacidades dinâmicas, especialmente em razão de fatores como 

a complexidade e o dinamismo do contexto atual, demandando da organização maiores 
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aprendizagem, integração e coordenação. Contudo, essas turbulências podem pressionar as 

empresas a buscarem parceiros estratégicos para geração de valor, induzindo sua participação 

nas redes colaborativas de organizações. 

Assim, o alinhamento estratégico entre a organização e a rede pode gerar benefícios 

mútuos potencializados, em que as competências dinâmicas favorecem as condições de valor 

da rede, e, em contrapartida, o valor gerado pela rede pode levar a um melhor desempenho 

organizacional nas empresas que possuem competências consolidadas. Dessa forma, quanto 

mais desenvolvida a estrutura de conhecimento existente na organização, e quanto mais fluida 

a troca entre os membros da rede colaborativa, melhor será o uso dos conhecimentos como 

recursos únicos, de difícil imitação pelos concorrentes e valiosos para a manutenção da 

vantagem competitiva. 

Caracterizando o contexto em que as organizações inovadoras estão inseridas e a rede, 

Bernett (2015) utiliza o termo “ambiente de empreendedorismo inovador”, referindo-se ao 

conjunto de relações que unem um sistema local de produção, um sistema de atores de 

representações locais empreendedoras, com base na cultura da inovação, e que geram um 

processo dinâmico localizado e territorial de aprendizagem coletiva e de cooperação. A autora 

afirma que as redes de cooperação fortelecem o sentimento de pertença, de coesão social e, 

muitas vezes, de confiança, fatores esses que definem o capital social, consistindo em uma 

verdadeira engenharia social, característica da sociedade do conhecimento, para enfrentar 

desafios de competitividade. Assim, em seu estudo, elaborou um conjunto de indicadores para 

medir e avaliar a influência do ambiente de empreendedorismo inovador na geração de capital 

social.  

Sob a ótica do capital social, Gomes Jr. (2020) explora os aspectos do comportamento 

humano ao favorecer a fluidez do conhecimento no ambiente corporativo, permitindo à 

organização extrair vantagem competitiva dos seus ativos de conhecimento. Os resultados 

apresentam um novo construto configurado no compartilhamento do conhecimento sob a lente 

do capital social em organizações inovadoras, em que aspectos do comportamento humano 

estão constituídos por fatores ligados a interação, acessibilidade, maturidade, resiliência e 

assimilação. 

Na mesma perspectiva do capital social, Cisne (2015) buscou analisar o conhecimento 

– tendo-o em vista como fator de produção – existente em um determinado território, de maneira 

a incorporá-lo como capital social para alavancar o desenvolvimento local, focando as 

iniciativas empreendedoras inovadoras, intensivas em conhecimento, do município de Maringá, 

no Paraná. Quinaud (2018) diz que a teoria do capital social é comumente mencionada nas 
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pesquisas sobre rede social empresarial (RSE) e analisa a capacidade da rede de ligar as pessoas 

entre si com ênfase em suas perspectivas: capital social de ponte e capital social de ligação. 

Segundo Formanski (2018), os estudos de redes sociais vêm sendo utilizados para 

proprósitos de gestão organizacional, sendo que uma das linhas de pesquisa na GC, baseada em 

redes sociais, é a do capital social. Nela, a cooperação entre os indivíduos é peça-chave para a 

inovação, pois o uso de recursos, reais ou potenciais, disponíveis por meio da rede de 

relacionamentos, como laços sociais e relações de confiança, facilita as ações dos sujeitos 

inseridos nesse contexto, proporcionando o fluxo de conhecimento que pode promover a 

inovação. A pesquisa busca compreender a influência exercida pelos atores de uma empresa de 

software que compõem a rede social organizacional no fluxo de conhecimento que possibilita 

à organização inovar. Os resultados mostram que a empresa de base tecnológica de 

desenvolvimento de software possui uma econologia social complexa, na qual é possível 

verificar funções distintas dos atores que interagem, já que: 1) os atores que aprendem são 

notadamente conhecidos como especialistas periféricos, definidos na teoria da análise de redes 

sociais; 2) os atores que organizam são os conectores centrais; e 3) os atores que realizam são 

os corretores de informação. 

Sartori (2017) e Machado (2018) trazem o termo hábitats de inovação para caracterizar 

os empreendimentos organizados sistematicamente a fim de promover a inovação, propiciando 

a interação e a integração de diferentes atores. Destacam esses empreendimentos como 

fenômenos contemporâneos de grande relevância para o desenvolvimento de uma região ou de 

um país, pois são espaços que potencializam a construção do conhecimento.  

Machado (2018) enfoca seu estudo nas incubadoras por serem espaços que 

potencializam a construção do conhecimento, facilitada pela adoção de um modelo de gestão. 

A autora destaca que o Modelo CERNE vem sendo usado para a certificação da gestão de 

incubadoras no Brasil. Contribuindo para o avanço da gestão de incubadoras certificadas, a 

autora apresenta o Modelo CELTA, estabelecido com base em cinco eixos (empreendedor, 

tecnológico, capital, mercado e gestão). O modelo contém 21 diretrizes para a verificação da 

construção de conhecimento nas incubadoras certificadas pelo Modelo CERNE. 

Considerando também que a implantação de um hábitat de inovação implica diretamente 

no desenvolvimento socioeconômico e cultural das comunidades do seu entorno, Sartori (2017) 

apresenta a metodologia InHab-Read. Essa metodologia possibilita realizar a leitura e a análise 

do entorno, adaptável aos diferentes tipos de hábitat de inovação, gerando informações que 

caracterizam o perfil da população local em relação às suas necessidades, potencialidades e 

expectativas. Segundo a autora, possibilita-se, com isso, a orientação de políticas e de ações 
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conjuntas entre a população do entorno e as organizações internas dos hábitats, propiciando a 

interação entre todos os atores e ampliando as dimensões do processo de inovação tecnológica 

e econômica para a inovação social. 

Marques (2020), investiga os mecanismos e processos, incluindos os fatores promotores 

de colaboração, cocriação e coprodução nos ambientes complexos dos ecossistemas de 

inovação e desenvove um framework conceitual para análise do potencial de coprodução de 

inovção em ecossistemas a partir das bases dos contrutos das teorias da inovação, ecossistemas 

de inovação e capacidades dinâmicas. 

Prim (2017) destaca que a inovação social procura soluções para os problemas sociais, 

de forma a promover benefícios a uma coletividade, ampliando-se por meio de processos 

colaborativos e envolvendo atores de diversas áreas que se conectam em redes na busca por 

soluções para as necessidades da sociedade. Assim, a autora identificou elementos constitutivos 

das redes de colaboração para inovação social – como os parceiros, a colaboração, a autogestão, 

os recursos, a aprendizagem e a sustentabilidade –, evidenciando ainda facilitadores e barreiras 

na formação dessas redes de colaboração e destacando o empoderamento como resultado da 

formação em rede e a liderança compartilhada.  

Borges (2017) também traz a perspectiva da inovação social como um importante 

mecanismo para responder aos desafios sociais globais e às demandas sociais do território, 

ressaltando, como característica relevante, a colaboração entre múltiplos atores por meio da 

formação de parcerias intersetoriais que envolvem o Estado, o setor empresarial, o terceiro 

setor, os indivíduos e a comunidade. A autora realizou uma análise descritiva da dinâmica das 

parcerias intersetoriais com 20 iniciativas de inovação social de Portugal. Com base nos 

resultados, propôs diretrizes em que a inovação social é o “eixo” que suporta e faz rodar as três 

“hélices”: I) planejar as parcerias; II) mapear, adquirir e nutrir as parcerias; e III) avaliar os 

resultados das parcerias e as implicações nos impactos sociais. Assim, a governança é a “grade” 

que estabelece as regras e os limites da gestão da rede de parceiros. 

No conceito de hábitats de inovação, os Parques Científicos e Tecnonólogicos (PCTs) 

apresentam-se como um importante mecanismo de desenvolvimento regional. Esse formato de 

organização em rede tem se difundido tanto em países desenvolvidos como naqueles em 

desenvolvimento. Dal Toé (2015) lança seu estudo sobre os PCTs e destaca, que para que sua 

implantação seja bem-sucedida, é necessário conhecer e gerenciar os fatores críticos envovidos 

nesse processo. Os resultados do seu estudo de caso demonstram que a falta de um modelo 

conceitual e de diretrizes estabelecidas fragiliza o desenvolvimento de projetos e as atividades 
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oferecidas pelo PCT, refletindo-se no seu papel estratégico. Com isso, a autora propõe um 

framework conceitual para a implantação de um PCT. 

Por sua vez, Amaral (2014) destaca o PCT como um importante mecanismo que 

consolida a união dos agentes da hélice tríplice em uma rede complexa de organizações que 

visa a alavancar a riqueza e o bem-estar da população mediante a inovação e a criatividade. 

Observando a experiência da Catalunha na criação e no desenvolvimento dos seus PCTs, o 

autor destaca que é importante uma nova compreensão dos aspectos gerenciais, em que a 

liderança hierárquica ceda lugar a uma liderança em rede. Observa que, nas relações 

interorganizacionais entre os PCTs, bem como entre estes e os atores universidade, empresas e 

governo, é preciso desenvolver a prática da liderança em rede. Recomenda ainda o 

desenvolvimento de programas específicos para promover uma cultura de liderança em rede 

entre as partes envolvidas. 

As cidades e suas tipologias também são consideradas importantes hábitats de inovação, 

pois no espaço do ambiente urbano da cidade há uma significativa concentração de 

conhecimento e de inovação. Chang (2018) destaca a teoria do desenvolvimento urbano 

baseado no conhecimento (DUBC) como um novo paradigma para desenvolver territórios a 

partir das atividades baseadas no conhecimento, que resultam em maior nível de prosperidade 

compartilhada e de qualidade de vida para seus habitantes. O autor propõe uma estratégia para 

promover cidades sustentáveis baseadas em conhecimento, composta por três eixos 

interconectados: laboratórios de inovação urbana como direcionadores de implantação, DUBC 

como abordagem integrada de gestão do conhecimento e Sistema de Capital como estrutura de 

valor para o monitoramento e para a avaliação da sustentabilidade da cidade. O DUBC consiste 

em um modelo de referência para a análise de cidades e procura alinhar o desenvolvimento e 

sua governança com os princípios da economia do conhecimento. Carneiro (2020) buscou 

instrumentalizar o framework do DUBC, visando a apoiar a tomada de decisão na governança 

das cidades. 

Na perspectiva do European Smart Cities Model, Garbuio (2019) propõe a cocriação e 

a consolidação de um framework denominado “Humanização, Uso e Gestão Sustentável dos 

Espaços Públicos” (HUGEP), sob o prisma do conceito de Cidades Humanas, Susntentáveis e 

Inteligentes, servindo como um modelo de referência para subsidiar a tomada de decisões no 

planejamento do espaço urbano. Promove, desse modo, uma gestão humanizada e sustentável 

de seus espaços públicos de deslocamento e de permanência, especialmente na formulação de 

políticas públicas em um escopo multidisciplinar. 
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Palandi (2018) buscou compreender o processo de desmaterialização para adotar 

práticas sustentáveis nas sociedades do conhecimento. Para a autora, a desmaterialização pode 

ser vista e adotada como o elo entre a variação das manifestações econômicas no volume de 

materiais processados e os modos de viver e de compreender o processo cultural de práticas 

sustentáveis nessas sociedades. 

Nunes (2017) enfatiza que a “imagem do lugar” é um importante ativo de conhecimento. 

Além de suportar diversas atividades, ao expressar os atributos de sua identidade, as 

características físicas e as atividades do lugar também comunicam uma imagem de marca 

associada às lembranças de ideias e de sentimentos específicos. A partir disso, a autora propõe 

um modelo com elementos e critérios para o conhecimento da identidade e da imagem da marca 

do lugar urbano, oferecendo aos gestores urbanos um recurso de coleta, organização e 

interpretação de informações úteis ao planejamento e ao desenvolvimento da gestão de 

localidades, regiões e cidades. Esse recurso é baseado no conhecimento das características 

socioculturais e no potencial humano, produtivo e turístico de cada lugar. Conhecendo a 

imagem da marca do lugar, é possível considerar suas características tangíveis e intangíveis 

como recursos potencialmente valiosos, compreendendo um conjunto patrimonial da cidade. 

Assim, o presente estudo vem somar-se aos estudos já produzidos pelo PPGEGC/UFSC, 

avançando na compreensão do contexto dinâmico e complexo da sociedade do conhecimento, 

contribuindo com uma perspectiva do desenvolvimento regional inteligente a partir da 

governança de redes no contexto de ecossistemas de empreendedorismo inovador. A literatura 

aponta que são poucos os estudos que abordam a governança em níveis extraorganizacionais 

ou interinstitucionais. Este estudo busca cobrir essa lacuna com o objetivo de desenvolver um 

modelo de governança em rede entre atores e agentes de um ecossistema de empreendedorismo 

inovador que contribui para o desenvolvimento regional inteligente. 

Cabe destacar ainda o caráter interdisciplinar que a temática da pesquisa possui, apoiado 

nas teorias da administração e da economia, perpassando transversalmente a sociologia, a 

antropologia, a psicologia, entre outras disciplinas. O estudo engloba assuntos ligados a 

empreendedorismo, inovação, sustentabilidade, gestão do conhecimento, gestão da inovação, 

gestão empresarial e políticas públicas, trazendo contribuições para o PPGEGC/UFSC e 

agregando valor por meio da linha de pesquisa “Empreendedorismo, Inovação e 

Sustentabilidade”. Isso é válido especialmente no que diz respeito aos benefícios da criação de 

estratégias de desenvolvimento regional baseado em conhecimento, políticas públicas de 

incentivo à inovação e difusão da economia do conhecimento, permitindo uma eficiente gestão 

que garanta a sustentabilidade em novos modelos de negócio, bem como contribuindo para a 
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tomada de decisão de gestores públicos que buscam o crescimento socioeconômico e 

sustentável na era do conhecimento. 

Esta tese vem juntar-se a esses trabalhos, valorizando ainda mais o programa e 

colaborando para o cumprimento de seus objetivos na construção de uma sociedade justa e 

democrática por meio da pesquisa, na busca de soluções para organizações públicas, privadas 

e para a sociedade em geral, bem como no avanço do conhecimento científico e tecnológico e 

na difusão do conhecimento no setor produtivo regional e nacional por meio do conhecimento, 

do empreendedorismo e da inovação. 

 

1.6 ASPECTOS ÉTICOS 

  

As questões éticas podem ser abordadas por meio de várias perspectivas, tendo esta 

pesquisa a preocupação com sua publicação científica, eticamente correta, no intuito da 

credibilidade da ciência, e com a reputação do pesquisador no que se refere à busca do 

reconhecimento social pelos seus estudos e pelas suas descobertas.  

Para o Instituto Bioética et al. (2013, p. 244), “a Ética no ambiente científico deve ser 

vista como uma oportunidade de aperfeiçoamento dos pesquisadores como pessoas e que o 

cumprimento das diretrizes de integridade na pesquisa deve ser considerado como respeito”. 

Em relação aos aspectos éticos, Creswell (2010) pondera que se fazem necessários cuidados 

expressos, pois o pesquisador deve proteger os partícipes de seus estudos, promovendo assim 

um relacionamento de confiança, em prol da integridade da pesquisa.  

Diante do exposto, o tema da presente pesquisa está voltado para a manifestação de seres 

humanos e de valores organizacionais, tendo por objetivo desenvolver um modelo de 

governança em rede entre atores e agentes de um ecossistema de empreendedorismo inovador 

que contribui para o desenvolvimento regional inteligente. Para atingir tal objetivo, é 

imprescindível a participação das pessoas nesse processo.  

Assim, para o desenvolvimento deste estudo, todas as relações serão mantidas sob as 

normas do Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina, bem como a aquisição 

do aceite e da autorização das organizações a serem pesquisadas, referentes à participação da 

pesquisa. O aceite e a autorização serão expressos mediante documento próprio, constituído o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com base na Resolução no 510/2016, do 

Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (CEPSH), e na Resolução no 466, de 12 de 

dezembro de 2012, que possui diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos (Anexo A). Ressalta-se também que todas as necessidades estabelecidas quanto 
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à pesquisa ou às informações requeridas pelos pesquisados serão respeitadas, sem esquecer a 

garantia de seu anonimato. 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos, iniciando-se com a contextualização do 

tema em seu capítulo 1, que, além de inserir o leitor no estudo, permite estabelecer um processo 

sinérgico com o autor, conhecendo sua jornada acadêmica e profissional e as motivações para 

realizar a presente pesquisa. Este capítulo apresenta ainda a problemática de pesquisa, o 

objetivo geral e os objetivos específicos, a justificativa e a relevância do trabalho, sua aderência 

conceitual ao PPGEGC, bem como os aspectos éticos. 

O capítulo 2 contempla a base teórica com uma densa revisão da literatura, estabelecida 

a partir de pesquisas feitas à produção científica dos autores selecionados na revisão sistemática 

integrativa da literatura. Esse capítulo se inicia com as considerações, na sequência aborda o 

referencial teórico dos temas “conhecimento”, “desenvolvimento regional”, “ecossistema de 

empreendedorismo inovador” e “governança em rede”, encerrando-se com a sua síntese. 

O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização da investigação, contemplando a caracterização da pesquisa, os procedimentos de 

coleta e de análise dos dados, bem como o processo da pesquisa. 

O quarto capítulo descreve a formação e a condução dos grupos focais e o caminho 

trilhado para a construção do Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas de 

Empreendedorismo Inovador que serviu como instrumento para a coleta de dados do estudo de 

campo. 

 O quinto capítulo apresenta a análise dos resultados a partir da construção dos Mapa da 

Rede de Colaboração pelos participantes dos grupos focais que permitiu identificar os atores e 

agentes do ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis a partir da estrutura e 

distribuição nas hélices e subcategorias de relacionamento, bem como as características e das 

relações. Com os dados dos Mapas da Rede de Colaboração esse capítulo apresenta ainda a 

contrução e análise dos sociogramas das redes sociais. 

 As análises da rede social significativa permitiram caracterizar a governança em rede 

no contexto do ecossistema de empreendedorismo inovador em que se obteve a postulação de 

princípios para desenvolvimento do Modelo Sapiens, cujo resultado é apresentado no capítulo 

6. 
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O sétimo capítulo apresenta as conclusões, a perspectiva de continuidade desta pesquisa 

e as recomendações para trabalhos futuros. 

Ao final do documento, são apresentadas as referências utilizadas na produção da 

pesquisa, os Apêndices e os Anexos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Com o suporte da revisão sistemática da literatura e do material bibliográfico 

complementar de outras fontes consultadas que se mostraram relevantes para esta pesquisa, 

neste capítulo são apresentados os conceitos dos autores pesquisados, servindo de 

fundamentação teórica para a realização do estudo. Triviños (1987, p. 104) destaca que “não é 

possível interpretar, explicar e compreender a realidade sem um referencial teórico” e afirma 

ainda que a produção do conhecimento não é um empreendimento isolado, mas sim a 

construção coletiva da comunidade científica em um processo continuado de busca no qual cada 

novo estudo contribui com os conhecimentos anteriormente construídos (ALVES-MAZZOTI, 

1998).  

Dessa forma, é essencial para a construção conceitual de uma pesquisa fundamentá-la 

com as contribuições de autores clássicos e atuais, garantindo a edificação do conhecimento de 

forma sustentada. Além da revisão sistemática integrativa da literatura, apresentada no 

Apêndice A, a seleção dos estudos se deu em todo o processo de formação acadêmica dentro 

do programa de mestrado e doutorado do PPGEGC, por indicações de professores e de outros 

pesquisadores, bem como da própria busca em outras fontes de estudos relacionados ao tema.  

A sequência dos temas estudados procurou dar uma cadência à fundamentação teórica, 

iniciando-se com o conceito de conhecimento essencialmente como um ativo importante e 

indispensável para a sustentabilidade das organizações. Estas, atuando conjuntamente com 

outros atores e agentes, geram um ecossistema de empreendedorismo, contribuindo para o 

desempenho inovador das economias e consequentemente para o seu processo de 

desenvolvimento. Conectam-se assim ao conceito de desenvolvimento regional, abarcando os 

aspectos econômico, social e ambiental, apresentando-se dessa forma sob a perspectiva do 

desenvolvimento baseado no conhecimento (DBC). Tal perspectiva é sustentada por uma 

estratégia de futuro almejado para o alcance de uma sociedade superinteligente e centrada nas 

pessoas (5.0), em que os atores atuam de forma colaborativa e promovem um desenvolvimento 

regional inteligente.  

A velocidade exigida nos processos organizacionais inicia um movimento de integração 

das redes (networking model) caracterizado por forte interação horizontal entre as organizações, 

por meio da pesquisa colaborativa, das alianças estratégicas para pesquisa, do desenvolvimento 

de processos integrados e paralelos e do uso de sofisticadas tecnologias eletrônicas de 
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processamento de dados, promovendo uma integração em rede interorganizacional concebida 

como um ecossistema. Dessa maneira, a governança em rede, que nos últimos anos vem 

demonstrando um novo campo de estudos das relações interorganizacionais, apresenta-se como 

uma importante estratégia para o desenvolvimento regional. Este capítulo encerra-se com a 

caracterização dos conceitos de ecossistemas, que, apesar de diferentes nomes e concepções, 

compreendem a inovação como diferencial estratégico para as organizações de todos os setores, 

que buscam oportunidades diante da nova economia do conhecimento, criando valor para o 

mercado e para a sociedade. Atuando em forma de redes, tais organizações contribuem para 

gerar estratégias competitivas para os atores e agentes que integram o ecossistema, bem como 

estratégias de desenvolvimento regional, transformando a imensidão de informações das 

organizações de uma região em conhecimento regional. 

2.2 CONHECIMENTO  

 

Drucker (1969) afirmava que o futuro das empresas estava em transformação com base 

em uma gradual descontinuidade dos meios de produção e no surgimento de novas tecnologias. 

Os recursos tangíveis passariam a ser integrados aos recursos intangíveis, e com isso as 

indústrias sofreriam mudanças na economia mundial, tornando o conhecimento um importante 

recurso econômico, com valor de mercado. As pessoas de poder seriam, por consequência, as 

pessoas de conhecimento. Desde então, o autor passou a abordar novos termos, como a 

economia baseada no conhecimento e o trabalhador do conhecimento. A crescente busca por 

conhecimento, empreendida pelas organizações, mostra que esse se tornou um ativo essencial 

e indispensável para a sustentabilidade dos negócios (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

Marinova e Phillimore (2003), Boehm e Frederick (2010) e Trott (2012) destacam que 

o conhecimento começa a ser reconhecido como ativo intangível de extrema relevância para o 

sucesso do processo de inovação de alto valor agregado. Nesse contexto, o conceito de ativo 

torna-se mais profundo do que simplesmente “o conjunto de bens e direitos de uma entidade” 

ou “as aplicações de recursos” de uma empresa, geralmente aceito como satisfatório pelos 

profissionais da área contábil (GOULART, 2002, p. 59). Diversos autores renomados definem 

ativos com clara referência a “benefícios futuros esperados” (MARTINS, 1972; 

HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999; IUDÍCIBUS, 2000). 

O prof. Eliseu Martins, em sua tese doutoral (MARTINS, 1972, p. 29), mostra a 

relevância da noção de benefício econômico futuro para a caracterização da natureza dos ativos: 

“Consideramos o potencial de resultado econômico a verdadeira caracterização de um elemento 
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como ativo”, dando ênfase ao resultado propriamente dito, e não ao seu agente causador, e 

esclarece: 

 

O conceito conservador é o de qualificar o agente como sendo o ativo; e o 

deste outro (mais “econômico”) o de assim denominar o resultado trazido pelo 

agente. O computador é um agente que presta diversos serviços, como cálculo 

e armazenagem de dados e isso constitui o verdadeiro ativo; o computador é 

apenas o agente. O caminhão é o agente que proporciona o resultado 

transporte; e este é o ativo (MARTINS, 1972, p. 29). 

 

Essa separação entre o resultado e o agente é de grande importância, pois desmistifica 

o paradigma contábil tradicional e conservador de ativo, ampliando o entendimento sobre a 

característica fundamental deste: o benefício futuro de resultados econômicos. 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 281) afirmam que “ativos são essencialmente 

reservas de benefícios futuros” e mencionam ainda a definição do Financial Accounting 

Standards Board (FASB), encontrada em seu referencial conceitual, no Statements of Financial 

Accounting Concepts: “benefícios econômicos futuros prováveis, obtidos ou controlados por 

uma entidade em consequência de transações ou eventos passados”. Para o FASB (1980), 

incorporar um benefício futuro provável é característica essencial dos ativos; sem essa 

característica, não se pode reconhecer a existência dele.  

O International Accounting Standards Committee (IASC, 1989, p. 56) destaca que “o 

benefício econômico futuro embutido em um ativo é o potencial de contribuir, direta ou 

indiretamente, ao fluxo de caixa ou equivalente à caixa da empresa”.  

Sob a lente aprofundada do conceito de ativos, é importante observar que eles advêm de 

recursos físicos (tangíveis) e não físicos (intangíveis) que estejam sob o controle da organização 

e que possam ser utilizados para produzir o benefício econômico futuro almejado. Assim, o 

conhecimento, quando reconhecido como ativo intangível, é o componente que gera valor para 

a organização. 

Rezende (2002) destaca que o diferencial das empresas não reside mais nas máquinas 

utilizadas, mas sim no somatório do conhecimento coletivo gerado e adquirido, bem como em 

habilidades, criatividade, valores, atitudes e motivação das pessoas que integram a organização. 

Dessa forma, os ativos intangíveis são o resultado da incorporação da informação e do 

conhecimento às atividades produtivas das empresas, e ambos constituem um fator-chave na 

construção das vantagens competitivas. O não reconhecimento contábil dos ativos intangíveis 

criados internamente na empresa acaba por subavaliar o seu valor (NUNES, 2003). Chamados 

por alguns autores de ativos invisíveis, por outros de ativos intelectuais, entre tantas outras 
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denominações atuais, os estudos sobre os intangíveis é uma das áreas mais complexas e 

desafiadoras da contabilidade e das finanças empresariais (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 

1999). 

Um desses fatores de complexidade a respeito do entendimento dos intangíveis reside 

na própria etimologia da palavra “intangível”: 

 

se quisermos ligar a etimologia da palavra “intangível” à definição dessa 

categoria de ativos nada conseguiremos, a não ser concluir que não há tal 

significado etimológico no conceito contábil. Patentes são consideradas ativo 

intangível; mas prêmios de seguro antecipados não possuem qualquer caráter 

de tangibilidade maior do que aquelas, porém não pertencem ao grupo dos 

intangíveis. Na verdade, investimentos, duplicatas a receber, depósitos 

bancários, representam todos eles direitos, mas, apesar da falta de existência 

corpórea, são considerados tangíveis (MARTINS, 1972, p. 53). 

 

Assim, não basta afirmar que o ativo intangível tem como exclusiva característica sua 

inexistência física. Conforme descrevem Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007, p. 228), os 

intangíveis são caracterizados como ativos da mesma forma que os tangíveis: “são agregados 

de benefícios econômicos futuros sobre os quais uma dada entidade detém o controle e 

exclusividade na sua exploração”. 

Edvinsson e Malone (1998, p. 22) afirmam que “os ativos intangíveis surgiram em 

resposta a um crescente reconhecimento de que fatores extra-contábeis podem ter uma 

importante participação no valor real de uma empresa”. De acordo com Santos, Melo e 

Iudícibus (2007), os recursos intangíveis são fontes inesgotáveis de riquezas, e por isso é 

indispensável sua identificação e sua avaliação para a continuidade da empresa. Esses recursos 

muitas vezes têm maior valor que os ativos físicos, e sua administração é um fator-chave para 

o sucesso das organizações. 

Hendriksen e Van Breda (1999) destacam que existem diversos itens classificáveis 

como intangíveis, seja identificáveis, seja não identificáveis. Um exemplo comum de um ativo 

intangível não identificável é o goodwill. Segundo Schroeder e Clark (1998), o conjunto de 

intangíveis forma o goodwill, e seu ativo é representado pelo valor presente descontado de 

lucros futuros superiores esperados, ou seja, o excedente potencial de produtividade da empresa 

comparado a resultados do setor, gerando assim um valor superior para o negócio. 

Martins (1972, p. 74) apresenta a classificação de Copyngton (1923) do goodwill:  

 

• Goodwill Comercial: criado em função exclusivamente da empresa como 

um todo, independente das pessoas proprietárias ou administradoras. 
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• Goodwill Pessoal: decorrente de uma ou várias pessoas que integram a 

empresa, sendo proprietária(s) ou administradora(s). 

• Goodwill Profissional: desenvolvido por uma classe profissional que cria 

uma imagem que a distingue dentro da sociedade propiciando condições de 

alta remuneração, como no caso dos médicos, advogados e contadores em 

alguns países. 

• Goodwill Evanescente: característico de certos produtos que a moda cria e 

que, portanto, possuem curta duração. 

• Goodwill de Nome ou Marca Comercial: ocasionado pela imagem do 

nome da empresa que produz o produto ou da marca sob o qual é 

comercializado. Distingue-se do anterior dada a durabilidade. 

 

Martins (1972, p. 73) apresenta também a classificação do goodwill de Paton e Paton 

(1952): 

• Goodwill Comercial: decorrente de serviços colaterais como equipe cortês 

de vendedores, entregas convenientes, facilidade de crédito, dependências 

apropriadas para serviço de manutenção; qualidade do produto em relação ao 

preço; atitude e hábito do consumidor como fruto de nome comercial e marca 

tornados proeminentes em função de propaganda persistente; localização da 

firma. 

• Goodwill Industrial: decorrente de altos salários, baixo turnover de 

empregados, oportunidades internas satisfatórias para acesso às posições 

hierárquicas superiores, serviço médico, sistema de segurança adequado, 

desde que tais fatores contribuam para a boa imagem da empresa e também 

para a redução do custo unitário de produção, devido à eficiência de uma força 

de trabalho operando nessas condições. 

• Goodwill Financeiro: derivado da atitude de investidores e de fontes de 

financiamento e de crédito em função de a empresa possuir sólida situação 

para cumprir suas obrigações e manter sua imagem ou, ainda, obter recursos 

financeiros que lhe permitam aquisições de matéria-prima ou mercadorias em 

melhores termos e preços. 

• Goodwill Político: decorrente de boas relações com o Governo. 

 

Segundo Glautier e Underdown (2001, p. 167): 

 

Goodwill pode ser descrito como a soma daqueles atributos intangíveis de um 

negócio que contribuem para o seu sucesso, tais como: uma localização 

favorável, uma boa reputação, a habilidade e perícia dos seus empregados e 

gestores e sua relação duradoura com credores, fornecedores e clientes. 

 

Ocorre que o conceito de goodwill pode ser claramente definido, mas sua mensuração é 

“um tópico controverso na contabilidade por causa da sua natureza vaga e da dificuldade de se 

chegar a um valor que seja verificável” (GLAUTIER; UNDERDOWN, 2001, p. 167).  

Em 1995, a Skandia, maior empresa de seguros e serviços financeiros da Escandinávia, 

buscando preencher essa lacuna – supostamente deixada pela contabilidade – entre o valor 

contábil e o real valor dos negócios, divulgou seu Relatório Anual de Capital Intelectual, 

baseado em seu Modelo Navigator (EDVINSSON; MALONE, 1997).  
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O Capital Intelectual veio como um novo conceito na tentativa de justificar essa 

diferença, e o modelo, desenvolvido para mensurá-lo, como uma ferramenta gerencial para as 

empresas que participam do novo cenário mundial baseado na economia do conhecimento, 

partindo-se do princípio de que a aplicação do conhecimento nas organizações gera os 

benefícios intangíveis que impactam o valor delas. 

Brooking (1996, p. 12-13) divide o Capital Intelectual em quatro categorias: 

 

• Ativos de Mercado: potencial que a empresa possui em decorrência dos 

intangíveis que estão relacionados ao mercado, tais como: marca, clientes, 

lealdade dos clientes, negócios recorrentes, negócios em andamento 

(backlog), canais de distribuição, franquias etc. 

• Ativos Humanos: compreendem os benefícios que o indivíduo pode 

proporcionar para as organizações por meio da sua expertise, criatividade, 

conhecimento, habilidade para resolver problemas, tudo visto de forma 

coletiva e dinâmica. 

• Ativos de Propriedade Intelectual: incluem os ativos que necessitam de 

proteção legal para proporcionar às organizações benefícios tais como: know-

how, segredos industriais, copyright, patentes, designs etc. 

• Ativos de Infra-Estrutura: compreendem as tecnologias, as metodologias 

e os processos empregados, como cultura, sistema de informação, métodos 

gerenciais, aceitação de risco, banco de dados de clientes, etc. 

 

A fim de estabelecer uma equação que traduzisse o valor do Capital Intelectual em 

termos matemáticos, a Skandia chegou à seguinte fórmula (EDVINSSON; MALONE, 1998, p. 

166): 

 

Capital Intelectual Organizacional = iC 

 

Em que o valor de “C” é obtido a partir de uma relação que contém os indicadores mais 

representativos de cada área de foco (financeiro, clientes, processo, renovação, 

desenvolvimento e humano). Tais indicadores são avaliados monetariamente, excluindo-se os 

que pertencem mais propriamente ao Balanço Patrimonial. O “i” representa o índice de 

eficiência do Capital Intelectual, obtido por meio da média aritmética dos indicadores mais 

representativos de cada área de foco, expressos em porcentagens, quocientes e índices. 

Para Meritum (2002), o Capital Intelectual é estabelecido pela combinação da “criação 

de valor” em três dimensões: Capital Humano, Capital Estrutural e Capital Relacional. O 

Capital Humano está contido nas pessoas e é composto pelas habilidades desenvolvidas por 

pessoas, pelos conhecimentos adquiridos por meio de experiências (know-how), pela 
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competência, pela capacidade de inovação pessoal e pelo espírito empreendedor (AMÉRICO; 

RIBEIRO JR., 2019).  

O Capital Estrutural está relacionado aos processos e aos sistemas organizacionais, às 

bases de dados, às tecnologias da informação e comunicação (TICs) e aos processos de negócio, 

ou seja, trata do fluxo do conhecimento dentro da organização. Segundo Américo e Ribeiro 

Júnior (2019), o Capital Estrutural é a estrutura que dá a base para o Capital Humano, sendo 

considerado como o sistema físico em que são realizados os processos de transmissão e de 

armazenamento do Capital Intelectual. O Capital Estrutural agrega valor à organização à 

medida que os processos e os sistemas organizacionais dão suporte à criatividade das pessoas 

e à inovação organizacional. 

O Capital Relacional se refere aos recursos e aos relacionamentos externos à 

organização, tais como fornecedores, clientes, credores, investidores, entre outras partes 

interessadas, denominados stakeholders (AMÉRICO; RIBEIRO JR., 2019). O Capital 

Relacional está diretamente associado ao goodwill (EDVINSSON; MALONE, 1998), pois o 

valor atribuído a esse ativo tem ligação com o grau de satisfação dos clientes e com a percepção 

de valor dos investidores. Mas esse elemento é composto por incertezas, pois a imagem e a 

relação com os agentes externos podem mudar ao longo do tempo (SVEIBY, 1998). 

Sustentando-se na literatura contábil e gerencial, Antunes e Martins (2002, p. 51-52) 

identificam pontos em comum entre fatores responsáveis pela formação do goodwill e do 

Capital Intelectual, representados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Fatores formadores do goodwill e do Capital Intelectual 
Fatores que geram o goodwill Fatores que geram o Capital Intelectual 

- Administração superior.  

- Organização ou gerente de vendas 

proeminente.  

- Fraqueza na administração do competidor.  

- Propaganda eficaz.  

- Processos secretos de fabricação. 

- Boas relações com os empregados.  

- Crédito proeminente como resultado de 

uma sólida reputação.  

- Excelente treinamento para os 

empregados. 

- Alta posição perante a comunidade, 

conseguida através de ações filantrópicas e 

de participação em atividades cívicas por 

parte dos administradores da empresa. 

- Desenvolvimento desfavorável nas 

operações do competidor.  

- Associações favoráveis com outra 

empresa. 

- Conhecimento, por parte do funcionário, do que 

representa o seu trabalho para o objetivo global da 

companhia.  

- Funcionário tratado como um ativo raro.  

- Esforço da administração para alocar a pessoa certa 

na função certa, considerando suas habilidades. 

- Existência de oportunidade para desenvolvimento 

profissional e pessoal. 

- Avaliação do retorno sobre o investimento 

realizado em pesquisa e desenvolvimento (P&D).  

- Identificação do know-how gerado pela P&D.  

- Identificação dos clientes recorrentes. 

- Existência de uma estratégia proativa para tratar a 

propriedade intelectual. 

- Mensuração do valor da marca.  

- Avaliação do retorno sobre o investimento 

realizado em canais de distribuição.  

- Sinergia entre os programas de treinamento e os 

objetivos corporativos. 
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- Localização estratégica.  

- Descoberta de talentos ou recursos.  

- Condições favoráveis com relação aos 

impostos.  

- Legislação favorável. 

- Existência de uma infraestrutura para ajudar os 

funcionários a desempenhar um bom trabalho.  

- Valorização das opiniões dos funcionários sobre os 

aspectos de trabalho.  

- Participação dos funcionários na elaboração dos 

objetivos traçados.  

- Encorajamento dos funcionários para inovar.  

- Valorização da cultura organizacional. 
 

Fonte: Adaptado de Antunes e Martins (2002, p. 51-52). 

 

Os autores destacam que é relevante observar a impossibilidade de listar todos os fatores 

e condições devido à própria natureza dos intangíveis, mas que tanto o goodwill quanto o 

Capital Intelectual estão sempre relacionados com a capacidade de geração de lucros para a 

empresa, enquadrando-se assim na definição de ativo (ANTUNES; MARTINS, 2002). 

De acordo com Oliveira (1999, p. 125), os ativos intangíveis são uma parte, como um 

subsistema, do sistema empresarial: “Todo subsistema dentro de um sistema existe para ajudá-

lo a cumprir sua missão. Sendo que as características de uma parte de um sistema devem ser 

interpretadas em seu contexto sistêmico”.  

Portanto, o Capital Intelectual de uma organização torna-se o subsistema interno que 

contribui para cumprir a missão organizacional por meio de um estoque de conhecimento que 

se origina da transformação do conhecimento tácito em explícito e que pode ser aumentado 

através da sistematização e da estocagem do conhecimento dos indivíduos (ERICKSON; 

ROTHBERG, 2000). Como um processo sistêmico, esses conhecimentos se originam das 

comunicações e dos relacionamentos entre os indivíduos envolvidos nos processos 

organizacionais, tanto do ambiente interno (funcionários) como também do ambiente externo 

(clientes, fornecedores, investidores, parceiros, mercado etc). 

Considerando a importância do Capital Intelectual como fonte de valor para as 

organizações, envolvendo todas as partes interessadas (stakeholders), estudos recentes 

começaram a analisar os mecanismos de Governança Corporativa que podem propiciar uma 

melhoria na evidenciação de informações sobre os ativos intangíveis, reconhecendo-se a 

importância de maximizar o nível de evidenciação de informações a todas as partes interessadas 

(stakeholders). Assim, tais estudos buscam examinar os atributos da Governança Corporativa 

que são determinantes para a evidenciação voluntária de Capital Intelectual nas empresas 

(BARAKO; HANCOCK; IZAN, 2006; CERBIONI; PARBONETTI, 2007; AZMAN; 

KAMALUDDIN, 2012; MAÇAMBANNI et al., 2012; KAVESKI et al., 2015; MACEDO et 

al., 2015; GÓIS; DE LUCA; MONTE JUNIOR, 2016; DA SILVA et al., 2019).  
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Edvisson e Malone (1997) reforçam que o Capital Intelectual representa a “posse” do 

conhecimento, das experiências aplicadas e das tecnologias organizacionais, dos 

relacionamentos com clientes e das habilidades profissionais – atributos que proporcionam à 

empresa uma vantagem competitiva no mercado em que atua. Nesse sentido, o conhecimento é 

um recurso estratégico que, sob a forma de ativo intangível, deve ser gerido de forma adequada, 

para obter-se o máximo de benefícios para a empresa com o seu uso eficiente. Nessa 

perspectiva, é preciso reconhecer e explorar todos os benefícios atribuíveis ao ativo intangível, 

e, no caso do conhecimento, os benefícios aumentam significativamente à medida que ele é 

compartilhado. 

Antunes (2000) destaca que nas organizações baseadas no conhecimento é possível criar 

valor sem a estrita dependência dos ativos tradicionais, tais como prédios, máquinas e matérias-

primas, reforçando a ideia do conhecimento como um ativo intangível estratégico. Mais 

especificamente, para a teoria das empresas baseadas em conhecimento, o processo de criação 

de valor não ocorre por meio dos fatores tradicionais de produção, tais como capital, trabalho, 

terra, mas sim pelo Capital Intelectual e pelos ativos de conhecimento. Por isso, na perspectiva 

da gestão baseada em valor, um dos maiores desafios que se apresenta é a avaliação dos ativos 

intangíveis cujo valor não aparece em relatórios contábeis, mas que são cada vez mais 

significativos para o alcance dos resultados organizacionais. 

Dos benefícios atribuíveis ao conhecimento, Tsai e Li (2007, p. 371) ressaltam a sua 

importância como recurso estratégico para a competitividade das organizações afirmando que 

“em ambientes competitivos, o conhecimento constitui o principal recurso para a obtenção de 

vantagem competitiva nas organizações”.  

Grant (1996) considera que na visão baseada em conhecimento (knowledge-based view, 

ou KBV) a capacidade organizacional deve considerar o resultado da integração de 

conhecimento. Essa visão mais avançada desse ativo implica na maneira como as habilidades 

incorporadas e as rotinas organizacionais são convertidas de sua forma tácita para sua forma 

explícita (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). 

Importante destacar ainda que, ao contrário dos fatores de produção tradicionais e 

finitos, o conhecimento apresenta um enorme potencial de criação de riqueza, pois pode gerar 

retornos crescentes através da sua utilização sistemática (KIM et al., 2012) e ser empregado 

simultaneamente em diversas aplicações sem se desvalorizar (WILCOX KING; ZEITHAML, 

2003). Além disso, na sua utilização sob diferentes formas, o conhecimento tende a aumentar 

ao invés de diminuir (ADLER, 2001; SPENDER, 2002). 



55 
 

Outro aspecto dicotômico relevante da nova visão é que a construção de conhecimento 

baseada em informações passadas não é suficiente. Segundo Spender (1996), para construção 

do conhecimento organizacional, é necessário distinguir e reconhecer os recursos baseados em 

perspectivas e em pontos de vista de evolução, pois o processo de criação de valor não é 

composto pelos fatores de produção tradicionais. Dessa forma, o conhecimento também pode 

ser usado como meio para se lidar com as mudanças de mercado, a concorrência e os avanços 

tecnológicos na busca por vantagem competitiva (DAVENPORT; PRUSAK, 2003; NONAKA, 

2000). 

Portanto, existe uma dimensão temporal no conhecimento que pode perder rapidamente 

sua relevância em mercados dinâmicos e competitivos, assim como devido a períodos 

turbulentos ou a crises que envolvem mudanças rápidas (BRAY, 2007; KESZEY, 2018; 

BOLISANI; BRATIANU, 2017). Bray (2007) cita como exemplo de períodos turbulentos o 11 

de setembro, os eventos de 2001 relacionados ao Antraz e o furacão Katrina, em 2005. 

Investigações documentadas confirmam que existia conhecimento suficiente, porém as trocas 

de conhecimento eram insuficientes para mitigar os resultados negativos gerados por essas 

crises. Ainda, conforme relatam Sardan e Sweeney (2016), o mundo enfrentou uma lista 

assustadora de crises com comportamento conturbado no ano de 2014, a exemplo do surto de 

ebola, e para tais momentos foi necessário desenvolver novos métodos capazes de lidar com as 

incertezas do futuro complexo, caótico e à beira de um colapso.  

A revista Knowledge Management Research and Practice (KMRP) realizou uma edição 

especial sobre gestão do conhecimento para o enfrentamento da crise da pandemia de covid-19, 

causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. O conjunto de estudos dessa edição aborda a 

compreensão das estratégias, dos projetos e das ferramentas para gerir o conhecimento que 

deram suporte para a superação da crise mundial, apontando que a gestão do conhecimento é 

essencial para a sobrevivência e para a sustentabilidade de qualquer organização privada, 

pública e social.  

 

A capacidade de criar, empregar e desdobrar conhecimento é crítica para 

proteger o negócio e garantir que as organizações possam contribuir 

continuamente para a dinâmica de criação de valor das partes interessadas. A 

Gestão do Conhecimento é essencial para conduzir as organizações durante a 

crise. Pode ajudar a implementar a gestão da mudança, a otimizar as operações 

e, mais importante, a apoiar os mecanismos de aprendizagem organizacional 

que podem se transformar em inovações, fortalecendo os sistemas 

organizacionais de resposta a um cenário socioeconômico complexo (KMRP, 

2021, s. p.). 
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Nonaka (2000) ressalta que, quando os mercados mudam, as tecnologias se proliferam, 

os concorrentes multiplicam-se e os produtos tornam-se obsoletos quase da noite para o dia. As 

empresas de sucesso são aquelas que, de forma estratégica, criam novos conhecimentos, 

disseminando-os profusamente em toda a organização, e os incorporam em novas tecnologias 

e produtos. Essas atividades que resultam em novas tecnologias e produtos caracterizam a 

empresa “criadora de conhecimento”. Para o autor, criar conhecimentos significa, quase 

literalmente, recriar a organização e todas as pessoas que a compõem, num processo contínuo 

de autorrenovação pessoal e organizacional. 

Para o PPGEGC/UFSC, como mencionado anteriormente nesta tese, o conhecimento é 

“caracterizado e definido de maneira interdisciplinar, como conteúdo ou processo resultante de 

interações sócio-técnicas entre agentes humanos e tecnológicos” (PPGEGC, 2019). Numa 

perspectiva conexionista, o conhecimento são processo e conteúdo (ambos) efetivados por 

coletivos (redes) na geração de valor científico, econômico, social ou cultural (PACHECO, 

2016). Alinhado a esse conceito, este estudo concebe o conhecimento como relevante fator 

estratégico para a geração de valor e de equidade social, compreendendo suas diferentes formas 

(tácito e explícito), seus diferentes loci (humanos ou artefatos), suas dimensões (individual, de 

grupo, organizacional, interorganizacional ou em rede) e suas propriedades (gerenciável e 

transmissível), em que as conexões são elemento fundamental para gerar o desenvolvimento 

sustentável de uma organização ou de uma sociedade. 

 

a chamada escola conexionista considera que, independentemente do lócus 

(mente ou artefatos) ou do protagonista de seu processamento (humano ou 

artificial), o conhecimento necessita de conexões e da comunicação entre os 

seus agentes. Para conexionistas, se o sistema social perder as conexões entre 

os indivíduos que o compõem, deixará de produzir conhecimento. Assim, para 

essa escola, comunicação, difusão e redes são componentes indissociáveis do 

que caracteriza o conhecimento (PACHECO, 2016, p. 13). 

 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 12) consideram a gestão do conhecimento como “a 

capacidade que a empresa tem de criar conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-

lo a produtos, serviços e sistemas”, ou seja, envolve a coleta e o compartilhamento de dados, 

de informações e de conhecimento para a criação de novos conhecimentos por meio de espaços 

para a contínua conversão entre o formato tácito e o explícito, sendo que o tácito “é aquele que 

não pode ser expresso em palavras” (SVEIBY, 1998, p. 42). Isto é, aquele conhecimento 

considerado “não codificável, que não pode ser transmitido por documentos escritos e que está 

presente no cérebro humano” (REIS, 2004, p. 4). Já o explícito é definido como sendo 

“conhecimento expresso em palavras e números, facilmente comunicado e compartilhado sob 
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a forma de dados, fórmulas científicas, procedimentos codificados, processados por um 

computador, transmitidos eletronicamente ou armazenado em banco de dados” (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997, p. 7). 

Para explicar a conexão dinâmica e sucessiva entre os conhecimentos tácito e explícito 

no processo sistemático de criação de conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997) descrevem os 

tipos de conversão do conhecimento no Modelo SECI, divididos em quatro etapas apresentadas 

na Figura 1: socialização, externalização, combinação e internalização.  

 

Figura 1 – Modelo SECI. 

 
Fonte: Nonaka e Toyama (2008, p. 96). 

 

A socialização busca o compartilhamento do conhecimento tácito entre os indivíduos 

por meio da troca de experiências. É o momento quando conhecimentos tácitos de distintas 

pessoas interagem e originam mais conhecimento tácito. A externalização tem por objetivo 

articular o conhecimento tácito em explícito, do indivíduo para o grupo, por meio de uma 

linguagem compreensível a todas as pessoas, através de ideias e de saberes pessoais 

ou profissionais. A combinação visa combinar diferentes conhecimentos explícitos, dos grupos 
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para a organização, ou seja, é um processo de sistematização de conceitos explícitos, recolhidos 

dentro ou fora da organização, em um sistema de conhecimento, sendo assim combinado, 

editado ou processado de maneira a transformar-se em novo conhecimento. A internalização, 

por sua vez, tem como finalidade incorporar conhecimento explícito em tácito; é a captação do 

conhecimento explícito organizacional, transformado em tácito para o indivíduo diretamente 

vinculado ao aprendizado pela prática (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SVEIBY, 1998).  

Os ciclos de conversão do conhecimento, passando várias vezes por esses quatro modos, 

formam uma espiral de criação do conhecimento, aumentando sistematicamente o estoque de 

conhecimento organizacional. O suporte tecnológico traz uma significativa alavancagem para 

esse processo, mas é fundamental que a organização proporcione uma cultura organizacional 

de confiança para que o compartilhamento do conhecimento ocorra de forma efetiva 

(DAVENPORT, 1998; FORMANSKI, 2018).  

A gestão estratégica do conhecimento tem por objetivo maximizar a utilização do 

conhecimento em conjunto com ferramentas de tecnologia da informação, proporcionando uma 

vantagem estratégica. Seu processo de implantação nas empresas pressupõe uma mudança 

cultural visando ao comprometimento de toda a organização. Quanto mais informações 

disponíveis para a obtenção e a disseminação do conhecimento, além da gestão deste, maior 

será o poder de tomada de decisão na empresa, gerando benefícios substanciais no que se refere 

a produtividade, lucratividade e competitividade (BUENO et al., 2004). A gestão do 

conhecimento define processos de construção sistemáticos, explícitos e deliberados necessários 

para gerenciar esse ativo, com o objetivo de maximizar a eficácia relacionada ao conhecimento 

de uma empresa e criar valores (BIXLER, 2005). 

2.2.1 Dimensão socioespacial do conhecimento 

 

A partir das experiências dos distritos industriais da Inglaterra no século XIX, Marshall 

(1890) foi pioneiro em observar que a presença concentrada de firmas em uma mesma região 

pode prover vantagens competitivas ao conjunto de produtores, sendo que tais vantagens não 

seriam verificadas se eles estivessem atuando isoladamente. Utilizando o conceito de retornos 

crescentes de escala, o autor declara que as firmas aglomeradas são capazes de se apropriar de 

economias externas geradas pela concentração dos produtores especializados. 

O autor aponta a existência de condições naturais para esse tipo de concentração, como 

a disponibilidade de matéria-prima, de fontes de energia ou de facilidades logísticas, assim 

como a existência prévia de demanda na região. A existência de externalidades positivas 
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promove o desempenho superior dos produtores locais, considerando que tais vantagens são 

específicas ao âmbito local, mas também se considera a possibilidade de geração e de 

apropriação desses retornos pela concentração geográfica e setorial vinculada ao estímulo e à 

presença de produtores especializados nessas aglomerações. 

A concentração geográfica e setorial de produtores é capaz de atrair outras empresas 

que atuam no mesmo setor ou segmento industrial ou em indústrias correlatas e de apoio, o que 

resulta na configuração de uma organização social produtiva com a presença de produtores 

especializados, incrementando a capacidade competitiva local. Os retornos crescentes de escala 

são uma das mais importantes forças que atraem os produtores, contribuindo para a 

conformação e o fortalecimento dos sistemas locais de concentração produtora (KRUGMAN, 

1991).  

Essa concentração estimula a integração entre os agentes, o que faz com que os segredos 

da indústria sejam revelados e pairem no ar, criando uma espécie de atmosfera industrial, de 

modo que possam ser captados quase que espontaneamente pelos agentes participantes do 

sistema (MARSHALL, 1890; FORAY, 1991).  

A partir da especialização dos agentes produtivos, Marshall (1890) observa três 

elementos básicos das economias externas, os quais contribuem para a competitividade da 

firma: (1) a existência concentrada de mão de obra qualificada e com habilidades específicas 

ao setor ou segmento industrial em que as empresas locais são especializadas; (2) a presença de 

fornecedores especializados de bens e de serviços aos produtores locais; e (3) as possibilidades 

de transbordamentos (spillovers) tecnológicos e de conhecimento, configurando-se em 

processos de aprendizado entre os agentes locais, processos esses fundamentais para as 

atividades inovativas em que, por meio da interação, são capazes de encontrar novas soluções 

para os problemas enfrentados. 

Krugman (1991) enfatiza a importância das externalidades positivas e propõe que o foco 

da análise dos elementos que condicionam o comércio internacional do país se desloque para 

as regiões nacionais pelo fato de que a concentração geográfica de produtores, em uma estrutura 

caracterizada por concorrência imperfeita, é capaz de proporcionar às firmas retornos crescentes 

de escala. O autor aponta que tais retornos promovem uma força centrípeta de atração dos 

produtores para essas regiões, o que contribui para a conformação e o fortalecimento dos 

sistemas locais de produtores concentrados. 

Porter (1990) busca uma nova visão da vantagem competitiva concentrando-se na 

habilidade de uma nação de utilizar produtivamente seus insumos e recursos através da 

formação de clusters. Para o autor, uma análise comparativa baseada somente em fatores de 
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produção torna-se uma abordagem incompleta, fazendo-se necessário expandir a avaliação 

estratégica da competitividade de países e de regiões.  

A partir dos conceitos básicos de empresa e de origem da vantagem competitiva, o autor 

considera esta como um conjunto de atividades interrelacionadas, como depósito de 

conhecimento produtivo e entidade geradora de inovações. Com essas observações, propõe o 

seu Modelo Diamante para explicar a competitividade das nações, em que os quatro elementos 

do diamante são constituídos por condições de fatores, condições de demanda, elos para 

relacionar setores e apoiar as indústrias somando-se a estratégia, a estrutura e a competição das 

empresas, além de fatores influenciadores como o governo e as mudanças no ambiente dos 

negócios – todos esses aspectos representados na Figura 2.  

 

Figura 2 – Modelo Diamante de Porter. 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Porter (1990, p. 77). 

 

As condições de fatores estão relacionadas ao conceito clássico referido pelos 

economistas como fatores de produção, constituídos pelos recursos físicos, humanos, de 

infraestrutura, de capital e de conhecimento (tecnológico, científico, de mercado, associados 

aos produtos e serviços).  
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As condições de demanda interna por produtos e serviços representam outro elemento 

importante para a competitividade de uma região, gerando um impulso dinâmico para a 

competição e o fortalecimento de estratégias de inovação em razão da pressão do mercado 

progressivamente mais exigente por soluções cada vez mais sofisticadas. Porter (1990) 

conceitua esse aspecto como necessidades precursoras do comprador.  

Esse contexto favorável induz as empresas do setor de atuação a desenvolverem 

expertises particulares que se tornam, ao longo do tempo, importantes fontes de vantagem 

competitiva. O autor destaca que não somente o tamanho da demanda do mercado deve ser 

observado, mas também a taxa de crescimento dessa demanda, impactando a procura por 

pesquisa e desenvolvimento para novos avanços tecnológicos. A pressão por maior qualidade 

ou por uma proposta de valor dos produtos, advinda da dinâmica dos mercados internos, em 

tamanho ou em taxa de crescimento, gera oportunidades estratégicas em mercados estrangeiros, 

induzindo à internacionalização (PORTER, 1990, 1998). 

Se há, no país ou na região, organizações fornecedoras ou que atuam em áreas correlatas 

e que também sejam competitivas, as empresas que compõem a cadeia de valor em que essas 

organizações se inserem tendem a ser mais competitivas. Além do acesso rápido e eficiente aos 

produtos e aos insumos, a coordenação também é facilitada pela atuação conjunta das empresas 

e pelas relações entre seus gestores.  

A natureza sistêmica do Diamante Competitivo é capaz de estimular a concentração de 

empresas concorrentes em arranjos produtivos locais, intensificando as relações de rivalidade 

entre elas e promovendo ganhos ainda maiores de competitividade. Quanto mais desenvolvidos 

e intensos forem os fluxos entre os fatores de competitividade, maior será a produtividade das 

empresas, fortalecendo a cadeia produtiva como um todo, pois é por meio desses agrupamentos 

que se desenvolvem as competências, as sinergias e principalmente a inovação (PORTER, 

1998).  

A concorrência e a rivalidade entre as empresas colaboram, inclusive, para um aumento 

da competitividade do país ou da região, pois geram incentivos para o desenvolvimento de 

estratégias que aumentam a eficiência das empresas, melhorando a qualidade de vida para a 

sociedade. Para uma economia nacional, o desempenho comercial e a prosperidade das 

empresas podem ser razoavelmente explicados pela análise dos seus elementos e de suas 

relações complexas, destacando-se entre eles o desenvolvimento do conhecimento como uma 

vantagem competitiva dinâmica (PORTER, 1990). 

As mudanças no ambiente dos negócios, assim como do governo, são definidas pelo 

autor como agentes de geração de fenômenos que influenciam diretamente os quatro 
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determinantes de competitividade do Diamante de Porter. A ocorrência de eventos 

significativos pode reduzir vantagens competitivas existentes, bem como criar oportunidades 

de novas frentes de atuação para as empresas, modificando a dinâmica do mercado de tal forma 

que as bases para a construção da competitividade também se alteram de maneira significativa. 

Cada atividade econômica é vista como parte de um aglomerado de atividades e agentes. 

O resultado dessa metodologia, concebida para empresas e amplamente aplicada a países e a 

regiões, se desenvolve num modelo de localização para a matriz produtiva baseado na lógica 

de clusters. Esse modelo foi amplamente difundido como instrumento de políticas locais ativas 

de fomento dos produtores e utilizado como guia para a implementação de ações por diversos 

países e estados em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil. 

Após praticamente uma década de estudos empíricos, Porter (1999, p. 211-212) define 

cluster como: 

 

[...] um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-

relacionadas e instituições correlatas numa determinada área, vinculadas por 

elementos comuns e complementares. O escopo geográfico varia de uma única 

cidade ou estado para todo um país ou mesmo uma rede de países vizinhos. 

Os clusters assumem diversas formas, dependendo de sua profundidade e 

sofisticação, mas a maioria inclui empresas de produtos ou serviços finais, 

fornecedores de insumos especializados, componentes, equipamentos e 

serviços, instituições financeiras e empresas em setores correlatos. Os clusters 

geralmente também incluem empresas em setores a jusante (ou seja, 

distribuidores ou clientes) fabricantes de produtos complementares, 

fornecedores de infraestrutura, instituições governamentais e outras, 

dedicadas ao treinamento especializado, educação, informação, pesquisa e 

suporte técnico (como universidades, centros de altos estudos e prestadores de 

serviços de treinamento vocacional), e agências de normatização. Os órgãos 

governamentais com influência significativa sobre o cluster seriam umas de 

suas partes integrantes. Finalmente, muitos clusters incluem associações 

comerciais e outras entidades associativas do setor privado, que apoiam seus 

participantes. 

 

Esse processo dinâmico torna as empresas mais competitivas, e um cluster ativo oferece 

muitos benefícios para grandes e pequenas firmas, promovendo uma rede de funções 

conectadas, com atividades que se interrelacionam numa cadeia industrial de valor. A 

pluralidade de organizações que compõem a rede é apontada como fator de sucesso por 

Mackellar (2006), permitindo inclusive o compartilhamento de recursos, desenvolvendo ações 

em conjunto, ampliando os resultados e destacando a importância de desenvolver e de manter 

relações em rede. 

Os clusters sugerem que uma boa parte da vantagem competitiva está fora das empresas 

e até mesmo fora de seus setores, residindo, em vez disso, no ambiente em que suas unidades 
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de negócios se baseiam, transcendendo inclusive a simples localização e sendo perpassada pelo 

sistema de informações, pelas relações de poder, pelo sistema legal e pelos institutos de 

pesquisa universitários que todas as empresas utilizam na competição. Assim, para aumentar a 

produtividade, os fatores de um cluster devem melhorar a eficiência, a qualidade e a 

especialização para determinadas áreas de clusters (PORTER, 2000). Dessa forma, a lógica do 

cluster incorpora fatores como colaboração, participação, conectividade e densidade de redes 

de conhecimento (HE; FALLAH, 2006; REID; SMITH; CARROLL, 2008; WEBB, 2008; 

KRÄTKE; BRANDT, 2009; BRANDT et al., 2009; KRÄTKE, 2010; ALMODOVAR; 

TEIXEIRA, 2014). 

Porter (2000) destaca que os clusters ocorrem em muitos tipos de indústria, em campos 

menores e até mesmo em algumas indústrias locais. Eles estão presentes em economias grandes 

e pequenas, em áreas rurais e urbanas e em vários níveis geográficos, bem como ocorrem tanto 

em economias avançadas como também nas economias em desenvolvimento, embora no 

primeiro caso os clusters tendam a ser mais desenvolvidos. 

Em termos de avanços tecnológicos proporcionados pelo cluster, o autor destaca que 

melhorar a produtividade de todas as indústrias aumenta a prosperidade, tanto diretamente 

quanto através da influência que uma indústria exerce na produtividade de outras. 

 

As empresas podem ser mais produtivas em qualquer setor se empregarem 

métodos sofisticados, usarem tecnologia avançada e oferecerem produtos e 

serviços exclusivos, seja na indústria de calçados, agricultura ou 

semicondutores. Todas as indústrias podem empregar “alta tecnologia” e 

todas as indústrias podem ser “intensivas em conhecimento” (PORTER, 2000 

p. 3). 

 

Nesse sentido, o autor resgata a ideia de transbordamentos (spillovers) de tecnologia e 

de conhecimento de Marshall (1890), destacando que um cluster é um sistema de empresas e 

de instituições interconectadas cujo todo é mais do que a soma de suas partes. Tão importante 

ou mais importante que seus benefícios na produtividade é o papel dos clusters no crescimento 

da inovação. 

As empresas dentro de um cluster geralmente conseguem perceber com mais clareza e 

rapidez as novas necessidades do comprador do que os concorrentes isolados, se beneficiando 

da concentração de empresas com conhecimento e da concentração de entidades especializadas 

em geração de informações. Os participantes podem ser expostos a insights mais ricos sobre a 

evolução da tecnologia, a disponibilidade de componentes e de maquinário, os conceitos de 

serviço e de marketing, entre outros.  
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Além disso, os relacionamentos contínuos com outras entidades dentro do cluster 

(incluindo universidades) facilitam o aprendizado, assim como as visitas ao local e o contato 

face a face, promovendo a socialização do conhecimento interorganizacional. Segundo Xu e 

McNaughton (2006), a transferência de aprendizagem coletiva formam a dinâmica subjacente 

que impulsiona os clusters de alta tecnologia a evoluir com o tempo. 

A socialização do conhecimento pode acontecer também pela movimentação dos 

indivíduos entre as organizações do cluster, contribuindo significativamente para a capacidade 

de geração de inovação, forjando uma rede que une gestores e empresas (CASPER, 2007). A 

mobilidade dos inventores e a cooperação dos requerentes conduzem ao desenvolvimento do 

conhecimento, promovendo um efeito estimulante na atividade inovadora (HE; FALLAH, 

2006; EMONS, 2012). 

He e Fallah (2006), em estudo comparativo de análise de redes dos clusters de 

telecomunicações em Nova Jersey e no Texas, mostraram que o cluster de telecomunicações 

de Nova Jersey era dominado por grandes empresas em que os inventores tendiam a ficar com 

seus grandes empregadores, sendo que a rede de inventores do Texas se mostrou mais propensa 

a se movimentar em torno de múltiplos empregadores, evidenciando um aumento significativo 

de conectividade. Esses movimentos ampliam as repercussões do conhecimento e fortalecem a 

rede local de pesquisadores, levando ao aumento da produção de inovação da rede do Texas, 

tendência que não foi encontrada em Nova Jersey. 

Eraydin e Fingleton (2006) verificam que há uma importante relação entre o tamanho 

da empresa e as densidades de ligação local, apontando que a densidade das redes locais diminui 

com o aumento do tamanho das empresas. Porém, verificam que a densidade das redes globais 

aumenta com o tamanho da empresa, indicando uma relação positiva entre a densidade da rede 

global e a produtividade da empresa. 

Agranoff e McGuire (1999) apontam que o gerenciamento das configurações de uma 

rede empresarial não é baseado numa autoridade central e não pode ser guiado por um único 

objetivo organizacional, como é o caso da abordagem clássica de gerenciamento, mas envolve 

dimensões técnicas, legais, políticas e de custo, o que requer capacidades, habilidades e 

conhecimentos diferentes dos de gerenciamento de organização única. Amaral (2014) destaca 

que é importante essa nova compreensão dos aspectos gerenciais, em que a liderança 

hierárquica ceda lugar a uma liderança em rede. O autor observa que, nas relações 

interorganizacionais dos Parques Científicos e Tecnológicos, bem como nas relações destes 

com outros agentes – como universidades, empresas e governo –, é preciso desenvolver a 

prática da liderança em rede. 



65 
 

Schüßler, Decker e Lerch (2013) adotaram uma perspectiva de governança dos clusters 

conectados como redes de vários níveis, direcionadas por objetivos. Dessa forma, identificaram 

duas formas de governança: redes de clusters governadas internamente, formadas para 

estabelecer laços entre organizações representativas de clusters para compartilhar 

conhecimento e reunir recursos em atividades selecionadas; e redes de clusters gerenciadas 

externamente, formadas para desenvolver sistematicamente laços e competências entre clusters 

em diferentes níveis. Para os autores, estas últimas podem ser intermediadas por uma 

organização administrativa central intercluster, bem como gerenciadas por várias organizações 

líderes descentralizadas. 

A ferramenta de mapas de redes Net-Map é apontada por Hauck et al. (2015) como um 

instrumento para facilitar os processos que envolvem múltiplos atores e para desvendar os 

arranjos complexos de governança. Os estudos de casos realizados pelos autores exploraram 

como os mapas de rede podem servir como ferramenta de identificação dos diversos pontos de 

vista das partes interessadas em um processo de governança, contribuindo para desvendar 

questões de interesse e de elaboração de estratégias conjuntas dos múltiplos atores.  

Malecki (2018) enfatiza que, apesar de alguma disposição em nível nacional, o 

empreendedorismo ocorre em localidades ou, no máximo, em regiões, utilizando recursos, 

instituições e redes locais. Porter (2000) destaca as contribuições do cluster para a promoção 

do empreendedorismo: “Muitos, se não a maioria, de novos negócios são formados em clusters 

existentes, e não em locais isolados” (PORTER, 2000, p. 7). Isso porque o conhecimento é uma 

espécie de “mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual, insight 

experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 

experiências e informações” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 6).  

É justamente em razão dessa forma “fluida” do conhecimento que os segredos da 

indústria pairam no ar, numa ideia de atmosfera industrial (MARSHALL, 1890; FORAY, 

1991). Assim, o próprio conhecimento está no ar, permitindo maior acesso a informações 

qualificadas sobre as oportunidades. Dessa forma, indivíduos percebem facilmente novas 

lacunas em produtos, serviços ou fornecedores. Tendo essas percepções, tais indivíduos deixam 

mais prontamente as empresas estabelecidas para iniciar novos empreendimentos, com o 

objetivo de preencher as lacunas identificadas. 

No contexto da criação de valor na sociedade do conhecimento, a capacidade 

empreendedora se mostra um elemento essencial na criação de empresas do conhecimento, em 

que a dinâmica do desenvolvimento econômico é associada à figura do empreendedor e à sua 

capacidade criativa de inovar. Portanto, a capacidade empreendedora, tal qual a figura do 
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empreendedor, está relacionada diretamente com a inovação (SCHUMPETER, 1982; 

CHURCHILL; MUSYKA, 2001; DORNELAS, 2008; VALE; WILKINSON; AMÂNCIO, 

2008; BELLO; FRANZONI; LAPOLLI, 2014). 

A capacidade empreendedora é um processo de “identificação e captura de 

oportunidades no mercado que agreguem valor ao negócio, com base no encontro da inovação 

com uma necessidade” (BELLO; FRANZONI; LAPOLLI, 2014, p. 14). O empreendedor então 

é o agente de inovação, que identifica e captura essas oportunidades no meio em que vive e 

detém as capacidades necessárias para transformar tais oportunidades em negócios viáveis, 

criando novos produtos ou serviços (GEM, 2011; DORNELAS, 2008), bem como em negócios 

que atendam a demandas sociais (PHILLS; DEIGLMEIER; MILLER, 2008; PRIM, 2017). 

Uma das principais visões para a compreensão desse fenômeno é o processo 

empreendedor. Segundo as definições do Global Entrepreneurship Monitor, o empreendedor 

potencial é aquele que vê oportunidades no contexto em que se insere, possui conhecimentos e 

habilidades e não tem medo do fracasso. As fases começam com empreendedores em potencial, 

aqueles que veem oportunidades em sua área e acreditam na própria capacidade para iniciar 

negócios. A intenção de iniciar um negócio é seguida por uma atividade nascente, definida 

como aquela realizada por empreendedores que estão nos primeiros três meses de gestão de um 

novo negócio. Novos empresários são empreendedores que estão no mercado entre três meses 

e três anos e meio. Juntos, empreendedores e novos empresários compõem a atividade 

empreendedora total (GEM, 2011). 

Fases adicionais incluem a propriedade de negócios estabelecidos, que obtiveram 

sucesso, bem como a descontinuação de negócios que se mostraram inviáveis. Ambas as 

situações podem fornecer à sociedade empreendedores experientes, que têm a alternativa de 

iniciar outro negócio ou de usar seus conhecimentos e recursos para beneficiar outros 

empreendedores de alguma maneira, seja por meio de financiamento, seja por consultoria, seja 

por outras formas de apoio. 

O contexto empreendedor está orientado pelas características do indivíduo e, 

complementar a isso, pela postura da sociedade e pelo ambiente institucional, que darão o apoio 

e o suporte necessários para o sucesso de novos empreendimentos. Esse contexto pode 

influenciar as intenções e as iniciativas empreendedoras, seja pelo medo de fracassar na busca 

de oportunidades, seja por meio de percepções dessa atividade como uma opção de carreira, 

bem como pelo status dos empreendedores na sociedade e pela representação positiva dos 

empreendedores na mídia (Figura 3). 
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Figura 3 – O processo empreendedor. 

 
Fonte: Adaptado de GEM (2011). 

 

Importante salientar também que as barreiras à entrada de novos negócios são menores 

do que em qualquer outro lugar fora do cluster. Além de o acesso a ativos, infraestrutura, 

insumos e conhecimentos necessários estar disponível no local do cluster, as instituições 

financeiras locais e os investidores possuem familiaridade com as peculiaridades da indústria 

local, podendo exigir um prêmio de risco menor sobre o capital, reduzindo o custo financeiro. 

“Barreiras de entrada mais baixas, a existência de múltiplos clientes locais em potencial, 

relacionamentos estabelecidos e a presença de outras empresas locais que ‘conseguiram’ podem 

reduzir os riscos percebidos de entrada” (PORTER, 2000, p. 7). 

Fiates (2014) deixa isso claro ao analisar a influência do contexto em que as empresas 

inovadoras estão inseridas na indústria de Venture Capital. O ecossistema de 

empreendedorismo inovador exerce uma influência de moderada a forte sobre os vários fatores 

da indústria de Venture Capital, desempenhando um papel cada vez mais importante na 

performance do processo de Venture Capital e dos seus resultados em empresas inovadoras 

mais competitivas e bem-sucedidas. 

Entretanto, Afonso e Fernandes (2018) observam que, apesar de inseridas em clusters, 

a maioria das iniciativas empreendedoras em empresas nascentes (startups) do setor de software 

de Portugal não sobrevive aos primeiros anos de vida, devido à alta competitividade do mercado 

tecnológico, a deficiências no modelo de negócio, às condições (ou à falta delas) de suporte 

proporcionadas pelo ecossistema ou mesmo devido a um ajuste fraco entre essas dimensões.  
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Granovetter (1983) já alertava que, nas redes de laços fortes, há uma identidade comum 

e que as dinâmicas geradas nessas interações não se estendem para além dos clusters, 

assumindo a configuração de “ilhas isoladas” da rede social. Sem as conexões de laços fracos, 

a tendência é a maioria das iniciativas empreendedoras permanecer confinada às características 

do cluster. Assim, a atividade empreendedora em clusters corre o risco de ser pouco inovadora, 

pois tais iniciativas, bem como toda a estrutura de suporte, estarão limitadas ao conhecimento 

ou às informações do cluster, dificultando ou impedindo o suporte às inovações com 

características disruptivas. Além disso, Kajikawa, Mori e Sakata (2012) estudaram redes em 

clusters regionais e descobriram que sua baixa densidade significa que é muito difícil para as 

empresas encontrarem parceiros dentro de um cluster industrial. 

Autio et al. (2018) apontam que os ecossistemas empresariais se diferenciam dos 

clusters por sua ênfase na exploração de recursos digitais, por sua organização em torno da 

descoberta e da busca de oportunidades empreendedoras, por sua ênfase na inovação dos 

modelos de negócios, por seus spillovers voluntários horizontais de conhecimento e por seu 

locus – externo ao cluster – de oportunidades empresariais. 

Numa perspectiva mais ampla de ecossistema, Moore (1996) propõe que se pense além 

da organização dos clusters. Para o autor, essa abordagem permite enxergar os elementos como 

uma comunidade de organismos que interagem mais com o ambiente no qual vivem. Assim, 

ecossistemas de empreendedorismo inovador podem ser vistos como arranjos colaborativos a 

partir dos quais diferentes organizações combinam suas estratégias e individualidades para 

oferecer soluções mais adequadas ao mercado (ADNER, 2006; FIATES, 2014). 

Kuebart e Ibert (2019) argumentam que o pensamento territorial subestima as 

qualidades disruptivas das novas práticas empreendedoras numa economia digital. Analisando 

a corretagem de conhecimento em ecossistemas de empreendedorismo e a dinâmica espacial 

dos processos de aceleradoras de Capital Semente, os autores verificaram que startups que 

atuam em campos digitais compartilham conhecimento sobre modelos de negócios e 

tecnologias de uma forma que é inatingível em clusters clássicos. 

Ecossistema é um conceito que tem sido utilizado de forma análoga à abordagem 

utilizada na biologia que define o conjunto formado por comunidades bióticas que habitam e 

interagem em determinada região, compreendendo também os fatores abióticos que se exercem 

sobre essas comunidades (AUTIO et al., 2018). Segundo Silva (2013), o ecossistema é 

constituído por dois elementos inseparáveis, uma área (biótopo) e um conjunto de seres que 

ocupam essa área (biocenose) em uma contínua interação mútua. Os fatores abióticos 

constituem todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema, 
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derivadas de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente; já os fatores 

biótipos são todos os efeitos causados pelos organismos em um ecossistema, que condicionam 

as populações que o formam. Segundo Campos (1970), é importante compreender o modo de 

integração desses fatores como uma soma de todas as forças e substâncias externas que afetam 

o crescimento, a estrutura e a sobrevivência dos seres que compõem o ecossistema, 

influenciando ainda nas suas limitações genéticas.  

Nessa abordagem, o desempenho do ecossistema é determinado não somente pelas 

características da indústria, mas as universidades agora também são vistas como atores 

econômicos importantes, atuando na formação e na transferência tecnológica e incluindo a 

influência dos ecossistemas empresariais por meio de spin-offs e das iniciativas 

empreendedoras dos próprios acadêmicos. Isso significa que as universidades precisam se 

tornar mais empreendedoras (MILLER et al., 2018; ALVARADO-MORENO, 2018; 

SCUOTTO et al., 2019; BREZNITZ; ZHANG, 2019; FUSTER et al., 2019; WAGNER et al., 

2019; SANADGOL; DADFAR, 2020; SHIL et al., 2020; COMECHE; TOMAS, 2018; 

SECUNDO et al., 2020; UNGER et al., 2020). 

Nessa perspectiva, Storper e Venables (2004) destacam que o contato face a face tem 

quatro características importantes para a socialização do conhecimento: (1) é uma tecnologia 

de comunicação eficiente; (2) pode ajudar a resolver problemas de incentivo; (3) pode facilitar 

a socialização e a aprendizagem; e (4) fornece motivação psicológica. Com isso, autores 

concluem que o contato face a face é particularmente importante em ambientes onde a 

informação é imperfeita, muda rapidamente e não é facilmente codificada, o que são as 

principais características de muitas atividades criativas. Os autores denominam “buzz” local o 

ambiente vibrante, carregado de troca de conhecimentos e de aprendizagem interativa 

realizados face a face, indispensável à produção de conhecimento e à aprendizagem localizadas. 

Portanto, a territorialização das atividades de inovação justifica-se pela relevância do 

conhecimento localizado de tipo tácito, que pode ser definido como conhecimento com origem 

na prática e baseado na experiência, logo dependente de contextos socioterritoriais que 

proporcionem a proximidade (STORPER, 1997); e o buzz transmite a vibração e a excitação do 

cotidiano do ecossistema de empreendedorismo inovador com uma proliferação de atividades 

e de eventos, gerando informações de interesse significativo para os agentes locais 

(MACKINNON; CUMBERS, 2007, p. 242). 

Maskell e Malmberg (1999) destacam que a globalização mudou gradualmente a base 

da competitividade industrial, da concorrência estática de preços para a melhoria dinâmica; e, 

consequentemente, a única forma de as aglomerações inovadoras sustentarem o seu 
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desenvolvimento e se manterem competitivas depende essencialmente do fator conhecimento e 

da aprendizagem localizada. Nesse contexto, os ecossistemas inovadores são explicados pelas 

dinâmicas de conhecimento e de inovação, interdependentes das redes sociais e dos contextos 

institucionais locais e regionais pelo fato de o conhecimento tácito estar confinado a meios 

locais. 

Entretanto, o conhecimento codificado (explícito) pode vagar pelo mundo quase sem 

fricção. Assim, é possível trocar o conhecimento codificado tanto local quanto globalmente. O 

conhecimento global pode ser alcançado investindo-se na construção de canais de comunicação 

com provedores de conhecimento selecionados que estejam situados fora do meio local 

(BATHELT; MALMBERG; MASKELL, 2004).  

Portanto, a coexistência de altos níveis de buzz e de muitos canais de comunicação 

internos e externos que permitam a articulação do conhecimento tácito em explícito 

(externalização), bem como a construção de canais de comunicação com provedores de 

conhecimento externos, pode fornecer às empresas localizadas em ecossistema uma série de 

vantagens particulares, não disponíveis para os que são externos a esse ambiente. Os diferentes 

conhecimentos explícitos, num processo de sistematização de conceitos recolhidos dentro e fora 

do cluster, permite a combinação de maneira a transformarem-se em novos conhecimentos por 

meio de uma espiral de criação de conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; NONAKA 

et al., 2002), promovendo um ecossistema de empreendedorismo inovador. 

Nessa perspectiva, os agentes especialistas (empresas, agentes públicos, instituições de 

ensino etc.) são os “indivíduos” que criam o buzz local pela socialização do conhecimento por 

meio de conferências, reuniões e outras comunicações face a face em espaços de hábitats de 

inovação. O “grupo” que compartilha conhecimentos tácitos, responsável pelo processo de 

externalização, passa a ser o cluster. A “organização”, por sua vez, pode ser composta por 

vários clusters que atuam em verticais de negócios especializados e combinam conhecimentos 

internos e externos, formando um ecossistema de empreendedorismo inovador com relações 

dinâmicas interclusters em uma determinada região, que pode ser um bairro, uma cidade, um 

estado ou uma relação internacional – como é o caso de países que buscam promover o 

desenvolvimento conjunto de uma região específica. A Figura 4 busca representar essa 

adaptação do Modelo SECI para um ecossistema de empreendedorismo inovador. 
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Figura 4 – Modelo SECI para ecossistemas de empreendedorismo inovador. 

 
Fonte: Adaptado de Nonaka e Toyama (2008, p. 96). 

 

O ambiente propício à partilha do conhecimento é definido por Nonaka e Konno (1998) 

como “Ba”, conceito da filosofia japonesa que determina o tempo-espaço em que a informação 

é interpretada para tornar-se conhecimento, sendo essa informação uma parte da função mental 

do indivíduo (POLANYI, 1958; LEONARD; SENSIPER, 1998; NONAKA; KONNO, 1998; 

WILSON, 2002). De acordo com o filósofo Kitaro Nishida (1990), não se trata somente de um 

lugar, mas também de um momento durante o qual se deve viver o processo dinâmico de 

transformação e de revelação. Um “Ba” pode ser aberto a uma continuidade de interação junto 

a um tipo de atmosfera e de um ambiente que constituem um clima particular, ligado a um 

espaço e a um tempo compartilhado por uma comunidade. Esse espaço pode ser físico 

(escritório, espaços diversos no ambiente empresarial), virtual (e-mail, teleconferência), mental 

(experiências compartilhadas, idealizações) ou suas combinações (NONAKA; KONNO, 1998). 

Hábitats de inovação são empreendimentos organizados sistematicamente para 

promover a inovação, propiciando a interação e a integração de diferentes atores, podendo ser 

considerados “espaços Ba”, com infraestrutura e processos que promovem o compartilhamento 

e a construção de conhecimento, pois permitem a socialização, a externalização, a combinação 

e a internalização de conhecimento. De acordo com Sartori (2017) e Machado (2018), esses 
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empreendimentos são fenômenos contemporâneos de grande relevância para o 

desenvolvimento de uma região ou de um país, pois se trata de espaços que potencializam a 

construção do conhecimento. 

Bathelt, Malmberg e Maskell (2004) enfatizam que clusters bem-sucedidos são aqueles 

capazes de construir e de manter uma variedade de canais de comunicação para troca de 

conhecimento com baixo custo e “hotspots” relevantes em todo o mundo.  

O termo hotspot foi usado pela primeira vez por Norman Myers (1988), em um artigo 

em que ele listava dez florestas tropicais com altos níveis de endemismo e de destruição, e que 

por esse motivo são áreas com prioridade de atenção face à sua riqueza e biodiversidade. Para 

Bathelt, Malmberg e Maskell (2004), hotsposts têm a mesma perspectiva, podendo ser definidos 

como áreas com grande biodiversidade (de conhecimentos e de negócios), ricas principalmente 

em espécies endêmicas (nativas de e restritas a determinada região geográfica) e que 

apresentam alto grau de “destruição criativa”, que em termos de negócios significa inovação 

(SCHUMPETER, 1982). Essas áreas são, portanto, locais que necessitam de atenção urgente, 

sendo consideradas prioritárias nos programas de fomento e de conservação. 

Wanzenböck, Scherngell e Lata (2015), em estudo que enfoca a inserção de regiões em 

redes de pesquisa e de desenvolvimento dentro do EU Framework Program, estimando como 

fatores regionais distintos afetam o posicionamento da rede de uma região, verificaram que as 

capacidades de produção de conhecimento interno da região, o nível de desenvolvimento 

econômico e os spillovers espaciais são determinantes importantes para o posicionamento de 

uma região (hotspots) na rede de P&D financiada pela União Europeia. 

Os canais de comunicação com os hotspots globais são designados por Bathelt, 

Malmberg e Maskell (2004) como “pipelines”, que funcionam como um canal de grosso 

calibre para a obtenção de conhecimento não disponível ao nível local. Os pipelines com 

hotspots globais constituem redes distantes que complementam as redes locais, especialmente 

importantes nos estágios iniciais, contribuindo para a formação de massa crítica. A manutenção 

e a diversificação dos pipelines são fundamentais também para evitar a rigidez e os designados 

efeitos de lock-in que surgem à medida que o cluster evolui para um estágio de maturidade 

(OWEN-SMITH; POWELL, 2004; BATHELT; MALMBERG; MASKELL, 2004). 

A conformação de uma estrutura de canais internos e externos produz uma dinâmica de 

criação de conhecimento sistemático em que o buzz local e os pipelines com hotspots globais 

produzem um ambiente vibrante, configurando-se num ecossistema de empreendedorismo 

inovador (Figura 5). 
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Figura 5 – Estrutura e dinâmica do buzz local e dos pipelines globais. 

 

Fonte: Adaptado de Bathelt, Malmberg e Maskell (2004, p. 36). 

 

Nessa perspectiva, os pipelines globais são essenciais para o aprendizado contínuo e 

para o desenvolvimento de um ecossistema de empreendedorismo inovador, pois funcionam 

como mecanismo de aprendizagem por meio do uso do conhecimento não local, destacando a 

relevância de criar uma proximidade relacional entre os agentes em detrimento do foco na 

centralidade da proximidade espacial (AMIN; COHENDET, 2004).  

Breschi e Lissoni (2003), utilizando informações em patentes para observar a 

mobilidade de inventores entre empresas e observando os laços de rede que tal mobilidade 

estabeleceu, verificaram que os fluxos de conhecimento, evidenciados por citações de patentes, 

são fortemente localizados na medida em que a mobilidade do trabalho e os laços de rede 

também são, e enfatizam que a geografia não é uma condição suficiente para acessar um 

conjunto local de conhecimento, mas requer participação ativa em uma rede de trocas de 

conhecimento. 

Verifica-se, portanto, a urgência de estudos que busquem uma compreensão a respeito 

das redes sociais com ligações locais e distantes, cujas conclusões confirmem a possibilidade 

de se atingirem níveis de desenvolvimento regional em ecossistemas de empreendedorismo 

inovador por meio de uma rede de interações estáveis e de longo prazo, valendo-se do 

conhecimento desenvolvido em nível local e global. 
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É importante ressaltar que o conhecimento vai além do dado e da informação, é um 

recurso dinâmico e articulado que busca gerar valor para a sociedade. Mesmo que se possa 

identificar, armazenar e disseminar, apenas o ser humano consegue criar conhecimento, que 

nasce das experiências e da percepção das pessoas a partir da socialização no processo de 

compartilhamento de conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SVEIBY, 1998; 

DAVENPORT; PRUSAK, 2003; REIS, 2004).. O conhecimento é um recurso fundamental 

para o desenvolvimento da sociedade que transcende barreiras físicas e sociais.  

2.2.2 Economia do conhecimento 

 

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) foi um dos primeiros a discutir a questão do valor da 

mercadoria, mas foram os economistas clássicos, como Adam Smith (1723-1790) e David 

Ricardo (1772-1823), que desenvolveram uma concepção mais sistematizada e completa do 

valor da mercadoria. Adam Smith, em A Riqueza das Nações (1776), afirmava que a utilidade 

de um bem é o valor do seu uso e que a capacidade que tem de ser trocado é o valor de troca, 

de mercado ou social. Segundo Smith, geralmente os bens que têm maior valor de uso têm 

também um reduzido valor de troca, e vice-versa. O autor faz a seguinte reflexão: 

 

Deve observar-se que a palavra VALOR tem dois significados diferentes; 

umas vezes exprime a utilidade de um determinado objecto; outras, o poder 

de compra de outros objectos que a posse desse representa. O primeiro pode 

designar-se por “valor de uso”; o segundo por “valor de troca”. As coisas que 

têm o maior valor de uso, têm, em geral, pouco ou nenhum valor de troca; e, 

pelo contrário, as que têm o maior valor de troca têm, geralmente, pouco ou 

nenhum valor de uso. Nada é mais útil do que a água: mas com ela 

praticamente nada pode comprar-se; praticamente nada pode obter-se em troca 

dela. Pelo contrário, um diamante não tem praticamente qualquer valor de uso; 

no entanto, pode normalmente obter-se grande quantidade de outros bens em 

troca dele (SMITH, 1776, p. 26). 
 

À luz dos ensinamentos de Smith, surge para a economia o entendimento de que a 

produtividade depende não somente das características de determinado setor de atividade, mas 

das características do trabalho, do dispêndio de energia física e psíquica exigido no processo de 

produção. Para o autor, o trabalho (enquanto trabalho abstrato) está presente em todas as formas 

de atividade produtiva, mas para cada homem (trabalhador) significa sempre o sacrifício de 

certa parcela de bem-estar, liberdade e felicidade. 

 

Nesse sentido popular, portanto, o trabalho, assim como as mercadorias, 

pode ser dito ter um preço real e um preço nominal. Pode-se dizer que seu 

preço real consiste em quantidade de necessidade e conveniências da vida 

que são dadas para isto; seu preço nominal, em quantidade de dinheiro. O 
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trabalhador é rico ou pobre, é bem ou mal recompensado, em proporção ao 

real, não ao preço nominal de seu trabalho (SMITH, 1776, p. 40). 

 

Drucker (1969), importante teórico e consultor administrativo, considerado pai 

da administração moderna (ciência que trata sobre as pessoas nas organizações), tornou-se um 

reconhecido pensador dos fenômenos da globalização na economia em geral, e em particular 

nas organizações. Foi o precursor do conceito de economia do conhecimento, afirmando que a 

economia dependeria menos do trabalho e do capital e mais do fator 

conhecimento, indispensável para a competitividade das empresas e para o desenvolvimento 

das economias regionais e dos países. 

Bell (1974) ressalta que alguma forma de conhecimento sempre foi fundamental para o 

funcionamento de qualquer sociedade, no sentido de que ele é um universal antropológico, 

constituído como elemento comum a todas as culturas. A mudança de uma economia de 

produção para uma economia do conhecimento significa que “o conhecimento se torna 

envolvido de alguma forma sistemática na transformação aplicada dos recursos, então pode-se 

dizer que o conhecimento, não o trabalho, é a fonte de valor” (BELL, 1979, p. 169). Assim, o 

caráter e a riqueza das sociedades modernas passam a ser determinados por uma “teoria do 

valor do conhecimento”. 

Na economia do conhecimento, os empregados criam valor utilizando suas capacidades 

cognitivas, intelectuais e emocionais. Tais capacidades, quando incorporadas às organizações, 

constituem os ativos de conhecimento. Nessa linha, Grant (1996) percebe a capacidade 

organizacional como resultado da integração desses ativos. Segundo o autor, a visão baseada 

em conhecimento, o knowledge-based view (KBV), explicaria como a empresa pode 

desenvolver capacidades para criar valor e entregá-lo ao mercado. Nessa perspectiva, uma 

empresa seria avaliada pela sua vantagem competitiva fundamentada em ativos de 

conhecimento. 

Castells (2000) usa a informação como uma variável significativa e concentra-se na 

valorização da tecnologia da ciência para explicar a ligação entre o emprego da TIC e seu 

impacto na sociedade, especialmente na produtividade das organizações numa era do 

conhecimento. Para o autor, as TICs caracterizam-se por sua “capacidade sem precedentes de 

armazenamento de memória e velocidade de combinação e transmissão de bits”. Assim, 

oferecem “flexibilidade, feedback, interação e reconfiguração de dados e comunicação on-line 

consideravelmente maiores, além de flexibilidade de texto, o que permite a ubiquidade na 

programação do tempo/espaço” (CASTELLS, 2000, p. 30, grifos do autor). 
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Com o crescente poder de desenvolvimento da computação, surge o Big Data para 

descobrir manifestações nunca imaginadas, colocando-nos diante de uma revolução 

emparelhada a dados e informações. 

 

Os aquedutos permitiram o crescimento das cidades; a imprensa facilitou o 

Iluminismo, e os jornais permitiram a ascensão do Estado. Mas essas 

infraestruturas estavam voltadas para o fluxo – de água e de conhecimento, 

assim como o telefone e a internet. Em contrapartida, a dataficação representa 

um essencial enriquecimento da compreensão humana. Com a ajuda do Big 

Data, não mais veremos o mundo como uma sequência de acontecimentos 

explicados como fenômenos naturais ou sociais, e sim como um Universo 

composto essencialmente por informações (MAYER-SCHÖNBERGER; 

CUKIER, 2013, p. 66). 

 

Segundo Mayer-Schönberger e Cukier (2013), o conceito de Big Data está relacionado 

a como extrair volume, variedade, velocidade e valor da “avalanche” de informações cotidianas. 

O volume faz referência à grande quantidade de dados disponível em diferentes plataformas, 

como sistemas abertos, bases de dados governamentais e empresariais. Nesse contexto, a 

característica da variedade abrange os diferentes tipos de arquivo, como textos, fotos, imagens 

ou dados de sensores, que requerem distintos tratamentos quando nos referimos à exploração 

da informação neles contida. A velocidade é apontada como um aspecto básico do paradigma 

do Big Data, pois é necessária para acesso, processamento, retorno e feedback, que, em muitos 

casos, necessitam ser on-line para alcançar o resultado desejado.  

Em relação aos aspectos relativos ao valor da informação, não se deve levar em 

consideração apenas o custo de implantação dos sistemas computacionais, mas sim observar o 

valor econômico dela, que consiste na importância que se dá a determinado bem ou serviço, 

seja para uso, seja para troca. Para Cronin (1990), o valor de uso baseia-se na utilização final, 

no que se fará com a informação; o valor de troca é aquele que o usuário está preparado para 

pagar e variará de acordo com as leis de oferta e de demanda, podendo também ser denominado 

de valor de mercado; o autor inclui ainda o valor de propriedade, que reflete o custo substitutivo 

de um bem; e o valor de restrição, que surge no caso de informação secreta ou de interesse 

comercial, quando o uso fica restrito a apenas algumas pessoas. 

Assim, em termos de ativo organizacional, a informação possui a característica 

fundamental dos ativos: o benefício futuro de resultados econômicos. Wetherbe (1987) destaca 

que o valor da informação é uma função do efeito que ela tem sobre o processo decisório. Se a 

informação adicional resultar em uma decisão melhor, então ela terá valor, caso contrário, ela 

terá pouco ou nenhum valor. Nesse sentido, uma mesma informação poderá ter valor 

diferenciado, dependendo do contexto em que está inserida.  
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Wurman (1995, p. 43) entende que o termo “informação” só pode ser aplicado a “aquilo 

que leva à compreensão”. Assim, o que constitui informação para uma pessoa ou para uma 

organização pode não passar de dados para outra. Barreto (1996) define o termo como estruturas 

significantes com a competência de gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo ou na 

sociedade. Dessa forma, é possível admitir que a informação possui valor quando 

contextualizada. Da mesma maneira, Miranda (1999, p. 285) conceitua informação como 

“dados organizados de modo significativo, sendo subsídio útil à tomada de decisão”. 

Davenport (1998, p. 18) conceitua separadamente dado, informação e conhecimento. 

Contudo, dão maior ênfase ao termo “informação”: “é um termo que envolve todos os três, 

além de servir como conexão entre os dados brutos e o conhecimento que se pode 

eventualmente obter”. Para os autores, dados são “simples observações sobre o estado do 

mundo”; informação corresponde aos “Dados dotados de relevância e propósito”; e o 

conhecimento se refere à “Informação valiosa da mente humana, inclui reflexão, síntese, 

contexto”. 

A gestão da informação é definida por Ponjuán Dante (1998, p. 135) como a “obtenção 

da informação adequada, na forma correta, para a pessoa indicada, a um custo adequado, no 

tempo oportuno, em lugar apropriado, para tomar a decisão correta”. Gestão do conhecimento, 

por sua vez, é um conjunto de estratégias para criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de 

conhecimento, bem como estabelecer fluxos que garantam a informação necessária no tempo e 

formato adequados, a fim de auxiliar na geração de idéias, solução de problemas e tomada de 

decisão (MACHADO NETO, 1998). Para Barroso (1999, p. 156), gestão do conhecimento é “a 

arte de criar valor alavancando os ativos intangíveis; para conseguir isso, é preciso ser capaz de 

visualizar a empresa apenas em termos de conhecimento e fluxos de conhecimento”. 

Gestão da informação e gestão do conhecimento estão intimamente ligadas à 

inteligência competitiva organizacional, que segundo Canongia (1998, p. 2-3): 

 

objetiva agregar valor à informação, fortalecendo seu caráter estratégico, 

catalisando, assim, o processo de crescimento organizacional. Nesse sentido, 

a coleta, tratamento, análise e contextualização de informação permitem a 

geração de produtos de inteligência, que facilitam e otimizam a tomada de 

decisão no âmbito tático e estratégico. 

 

A inteligência competitiva compreende um processo informacional proativo que conduz 

à melhor tomada de decisão, seja ela estratégica, seja operacional. É um processo sistemático 

que visa a descobrir as forças que regem os negócios, para reduzir o risco e conduzir a tomada 

de decisão e agir antecipadamente, bem como proteger o conhecimento gerado (ABRAIC, 
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2011). Consiste num processo sistemático e ético, ininterruptamente avaliado de identificação, 

coleta, tratamento, análise e disseminação da informação estratégica para a organização, que 

vai embasar a tomada de decisão, pois gera recomendações que consideram eventos futuros, e 

não somente relatórios para justificar decisões passadas (GOMES; BRAGA, 2004). 

Valentim (2002) mostra de forma geral o processo da inteligência competitiva que a 

organização deve gerenciar para obter competitividade empresarial (Figura 6). Para a autora, a 

inteligência competitiva possibilita o desenvolvimento da organização de forma contínua num 

mercado cada vez mais agressivo. 

 

Figura 6 – Processo de inteligência competitiva.

 
Fonte: Adaptado de Valentim (2002, p. 7). 

 

Dados, informação e conhecimento são matérias-primas para o processo de inteligência 

competitiva. Dessa forma, é possível estabelecer uma cultura organizacional baseada em 

informação e conhecimento, visando a uma maior flexibilidade de atuação no mercado, assim 

como a uma maior capacidade de criação e de geração de tecnologia, ou seja, maior 

competitividade. Nesse sentido, a “Inteligência competitiva será o grande diferencial das 

organizações para esse novo milênio” (VALENTIM, 2002, p. 8). 

Cohen e Levinthal (1990) afirmam que a capacidade de uma empresa de reconhecer o 

valor de novas informações externas, assimilá-las e aplicá-las a fins comerciais é essencial para 

suas capacidades inovadoras, definindo isso como a capacidade absortiva da empresa. Os 
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autores apresentam um modelo de investimento forte em P&D, que contribui para a capacidade 

de absorção da empresa. As implicações dessa capacidade para a análise de outras atividades 

inovadoras relacionadas incluem pesquisa básica, adoção e difusão de inovações e decisões de 

participar de empreendimentos cooperativos de P&D. 

Cada vez mais, os sistemas de informação estão se transformando em um importante 

componente estratégico para as organizações que atuam conjuntamente na busca de soluções 

inovadoras. Com Big Data em sistemas de informações em conexão global é possível 

trasnformar dados e informação em conhecimento para a obtenção de inteligência competitiva. 

Finch (2015) cita, como exemplo de criação de valor por meio de Big Data em sistemas de 

informações em conexão global para tomada de decisão, as análises sobre clima realizadas em 

parceria entre a International Business Machines Corporation (IBM) e a companhia The 

Weather. Ambas têm trabalhado em conjunto para analisar grandes bases de dados sobre o 

clima, com o intuito de permitir que empresas de todos os tipos tomem decisões por meio de 

insights, considerando que de 3% a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) americano é sensível 

ao fator clima. Desse modo, as decisões de negócios devem considerar as condicionantes dos 

efeitos das condições atmosféricas sobre as decisões das empresas. 

Segundo dados levantados por Schroeck et al. (2012), em pesquisa realizada pela IBM, 

em que 1.144 participantes foram questionados sobre as suas percepções a respeito de Big Data 

em suas empresas, as características mais citadas foram: um maior alcance da informação 

(18%), os novos tipos de dado e de análise (16%), as informações em tempo real (15%), os 

fluxos de dados a partir de novas tecnologias e as formas não tradicionais de mídia (13%), os 

grandes volumes de dados (10%), a última palavra da moda (8%) e os dados de mídia social 

(7%). 

Com o avanço tecnológico e a economia baseada no conhecimento, o processo de 

transformação da sociedade tornou-se ainda mais complexo e fluido. O ambiente em que as 

organizações estão inseridas exige que os gestores tomem decisões extremamente rápidas, com 

uma base incalculável de informações (Big Data), para gerar novos produtos e serviços, bem 

como para alterar rapidamente o status quo da organização a fim de permanecer competitiva. 

As transformações apontam para um redirecionamento dos objetivos da organização, antes 

voltados para o controle da produção de bens e de serviços, agora são orientados para a 

valorização da descentralização administrativa, da comunicação, da flexibilidade nos processos, 

assim como para o estímulo à criatividade dos indivíduos (PANISSON et al., 2016). 

Segundo estudo de Serafin et al. (2013), publicado pela Deloitte, 81% das empresas 

estão agora gerenciando explicitamente e ativamente os riscos estratégicos. Além disso, muitas 
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estão adotando uma visão mais ampla, que não se concentra apenas nos riscos que podem fazer 

com que uma determinada estratégia falhe, mas em quaisquer riscos importantes que possam 

afetar o posicionamento e o desempenho de longo prazo de uma empresa. A pesquisa mostra 

que 91% dos 300 CEOs pesquisados afirmaram que mudaram suas estratégias de negócios 

desde o surgimento das tecnologias móveis, sociais e digitais, do Big Data e de outras 

tecnologias inovadoras. 

Nesse mesmo estudo, foram apontadas as cinco novas possibilidades para modelos de 

negócios: mídia social (47%), mineração e análise de dados (44%), aplicativos mobile (40%), 

computação em nuvem (38%) e ciberataques (36%), conforme se observa na Figura 7. 

 

Figura 7 – Tecnologias que podem contribuir para os modelos de negócio. 

 
Fonte: Serafin et al. (2013, p. 11). 

 

Já em 2001, Lemos e Palácios (2001) diziam que essa mudança, que permite facilidades 

no acesso à informação, é o principal fator que desencadeia uma série de transformações sociais 

de grande alcance. A disponibilidade de novos meios tecnológicos provoca alterações nas 

formas de atuar nos processos de comunicação e de informação. Quando várias formas de atuar 

sofrem modificações, resultam em mudanças, inclusive na maneira de ser.  

Segundo Deguchi et al. (2020), quando as pessoas usam o termo “sociedade da 

informação”, elas se referem a uma sociedade na qual sistemas independentes coletam dados, 

os processam e aplicam os resultados em um ambiente específico do mundo real, porém 

dentro de um escopo limitado, como manter uma sala confortável, fornecer energia ou garantir 

que os trens funcionem no horário. Contudo, o autor destaca que, para garantir felicidade e 

conforto, não basta ter uma temperatura ambiente adequada: exigimos conforto em todos os 
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aspectos da vida, incluindo energia, transporte, assistência médica, compras, educação, 

trabalho e lazer. Para isso, os sistemas devem reunir dados variados e volumosos do mundo 

real, e esses dados devem ser processados por sofisticados sistemas de tecnologia da 

informação (TI), com Inteligência Artificial que tenha capacidade para lidar com uma vasta 

gama de dados. A informação resultante desse processamento deve então ser aplicada no 

mundo real para gerar valor, tornando nossa vida mais feliz e confortável, incorporando 

modelos do mundo real ao ciberespaço de forma que eles possam fornecer soluções altamente 

diferenciadas para problemas da vida cotidiana. 

 

Até agora, temos confiado em sistemas como o fornecimento de energia e 

sistemas de transporte ferroviário, cada um dos quais governa alguma parte 

do mundo físico e é controlado separadamente. No entanto, uma vez que 

todos esses sistemas estejam interconectados pelo ciberespaço, eles 

permitirão serviços muito mais sofisticados e produzirão um valor muito 

maior no mundo real (DEGUCHI et al., 2020, p. 4). 
 

Por meio da vinculação do ciberespaço com o mundo real (físico) e da conexão dos 

serviços no ciberespaço, que até agora eram administrados e gerenciados separadamente, será 

possível obter novos valores no espaço físico (mundo real) integrando esses serviços por meio 

do ciberespaço (DEGUCHI et al., 2020). 

Definitivamente, as novidades tecnológicas chegam a transformar os valores, as atitudes 

e o comportamento e, com isso, a cultura e a própria sociedade. Assim, estamos diante da 

formação de uma nova cultura (digital), de uma nova forma de pensar, exigindo que seja 

reconsiderado o que se refere ao desenvolvimento cognitivo dos indivíduos (CASTELLS, 

1999). Surge então um novo padrão técnico-econômico baseado na intensidade e na 

complexidade crescente dos conhecimentos desenvolvidos, acompanhado de uma acelerada 

incorporação desses conhecimentos nos bens e nos serviços produzidos e comercializados. 

Diante dessas transformações, muito se vem discutindo sobre o conjunto de 

oportunidades e de desafios que se colocam para países, regiões, setores, instituições e 

indivíduos associados à emergência e à difusão de uma “era”, “sociedade” ou “economia” do 

conhecimento. Este constitui um tema de interesse crescente, uma vez que a economia do 

conhecimento é aquela que utiliza o conhecimento como motor principal do crescimento 

econômico, e seus efeitos são disseminados dentro e fora das fronteiras nacionais. 

A progressiva diversidade tecnológica torna difícil para todos os tipos de agente, 

incluindo formuladores de políticas, firmas estabelecidas e investidores de risco, decidirem 

quais oportunidades tecnológicas apoiar ou desenvolver (VAN DER VALK, 2007).  
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Visando a facilitar a transição dos países para consolidarem-se como economias do 

conhecimento, em 1999 o Banco Mundial desenvolveu a Metodologia de Avaliação de 

Conhecimento (Knowledge Assessment Methodology, ou KAM) como parte do Programa de 

Conhecimento para o Desenvolvimento. O KAM é projetado como:  

 

uma ferramenta interativa de diagnóstico e benchmark fácil de usar que é 

projetada para ajudar os países clientes a entender seus pontos fortes e fracos 

comparando-se com vizinhos, concorrentes ou outros países que desejarem 

emular com base nos quatro pilares da economia do conhecimento (CHEN; 

DAHLMAN, 2006, p. 9). 

 

A análise é feita com base em 109 variáveis estruturais e qualitativas que medem o 

desempenho nos quatro pilares da economia do conhecimento: 

1) Regime de incentivo econômico e institucional: enfatiza a necessidade de estimular 

o uso eficiente do conhecimento atual e futuro. Para isso, vários incentivos 

econômicos devem ser oferecidos, enquanto o desenvolvimento do 

empreendedorismo deve ser estimulado e apoiado por diferentes políticas e práticas 

institucionais e administrativas. 

2) Educação e treinamento: ressalta a necessidade de investir no desenvolvimento de 

recursos humanos, observando que as pessoas devem ter acesso a programas 

educacionais a fim de adquirir novos conhecimentos explícitos e tácitos para utilizar 

no mercado de trabalho. 

3) Sistemas de inovação: destacam como o conhecimento de cada agente pode gerar 

valor agregado e fomentar o progresso do país, compondo um sistema nacional de 

inovação que reúna empresas, universidades, centros de pesquisa e outros parceiros 

em potencial, capaz de gerar novos conhecimentos, satisfazendo as necessidades 

locais e globais e antecipando demandas futuras. 

4) Tecnologias de informação e comunicação: levam em conta a importância do uso 

das TICs para armazenamento, recuperação, disseminação e aplicação do 

conhecimento. 

Os dados são coletados em bancos de dados internacionais e normalizados em uma 

escala de 0 a 10, gerando o Knowledge Economy Index, ou KEI (Índice de Economia do 

Conhecimento). Os resultados mais recentes da aplicação do KAM em países da União 

Europeia mostram que Suécia, Finlândia, Alemanha e Países Baixos são os que apresentam 

melhores desempenhos em termos de se consolidarem como economias do conhecimento 

(LEON, 2017).  
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Considerando os mesmos pilares, o Programa de Políticas de Competências e Inovação 

(Skills and Innovation Policy, ou SIP) passou a concentrar-se em facilitar a transição para a 

economia do conhecimento nos países do Oriente Médio e do Norte da África (MALOUCHE; 

PLAZA; SALSAC, 2016; RUBALCABA et al., 2016; TAN et al., 2016). 

Já o Lisbon Scorecard foi utilizado pela primeira vez em 2004, num relatório elaborado 

pelo Fórum Econômico Mundial, e analisa oito dimensões que são consideradas fundamentais 

para a economia baseada no conhecimento: (1) sociedade da informação; (2) pesquisa, 

desenvolvimento e inovação; (3) liberalização; (4) rede de indústrias; (5) serviços financeiros; 

(6) ambiente empresarial; (7) inclusão social; e (8) desenvolvimento sustentável (LEON, 2017).  

O relatório destaca que “modernizar a proteção social e lidar diretamente com as 

questões de exclusão social e pobreza é fundamental para aumentar a inclusão social” (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2010, p. 6). As implicações da criação, da disseminação e do uso do 

conhecimento extravasam a estrutura econômica, sendo que o foco do desenvolvimento não 

está mais restrito aos agentes econômicos, mas reside no bem-estar dos indivíduos. É preciso 

levar em consideração também “até que ponto os países asseguram que as melhorias na 

qualidade de vida da geração atual se desenvolvem de forma constante e não vêm às custas das 

gerações futuras” (WORLD ECONOMIC FORUM, 2010, p. 6). 

Em 2016, uma iniciativa chamada “Sociedade 5.0” foi proposta pelo governo japonês 

em seu 5o Plano Básico de Ciência e Tecnologia, com a visão de criar uma “Super Smart 

Society” como uma sociedade futura à qual o Japão deveria aspirar (CABINET OFFICE, 2017). 

Tal visão almejada representa uma sociedade sustentável conectada por tecnologias digitais que 

atendem detalhadamente às diversas necessidades dessa sociedade, fornecendo bens ou serviços 

essenciais às pessoas que deles necessitam, quando são necessários, na quantidade necessária, 

possibilitando assim que seus cidadãos vivam uma vida ativa e confortável por meio de serviços 

de alta qualidade, independentemente de idade, sexo, região, idioma, e assim por diante 

(SHIROISHI; UCHIYAMA; SUZUKI, 2018).  

Segundo Fukuyama (2018), o objetivo da “Sociedade 5.0” é alcançar uma sociedade em 

que as pessoas aproveitem a vida ao máximo, em que o crescimento econômico e o 

desenvolvimento tecnológico existam para esse propósito, e não para a prosperidade de uns 

poucos selecionados. De acordo com esse conceito, proclamado pelo 5o Plano Básico de 

Ciência e Tecnologia do governo japonês, várias atividades foram iniciadas no meio acadêmico 

e na indústria, e, embora a Sociedade 5.0 tenha origem no Japão, seu propósito não é apenas 

para a prosperidade de um país. “As estruturas e a tecnologia desenvolvidas aqui, sem dúvida, 
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contribuirão para resolver os desafios da sociedade em todo o mundo” (FUKUYAMA, 2018, 

p. 50). 

 

2.3. DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

A ideia de desenvolvimento, sobretudo na noção de progresso, tem suas origens no 

Iluminismo, movimento cultural que surgiu na Inglaterra, na Holanda e na França, nos séculos 

XVII e XVIII. O desenvolvimento intelectual, que vinha ocorrendo desde o Renascimento, deu 

origem à ideia de liberdade política e econômica, defendida pela burguesia. 

 

O otimismo dos iluministas, fundamentado na crença irrestrita da capacidade 

da ciência de resolver todos os problemas humanos, produziu um fascínio pelo 

crescimento e a adesão de grande parte do mundo ao projeto de modernidade 

da Europa Ocidental. Na visão iluminista, o progresso constante e linear seria 

alcançado através do domínio científico da natureza pelo homem, podendo ser 

aplicado universalmente (FILIPPIM; ROSSETTO; HERMES, 2005, p. 2).  

 

Nesse mesmo período, no século XVII, a população da Inglaterra passou de 4 milhões 

de habitantes para cerca de 6 milhões, e no século seguinte já beirava os 9 milhões. Na França, 

a população passou de 17 milhões em 1700 para 26 milhões em 1800 (CIPOLLA, 1977). O 

crescimento demográfico em tal escala proporcionou uma forte expansão dos mercados 

consumidores para bens manufaturados, especialmente vestuários. 

Aliadas ao avanço do desenvolvimento científico, as inovações introduzidas na indústria 

têxtil, principalmente com a invenção do tear mecânico, combinadas às invenções no campo, 

da máquina a vapor para uso principalmente na indústria de mineração e dos transportes 

ferroviários e marítimos, deram à Inglaterra uma extraordinária vantagem no comércio mundial 

a partir de 1780.  

Esse contexto socioeconômico proporcionou o início do fenômeno da Revolução 

Industrial, marcada pela passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial que 

se expandiu para toda a Europa ocidental e para a América do Norte. As empresas começaram 

a investir pesado em suas indústrias, e a produção passou a ser de grande escala, surgindo com 

isso os bancos que financiavam as atividades industriais, direcionando o foco de crescimento 

econômico por meio do lucro (HOBSBAWM, 2010). 

A noção de progresso e de crescimento, cristalizada pelo Iluminismo, ainda está 

presente na atual conceituação de desenvolvimento, sendo concretizada através da defesa do 

industrialismo e do individualismo (FILIPPIM; ROSSETTO; HERMES, 2005). A sociedade 

industrial dos séculos XVIII e XIX fundamentava-se nas premissas de que o desempenho 
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rentável de uma empresa tinha como base a combinação otimizada de fatores de produção e de 

que o bem-estar de uma nação é financiado pelo crescimento do produto agregado, seguindo a 

lógica de que o desenvolvimento social é uma consequência do crescimento econômico 

(SMITH, 1776; RICARDO, 1817; MISHRA, 2010). 

Essa visão baseada no progresso por meio do crescimento acelerado leva a uma 

preocupação relacionada ao agravamento das condições de sustentabilidade da sociedade 

moderna. O relatório Perspectivas da população mundial: revisão de 2017, realizado pelo 

Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (Department of 

Economic and Social Affairs, o DESA) estimou que a população global era de 7,6 bilhões de 

habitantes em 2017, e esse número deve subir para 8,6 bilhões em 2030, então para 9,8 bilhões 

em 2050, e superar os 11,2 bilhões em 2100.  

O fator preponderante para essas estimativas considera as variações na Taxa de 

Fecundidade Total (TFT) mundial, que estava em torno de 2,5 filhos por mulher no quinquênio 

2005-2010. Se essa taxa permanecer nesse nível até o final do século, então a população 

mundial chegará a cerca de 16 bilhões de habitantes em 2100. Segundo a DESA (2017), se a 

TFT cair para algo em torno de 2,1 filhos por mulher até 2050 e permanecer nesse nível, então 

a população mundial chegará a 10 bilhões de habitantes em 2100. Porém, caso a TFT caia para 

2,1 filhos por mulher até 2025 e continue caindo até 1,6 filhos por mulher por volta de 2075, 

então a população mundial aumentaria até 8 bilhões em meados do corrente século e depois 

cairia para algo em torno de 6 bilhões em 2100. Portanto, se a queda da fecundidade for mais 

rápida e mais profunda, o resultado será uma diminuição do montante absoluto da população 

na segunda metade do corrente século, conforme mostra a Figura 8. 

 

Figura 8 – População mundial em 2100. 

 
Fonte: DESA/ONU (2017). 
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Segundo as estimativas, espera-se que o crescimento venha, em parte, dos 47 países 

menos desenvolvidos, onde a taxa de fertilidade é em torno de 4,3 nascimentos por mulher, 

estimando-se que a população chegue a 1,9 bilhão em 2050 em comparação ao atual estimado 

de um bilhão. Evidentemente que o crescimento populacional não gera necessariamente 

progresso, e menos ainda tem relação com o desenvolvimento. 

Outro fator importante para as estimativas populacionais para este século, segundo a 

DESA (2017), se refere à estimativa de esperança de vida média do mundo, que deve aumentar 

dos atuais 68 anos para 81 anos em 2100. As baixas taxas de fertilidade em regiões como União 

Europeia, por exemplo, estão resultando em um envelhecimento da população, com a 

expectativa de que o número de pessoas com 60 anos ou mais venha a duplicar (ou mais que 

duplicar) em 2050, e triplicar até 2100, passando dos atuais 962 milhões para 3,1 bilhões. 

Embora a população africana tenha se mantido relativamente jovem durante várias décadas a 

mais, é esperado que a porcentagem da população com 60 anos ou mais aumente de 5% em 

2017 para cerca de 9% em 2050 e para quase 20% até o final do século. Esse é um cenário 

bastante positivo e otimista e mostra que as pessoas devem viver mais tempo; nesse sentido, 

merece especial atenção promover o desenvolvimento com vistas a obter maiores retornos dos 

investimentos em educação e em qualidade de vida. 

Sob essa lente, pode-se observar que o conceito de desenvovimento é mais sofisticado 

do que a sua simplificação em progresso e crescimento. A origem etmológica do conceito surge 

na biologia, quando é empregado por Darwin como o processo de evolução dos seres vivos para 

o alcance de suas potencialidades genéticas. Assim, a palavra “desenvolvimento” passa a ter 

uma concepção de transformação, como um movimento na direção da forma mais apropriada, 

visto que um organismo se desenvolve à medida que progride em direção à sua maturidade 

biológica.  

Segundo Santos et al. (2012), a transferência do conceito de desenvolvimento da 

biologia para a sociedade moderna deve-se à ideia de que o progresso e o crescimento eram 

características intrínsecas, específicas de algumas sociedades ocidentais que obtiveram o status 

de desenvolvidas pelo fato de se entender que elas eram capazes de produzir os seus próprios 

movimentos para o alcance do seu bem-estar. O desenvolvimento pressupõe o 

autoconhecimento com a finalidade de motivar os participantes à ação, colocando em curso um 

processo de mudança que faça a sociedade evoluir para um estado superior de bem-estar. 

Nessa perspectiva, um passo significativo na construção do conceito de 

desenvolvimento foi dado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

em 1972, com as contribuições sobre os limites planetários devido à pressão gerada quanto 
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aos recursos naturais e energéticos e ao aumento da poluição (MEADOWS et al., 1972). A 

elaboração do conceito avançou em 1983, quando foi estabelecida a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, pois marcou a inclusão da temática da sustentabilidade no 

debate sobre o desenvolvimento, numa primeira tentativa de ir além do conceito que entendia 

o termo como sinônimo de crescimento através da maximização da eficiência econômica. 

 

Concebidas como uma nova abordagem do desenvolvimento [...], centravam 

a análise na satisfação das necessidades fundamentais das populações 

despossuídas, isto é, na questão da habitação, alimentação, educação e saúde, 

na adaptação das tecnologias dos macroecossistemas, [...] à eliminação dos 

desperdícios e na exploração dos recursos pela concepção de sistemas 

integrados (MAIMON, 1993, p. 57). 
 

Na lente da sustentabilidade, busca-se “transformar o desenvolvimento numa soma 

positiva com a natureza, propondo que este tenha por base o tripé: justiça social, eficiência 

econômica e prudência ecológica” (MAIMON, 1993, p. 57). 

A perspectiva é a de que não existe apenas um modelo universal de desenvolvimento, 

uma vez que é preciso considerar as particularidades sociais, culturais e ambientais de cada 

região. Essa perspectiva propõe substituir a valorização da produção material pela valorização 

do bem-estar geral, tanto do homem quanto da natureza. O bem-estar seria alcançado com a 

participação de todos os atores sociais, através de estratégias de articulação e de planejamento 

participativo (FILIPPIM; ROSSETTO; HERMES, 2005). 

2.3.1 Desenvolvimento econômico: sociedade do progresso e do crescimento 

 

O conceito de desenvolvimento concebido no campo da economia centra-se na ideia da 

acumulação de riqueza e na expectativa de que o futuro guarda em si a promessa de um maior 

bem-estar, seguindo a lógica de que o desenvolvimento social é uma consequência do 

crescimento econômico (SMITH, 1776; RICARDO, 1817; MISHRA, 2010).  

O desenvolvimento, em sua perspectiva econômica, é visto como a força motriz capaz 

de conduzir uma sociedade ao status de avançada, como um fenômeno importante para a 

consolidação do sistema capitalista (SMITH, 1776). Desenvolver é sinônimo de acumular para 

depois distribuir (RICARDO, 1817). Para os teóricos da corrente neoclássica, o 

desenvolvimento se irradia concentricamente ao longo do tempo e pelo espaço, trazendo a todos 

em algum momento o mesmo nível de progresso material, social e cultural dos países pioneiros 

capitalistas (MARSHALL, 1890; KRUGMAN, 1991). Porém, verificou-se que no decorrer da 
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história isso não aconteceu, até mesmo se deu o contrário: a distância se ampliou entre países 

ricos, considerados desenvolvidos, e países pobres, considerados subdesenvolvidos. 

De acordo com os historiadores Brum (1999) e Hobsbawm (2007, 2010), a crise do 

sistema capitalista de 1929 teve como principal causa o acelerado crescimento de produção, 

decorrente dos grandes ganhos de produtividade industrial obtidos com avanços do taylorismo, 

porém sem a presença de uma política de redistribuição da riqueza para classes trabalhadoras e 

consumidores em geral. O fato é que a crise econômica desencadeou a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), alterando profundamente a realidade do mundo, surgindo uma nova estrutura de 

poder que introduziu uma ordem econômica e política distinta, polarizada em duas 

superpotências (Estados Unidos da América e União Soviética).  

As ideias de Charles Darwin na teoria da seleção natural, que explica a diversidade 

de espécies de seres vivos por meio do processo de evolução, motivou o surgimento de 

correntes nas ciências sociais baseadas na tese da sobrevivência da espécie mais adaptada e da 

importância de um controle sobre a demografia humana. Surge então o darwinismo social, que 

utiliza conceitos de luta pela existência e de sobrevivência dos mais aptos para justificar 

políticas que fazem distinção entre aqueles capazes e aqueles incapazes de sustentar a si 

mesmos. Esse conceito motivou as ideias de eugenia, racismo, imperialismo, fascismo 

e nazismo e a luta entre grupos e etnias nacionais (CLAEYS, 2000; LEONARD, 2009).  

De acordo com esse pensamento, existiriam características biológicas e sociais que 

determinariam que uma espécie é superior à outra, e as espécies que se enquadrassem nesses 

critérios seriam as mais aptas. Geralmente, alguns padrões determinados como indícios de 

superioridade em um ser humano seriam a habilidade nas ciências humanas e exatas em 

detrimento das outras ciências, como a arte, por exemplo, e a raça da qual ela faz parte. 

O termo foi popularizado pelo historiador norte-americano Richard Hofstadter (1944), mas 

atualmente, por causa das conotações negativas da teoria do darwinismo social, especialmente 

após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, poucas pessoas se descrevem como social-

darwinistas, e o termo é geralmente visto como pejorativo (LEONARD, 2009). 

É nesse contexto que surge na ciência econômica um campo de conhecimento com a 

finalidade de observar, descrever e explicar o fenômeno denominado de economia do 

desenvolvimento. O tema foi bastante explorado em termos de produção científica e teve grande 

repercussão social, servindo de base para a formulação de políticas públicas de muitos países 

do mundo pós-guerra. O seu arcabouço teórico foi composto, inicialmente, pelo pensamento 

anglo-saxão, influenciado pelo modelo de crescimento equilibrado (NURKSE, 1957; 

ROSENSTEIN-RODAN, 1969; LEWIS, 1969; ROSTOW, 1978) e pelo pensamento latino-
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americano da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL (FURTADO, 

1969; PREBISCH, 1973; CARDOSO, 1977; CARDOSO; FALLETO, 1969). 

Para a economia do desenvolvimento, “muitas vêzes um país era denominado 

subdesenvolvido simplesmente ou principalmente porque tem população baixa, em relação à 

área” (VINER, 1951, p. 181). Hoje, observa-se que as taxas de natalidade em países 

considerados como subdesenvolvidos, maiores do que as taxas em países considerados 

desenvolvidos, não geram desenvolvimento. A economia do desenvolvimento considera que “a 

escassez de capital, revelada pela prevalência de taxas de juros elevados, costuma ser tida como 

sinal de que existe subdesenvolvimento” (VINER, 1951, p. 182). Entretanto, Hirschman (1982) 

observa que o fato de ter havido crescimento econômico nos países considerados desenvolvidos 

não significa que houve a distribuição dos seus frutos de maneira igualitária. Na prática, o que 

se verificou foi uma crise do sistema capitalista na década de 1970, caracterizada pela 

combinação de baixa taxa de crescimento com altas taxas de inflação. Outro critério comumente 

empregado para classificar países em desenvolvidos e subdesenvolvidos no conceito da 

economia do desenvolvimento é “a relação entre a produção industrial e a produção total, ou 

entre a população industrial e a população total” (VINER, 1951 p. 184). Entretanto, Drucker 

(1969) já enfatizava que, com uma economia cada vez mais baseada em conhecimento, o 

desenvolvimento depende cada vez menos do trabalho e do capital e mais do fator 

conhecimento, indispensável para a competitividade das empresas e para o crescimento das 

economias regionais e dos países. 

Hirschman (1982) descreve que as causas para o desprestígio da economia do 

desenvolvimento na década de 1980 estavam na conjunção de distintas ideologias e nas 

circunstâncias, sob as quais a própria se encontrava, que sobrecarregaram os países 

subdesenvolvidos de esperanças e de ambições irrealistas. Além disso, verificou-se que a 

economia do desenvolvimento não conseguiu explicar na totalidade as contradições do mundo 

capitalista. 

2.3.2 Desenvolvimento ambiental: sociedade sustentável 

 

Com as mudanças ocorridas após a Segunda Guerra Mundial, emergiram novos 

desafios, novos compromissos e novas alianças. Devido às demais crises da economia 

capitalista, intensificam-se as críticas ao modelo de desenvolvimento por meio do crescimento 

econômico. A economia não poderia ser vista como um sistema dissociado do mundo da 

natureza, pois não existem atividades produtivas sem elementos naturais. Santos et al. (2012) 
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destacam que, para melhor entender o significado do processo de desenvolvimento na sociedade 

contemporânea, a construção desse conceito não deve ser encarada de forma fragmentada, haja 

vista que outras dimensões estão presentes e se relacionam simultaneamente. 

Segundo Bader (2008), as raízes da sustentabilidade estão na silvicultura, a ciência 

dedicada à manutenção de áreas de extração florestais para atender as necessidades da indústria 

de mineração de prata, base da economia da Saxônia, um dos estados federados da Alemanha 

situado na região leste do país. No início do século XVIII, a indústria de mineração teve sua 

existência ameaçada devido à escassez da madeira, fruto do uso descontrolado desse recurso 

natural, especialmente na exploração e na fundição do minério de prata. 

Conforme o autor, essa situação levou ao entendimento de que o foco no lucro no curto 

prazo pode ocasionar uma situação de carência de insumos no longo prazo, ou mesmo a falência 

do empreendimento. Portanto, seria necessário prover uma quantidade de madeira disponível, 

por meio do corte e do reflorestamento em níveis adequados, para garantir o recurso para o 

futuro. Assim, se estabeleceu o conceito de sustentabilidade, pela concepção de que o uso 

excessivo dos meios disponíveis para o lucro imediato comprometeria o futuro e a 

sobrevivência dos negócios. Desse modo, o conceito de sustentabilidade tem sua origem na 

crise de mercado em razão da escassez dos recursos ambientais, ressurgindo com maior 

preocupação em 1972, resultado da percepção do grande dano ambiental causado pelo 

crescimento vertiginoso da atividade industrial das décadas de 1950 a 1970. 

Das críticas mais intensas ao desenvolvimento econômico, movido exclusivamente pelo 

progresso e pelo crescimento acelerado, destacam-se dois movimentos com novas propostas 

nesse âmbito: o ecodesenvolvimento e o desenvolvimento sustentável. O primeiro, liderado 

pelo Clube de Roma, foi delineado pelos movimentos preservacionistas da natureza que 

defendem o congelamento do crescimento da população, do capital industrial e das formas de 

consumo, com a finalidade de alcançar a estabilidade econômica e ecológica das nações.  

As ideias do Clube de Roma em torno do “ecodesenvolvimento” tornaram-se 

amplamente conhecidas a partir da publicação do relatório intitulado Os limites do 

crescimento, elaborado por uma equipe do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), 

que tratava dos problemas cruciais para a evolução da humanidade, tais como energia, poluição, 

saneamento, saúde, ambiente, tecnologia e crescimento populacional. Utilizando-

se modelos matemáticos, chegou-se à conclusão de que o planeta Terra não suportaria o 

crescimento populacional devido à pressão gerada sobre os recursos naturais e energéticos e ao 

aumento da poluição, mesmo tendo em conta o avanço tecnológico (MEADOWS et al., 1972). 
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Essa proposta, apresentada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, de 1972, em Estocolmo, passa a ser conhecida como a tese do “crescimento zero”, 

dificilmente aceitável tanto do ponto de vista econômico quanto do político, principalmente em 

curto prazo (LAGO, 2007, p. 28). O caráter catastrófico de um futuro sombrio indicava fome e 

poluição como resultado do aumento demográfico, ressaltava a importância da contenção desse 

aumento e proclamava a adoção da política do crescimento zero para todos os países. Essas 

conclusões, entretanto, “condenaria[m] a maioria dos países da Terra a situações de permanente 

subdesenvolvimento” (LEMOS, 1991, p. 4), indicando como vilões o progresso da economia e 

da população mundial. Lago (2007) assevera que as teorias do Clube de Roma, que envolvem 

a defesa do meio ambiente pela elite empresarial, podem ser vistas sob a ótica ecofacista, em 

um planejamento austero que envolveria sacrifícios em um quadro deveras reacionário de 

controle da população. 

O segundo movimento com novas propostas para um modelo de desenvolvimento é o 

de “desenvolvimento sustentável”, que tem origem nas ações da Organização das Nações 

Unidas (ONU), quando em 1983 é estabelecida a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e dela surgem diversos relatórios sinalizando a possibilidade de um 

crescimento econômico acompanhado da preservação da natureza.  

O famoso Relatório Brundtland (1987), intitulado Nosso futuro comum, torna-se o 

referencial desse modelo, em que o desenvolvimento sustentável é concebido como aquele que 

tem como principal objetivo satisfazer necessidades e aspirações humanas sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Brundtland (1987) aponta 

para a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e de 

consumo até então vigentes, mas indica um novo padrão cujo alicerce é a sinergia da 

sustentabilidade ambiental, social e econômica. 

A partir de então, o movimento pró-desenvolvimento sustentável promove uma série de 

iniciativas, as quais reafirmam uma visão crítica ao modelo adotado pelos países 

industrializados de progresso e de crescimento econômico e sua tentativa de reprodução pelas 

nações em desenvolvimento, ressaltando ainda os riscos do uso excessivo dos recursos naturais 

sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. Essas iniciativas contribuíram para 

elaboração da Agenda 21, apresentada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992, que estabeleceu um diálogo 

permanente e construtivo inspirado na necessidade de atingir uma economia em nível mundial 

mais eficiente e equitativa.  
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Nessa perspectiva, o conceito de desenvolvimento incorpora, além da preocupação com 

os aspectos ambientais, a ideia de alongamento do prazo do planejamento e, portanto, do 

horizonte de cálculo dos efeitos, sem romper com o modelo de desenvolvimento por meio do 

progresso e do crescimento econômico. Para Sachs (2008), a mudança para esse referencial 

com atenção à sustentabilidade consegue designar ao mesmo tempo o surgimento de subsídios 

para a sobrevivência humana no meio e um enfoque de planejamento e de gestão, no qual as 

práticas atuais redirecionam suas ações para questões mais amplas e coletivas, demonstrando 

um diferente papel a ser praticado pelos atores envolvidos.  

As inovações tecnológicas têm papel fundamental na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável, pois serão capazes de permitir o acesso de todos os povos, atuais e futuros, ao bem-

estar, sem o esgotamento dos recursos naturais (BRUNDTLAND, 1987). Hopwood, Mellor e 

O’Brien (2005) indicam que as abordagens para o desenvolvimento sustentável devem partir 

de um sentido de evolução continuada, no qual não se deve manter o status quo, mas buscar 

uma transformação com a utilização de novas lentes e com nova consciência. Panisson (2017) 

lembra que as inovações podem representar uma ruptura estrutural com o padrão tecnológico, 

alterando o status quo e originando novas indústrias, setores e mercados, ou mesmo 

promovendo a redução significativa de custos e o aumento da produtividade e da qualidade em 

produtos já existentes. De acordo com Markard, Raven e Truffer (2012), essa transição envolve 

uma gama de mudanças em diferentes dimensões: tecnológica, organizacional, institucional, 

material política, econômica e sociocultural. Desse modo, criam-se as configurações 

necessárias para a construção dos contextos que podem ser modificados. 

Assim, o desenvolvimento sustentável foi uma resposta dada ao problema crescente das 

pressões impostas pelo progresso da humanidade em detrimento do meio ambiente. 

Desenvolvimento sustentável significa que ganhos econômicos e sociais devem ser atingidos, 

mas que os seres humanos precisam obtê-los com equilíbrio e dentro dos limites ecológicos do 

planeta (EKINS, 2000). Panisson, Amaral e Otte (2017) destacam que essa necessidade de 

equiparação gera uma tensão entre os padrões e a qualidade de vida e a integridade ecológica 

do planeta, em que, dentro de uma visão sustentável, deve-se ter o poder econômico não como 

um fim para nossos esforços, mas como um meio de se obter esse equilíbrio. 

Outro marco significativo aconteceu em 2002, quando chefes de estado e líderes 

mundiais se reuniram em Joanesburgo na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 

(World Summit on Sustainable Development) e se comprometeram a implementar a Agenda 21, 

assim como decidiram levar adiante uma gama de parcerias para promover o desenvolvimento 

sustentável. Tal postura acabou por trazer esse conceito para o cotidiano e para o vocabulário 
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comum, popularizando-o nas mais variadas camadas da população mundial 

(WACKERNAGEL; YOUNT, 1998; HARRIS, 2003; ROGERS; JALAL; BOYD, 2008). Ou 

seja, algo que até esse momento era exclusivo de especialistas em meio ambiente se tornava 

importante para todos. Blewitt (2008) afirma que, apesar da natureza complexa do conceito de 

desenvolvimento sustentável, a sua disseminação foi fundamental para a sensibilização de 

grande parte da população global quanto a esse tema. 

 

2.3.3 Desenvolvimento social: sociedade do bem-estar 

 

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável consistem em um sistema de 

múltiplas dimensões que possuem relacionamentos de contrapartidas e são interdependentes, 

não podendo ser isoladas e estudadas separadamente. Devem ser pensadas como um sistema 

holístico, em que tanto os elementos quanto os relacionamentos possuem importância e o todo 

abrange mais do que a soma das partes (BRUNDTLAND, 1987; SANTOS et al., 2012; 

PANISSON; AMARAL; OTTE, 2017). 

Santagada (1993) afirma que, desde o fim da década de 1960, vários organismos 

mundiais e regionais têm realizado o esforço de incluir indicadores sociais para medir o 

desenvolvimento regional, com a finalidade de acompanhar a evolução na qualidade de vida e 

do bem-estar das pessoas. As críticas ao conceito de desenvolvimento com ênfase na evolução 

do sistema produtivo e de acumulação de capital – sem um olhar para as melhorias das 

condições sociais da população – contribuíram para que a dimensão social também ganhasse 

relevância em tal conceito. Com isso, governos de todo o mundo e organismos internacionais 

como ONU, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), CEPAL, 

entre outros, buscam introduzir instrumentos de medidas para quantificar o desenvolvimento 

social.  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) procura acompanhar 

o desempenho dos países na promoção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

humano, e faz isso por meio do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – criado pelos 

economistas Mahbub ul Haq e Amartya Sen e apresentado no Relatório de Desenvolvimento 

Humano (UNDP, 1990) –, cujo objetivo explícito é “desviar o foco do desenvolvimento da 

economia e da contabilidade de renda nacional para políticas centradas em pessoas” (HAQ, 

1995, p. 26). Haq estava convencido de que uma medida simples, composta pelo 

desenvolvimento humano, seria necessária para convencer a opinião pública, os acadêmicos e 



94 
 

as autoridades políticas de que podem e devem avaliar o desenvolvimento não só pelos avanços 

econômicos, mas também pelas melhorias no bem-estar humano. 

Segundo Sen (2018, p. 6), o desenvolvimento deve ser visto como “um processo de 

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”, contrastando com as perspectivas 

mais restritas do conceito, com foco único no crescimento do produto bruto nacional, no 

aumento das receitas das pessoas, na industrialização, no progresso tecnológico ou na 

modernização social. Esses atributos são meios pelos quais o desenvolvimento deve buscar algo 

superior e mais importante, ou seja, deve ser orientado para a expansão das liberdades 

substanciais das pessoas. Para o autor, a liberdade é nuclear a esse processo, o que as pessoas 

podem efetivamente realizar é influenciado pelas oportunidades econômicas, pelas liberdades 

políticas, pelos poderes sociais e pelas condições de possibilidade, como a boa saúde, a 

educação básica e o incentivo às suas iniciativas. 

 

a liberdade é não apenas a base de avaliação de êxito e fracasso, mas também 

um determinante principal da iniciativa individual e da eficácia social. Ter 

mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e 

para influenciar o mundo, questões centrais para o processo de 

desenvolvimento (SEN, 2018 p. 33). 

 

 

De acordo com as teorias econômicas, que estudam o mercado e suas falhas, estas 

promovem as externalidades e as ineficiências que se refletem nos problemas ambientais e 

sociais (CROPPER; OATES, 1992; COHEN; WINN, 2007). A literatura de empreendedorismo 

observa que as imperfeições do mercado implicam em oportunidades para a ação 

empreendedora e em ganhos econômicos. Dean e McMullen (2007) defendem o potencial do 

empreendedorismo na solução dessas falhas; Anderson e Leal (1992), especificamente, 

verificaram como solucionar os problemas ambientais, e Phills e Denend (2005), os sociais. 

Nessa mesma lógica, as falhas de mercado também são apontadas como uma fonte de 

oportunidades para novos negócios, o que sugere que a busca por soluções para a crise social e 

ambiental proporciona ao empreendedor a identificação dessas oportunidades (COHEN; 

WINN, 2007). 

Cohen, Smith e Mitchell (2008) argumentam que o empreendedorismo pode se 

beneficiar de uma visão mais holística e abrangente de criação de valor distinto, de acordo com 

a esfera de valor que motiva o empreendedor, abrangendo a criação de riqueza (valor 

econômico), mas também valor ambiental (garantindo a perenidade no ambiente natural) e 

social (gerando relações benéficas). Amit et al. (2001) investigaram as motivações 

fundamentais entre os empreendedores de tecnologia e descobriram que a obtenção de riqueza 
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não era a mais importante. Segundo os autores, os maiores motivadores na decisão de 

empreender incluem estilo de vida e contribuição. O estilo de vida foi definido como “equilibrar 

situações de carreira dupla, passar tempo com a família, em oportunidades de lazer, morar onde 

quiser, se divertir e ter saúde” (AMIT et al., 2001, p. 143). O motivador de contribuição foi 

definido como “ajudar os outros, fazendo a diferença para sua organização, comunidade, 

indústria e criando oportunidades” (AMIT et al., 2001, p. 143). Cooper e Artz (1995) 

descobriram que a satisfação empreendedora é superior, mesmo depois de controlar o 

desempenho financeiro da empresa, entre os empresários que enfatizam objetivos não 

econômicos. 

Segundo Montibeller (2006), as preocupações quanto às dimensões social e ambiental 

da sustentabilidade não eram de grande importância para as empresas. Absolutamente nenhuma 

grande organização demonstrava tais preocupações em seus planos, porque esses ainda não 

tinham atingido o ponto de ser um clamor das populações em diversos países pelo mundo, se 

tornando uma alteração cultural global. Conforme Elkington (2018) enfatiza, pesquisas de 

mercado sugerem que os benefícios para empresas que geram valores sustentáveis em mercados 

futuros de produtos e serviços podem ser enormes, com a previsão dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU de gerar oportunidades de mercado de mais de 

US$ 12 trilhões por ano até 2030, isso considerando uma estimativa conservadora. 

Panisson, Amaral e Otte (2017) destacam que a sustentabilidade não é inconciliável com 

o crescimento econômico, mas que, ao contrário, pode ser importante fonte de vantagem 

competitiva e de geração de valor para acionistas e comunidade em geral quando atribuída à 

imagem corporativa. Nessa perspectiva, Elkington (1994) apresenta três eixos principais para 

negócios que buscam a sustentabilidade como diferencial competitivo, eixos esses conhecidos 

como Triple Bottom Line ou Tripé da Sustentabilidade: 

• Econômico: um sistema economicamente sustentável precisa ser capaz de produzir 

produtos e serviços continuamente para manter níveis gerenciáveis de débitos internos 

e externos e para evitar desequilíbrios setoriais extremos que possam causar danos tanto 

para a agricultura quanto para a produção industrial. 

• Ambiental: um sistema que seja sustentável quanto ao meio ambiente precisa manter os 

recursos naturais disponíveis e em uma situação de estabilidade quanto à sua reserva, 

recuperação e exploração. Dessa forma, ao tratar da dimensão ambiental do 

desenvolvimento sustentável, evita-se a exploração exagerada ou acima das capacidades 

de recuperação de recursos renováveis. Além disso, a exploração de recursos naturais 
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deve acontecer apenas se investimentos de contrapartida forem feitos em quantidades 

equivalentes. 

• Social: um sistema que seja socialmente sustentável precisa atingir uma forma justa de 

distribuição, oportunidade e provisionamento adequado de elementos determinantes 

para o bem-estar social, como saúde, educação e segurança, assim como igualdade, 

participação política, transparência, entre outros. 

 

O objetivo do Triple Bottom Line é apontar que qualquer sistema que trate de 

sustentabilidade pode se utilizar dos mais variados vetores e dimensões, mas que as três 

dimensões (econômica, ambiental e social) devem ser contempladas como base sobre a qual se 

constrói esse sistema. Elkington (2018) destaca as contribuições do Triple Bottom Line para a 

evolução dos procedimentos gerenciais, como uma ramificação da contabilidade para explicar 

os intangíveis. 

 

A ideia original era ainda mais ampla, incentivando as empresas a rastrear e 

gerenciar o valor econômico (não apenas financeiro), social e ambiental – ou 

destruído. Essa ideia infundiu plataformas como a Global Reporting Initiative 

(GRI) e os Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI), influenciando a 

contabilidade corporativa, o engajamento de stakeholders e, cada vez mais, a 

estratégia (ELKINGTON, 2018, s. p.). 

 

Embora, por muito tempo, a gestão e as pesquisas na área econômica sugerissem que 

maximizar o lucro estaria em desacordo com valores sociais e ambientais, há uma compreensão 

crescente de que existe uma relação sinérgica entre a busca por objetivos socioambientais e a 

lucratividade. Cohen, Smith e Mitchell (2008) apresentam uma tipologia de criação de valor 

para o empreendedorismo de amplo escopo (Figura 9) que reflete o conceito Triple Bottom 

Line, em que as motivações econômicas, sociais e ambientais dos empreendedores definem sete 

conjuntos ou domínios de criação de valor empresarial. 
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Figura 9 – Criação de valor para o empreendedorismo de amplo escopo. 

 
Fonte: Adaptado de Cohen, Smith e Mitchell (2008, p. 110). 

 

Sampaio e Thomas (2012) destacam que, ao adotar uma postura sustentável, a empresa 

não apenas age de forma positiva, mas também divulga esse comportamento de maneira 

sistemática, o que faz com que ela seja um elemento de grande importância de geração, ação e 

compartilhamento do conhecimento em relação ao seu propósito alinhado à sustentabilidade. A 

evolução dos meios de comunicação, principalmente da internet, colocou as empresas em um 

cenário de grande competição em escalas globais. Também aumentou a proximidade entre as 

ações das empresas e seus clientes, o que não apenas tornou mais difícil esconder informações 

de ações sociais e ambientais negativas, como tornou mais fácil divulgar informações positivas 

nesses aspectos. Isso permitiu um maior controle, por parte dos órgãos governamentais e da 

sociedade, dos impactos das empresas. 

Nesse cenário, à primeira vista ruim para os negócios, os empresários rapidamente 

perceberam que, ao apresentar informações de ações ambientais e sociais positivas, agregavam 

diferencial competitivo, extremamente desejado para suas empresas. Empresários por todo o 

mundo passaram a ter uma postura aderente ao desenvolvimento sustentável e a divulgar suas 

ações em prol da sustentabilidade, buscando o reconhecimento da sociedade e do mercado e, 

assim, uma maior lucratividade. Para Christophe (2002), a constatação pragmática de que as 
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empresas adotam o desenvolvimento sustentável apenas para serem valorizadas no mercado 

não desmerece o processo, mas sim o fortalece. A sustentabilidade passa a ser uma alternativa 

inserida dentro da racionalidade econômica e de mercado. Adotar o desenvolvimento 

sustentável é uma opção lucrativa para a empresa, torna-se desejável dentro do capitalismo, e 

então deve ser praticado naturalmente e visto com bons olhos pelos empresários. 

Elkington (2018) destaca que o conceito Triple Bottom Line foi amplamente capturado 

e difundido por contadores e consultores em seus relatórios, mas observa que evidenciar dados 

não é suficiente se estes não estão sendo agregados e analisados de forma a ajudar genuinamente 

os tomadores de decisão e os formuladores de políticas a rastrear, entender e gerenciar os efeitos 

sistêmicos da atividade humana. O Triple Bottom Line “nunca deveria ser apenas um sistema 

de contabilidade”: originalmente, foi concebido como um “código genético” de transformação 

para os negócios do futuro, com foco em mudanças revolucionárias e no escalonamento de 

soluções de mercado de próxima geração (ELKINGTON, 2018, s. p.). 

Refletindo sobre os 25 anos do conceito Triple Bottom Line, o autor observa com 

esperança as organizações certificadas como BCorps (Empresas B, ou seja, “benéficas”), pois 

estas redefinem o significado do sucesso, dedicando-se não somente a ser “o melhor do mundo”, 

mas também a ser “o melhor para o mundo”. Elkington (2018) destaca que, para alcançar esse 

estágio de evolução, a integração dos fatores sociais com os ambientais e econômicos é vital 

para o estabelecimento de estratégias e para a prática sustentável. O desenvolvimento 

sustentável não pode ser escrito ou determinado por apenas uma das dimensões envolvidas: 

deve ser um esforço conjunto, pois do que se trata um desenvolvimento sustentável positivo 

ainda é uma incerteza, dado que o equilíbrio simétrico entre os três eixos exige uma postura de 

trade-off, que pode denotar uma situação não ideal de desenvolvimento. 

Wackernagel e Rees (1996) apresentam duas visões sobre a sustentabilidade na busca 

do equilíbrio entre os eixos econômico, ambiental e social do Triple Bottom Line: a 

sustentabilidade fraca ou frágil e a sustentabilidade forte: 

• Sustentabilidade fraca: muitos economistas acreditam que a sustentabilidade fraca 

(weak sustainability) é boa o suficiente. De acordo com essa visão, a sociedade é 

sustentável desde que esteja obtendo ganhos econômicos e sociais e que as reservas de 

recursos naturais não estejam decrescendo a ponto de ameaçar esses ganhos em um 

momento futuro. Essa visão entende que trocas podem acontecer entre dimensões. 

Dessa forma, a depredação de recursos naturais, um impacto negativo na dimensão 

ambiental, pode ocorrer, desde que esse impacto seja suportável pelo planeta e produza 

resultados positivos nas outras duas dimensões (social e econômica). Tal entendimento 
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de sustentabilidade é visto como mais adequado à realidade, senão inevitável, pelo fato 

de a atividade humana no planeta, por regra, impactar negativamente o meio ambiente. 

• Sustentabilidade forte: essa visão afirma que os impactos ao meio ambiente podem 

danificar o equilíbrio dos ecossistemas de uma forma irreversível, desestabilizando 

todos os processos naturais do planeta. Dessa forma, a sustentabilidade forte demanda 

que o resultado para o meio ambiente não seja negativo, independentemente do 

benefício social ou econômico que sua exploração possa trazer. Impactos negativos ao 

meio ambiente, por exemplo, devem ser compensados dentro da própria dimensão 

ambiental, mantendo seus níveis constantes. 

 

A Figura 10 representa a situação de equilíbrio entre os três eixos do Triple Bottom Line 

logo abaixo, há a situação de sustentabilidade fraca, em que as dimensões econômica e social 

são priorizadas em detrimento da dimensão ambiental, minimamente garantida para atender às 

necessidades econômica e social. Entretanto, verifica-se que a situação de sustentabilidade forte 

exige maior equilíbrio entre as três dimensões, compensando os impactos ambientais das 

atividades econômicas e sociais. 

 

Figura 10 – Desenvolvimentos sustentáveis fraco e forte. 
 

 
Fonte: Panisson, Amaral e Otte (2017, p. 82). 
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Sustentabilidade forte é sem dúvida a mais desejável, mas na prática é também a mais 

difícil de ser conquistada. Segundo Wackernagel e Rees (1996), as atividades humanas mais 

básicas depredam o meio ambiente, e a compensação deve ser constante, mas a dificuldade em 

se obter a sustentabilidade forte não deve ser uma razão para descartá-la e rapidamente abraçar 

a sustentabilidade fraca. O proposto para a viabilidade da sustentabilidade é obter, em primeiro 

momento, a sustentabilidade fraca, e então trabalhar ações estratégicas em busca da 

sustentabilidade forte. 

 

2.3.4 Desenvolvimento baseado no conhecimento: sociedade do conhecimento 

 

Segundo Yigitcanlar (2010) e Lönnqvist et al. (2014), o DBC considera o 

conhecimento como o elemento estruturante central de uma estratégia de desenvolvimento 

para cidades e regiões. Uma das características distintivas desse novo padrão é a criação de alto 

valor agregado por meio de aspectos intangíveis, possibilitando o estabelecimento de novos 

modelos de negócios que rompem com diversos paradigmas do modelo industrial de produção 

em massa, trazendo grandes desafios para gestão dos negócios, para políticas governamentais 

de desenvolvimento e para linhas de financiamento, mas também oportunidades inovadoras aos 

empreendedores de gerar negócios viáveis e que contribuam para uma sociedade mais 

sustentável.  

Para Carrillo (2010), é preciso repensar a estrutura socioeconômica, refletindo a respeito 

da premissa do paradigma industrial de que o desenvolvimento social seria uma consequência 

do crescimento econômico. Segundo o autor, é importante pensar sobre a transformação total 

de um país, considerando que o desenvolvimento sustentável é colocar todos os componentes 

de um local juntos e em harmonia, pois muitas vezes nos concentramos nos aspectos 

econômicos, sem uma compreensão suficiente dos aspectos sociais, políticos, ambientais e 

culturais da sociedade. 

Knight (1995) afirma que o DBC é a transformação dos recursos do conhecimento para 

o desenvolvimento local, fornecendo a base para o desenvolvimento sustentável. Em seus 

estudos sobre cidades, o autor destaca que, à medida que a sociedade se torna cada vez mais 

baseada no conhecimento, a natureza do desenvolvimento dela muda porque as atividades no 

setor do conhecimento estão se tornando mais importantes e exigem condições e ambientes 

muito diferentes dos exigidos pelas atividades de fabricação baseadas em commodities no setor 

de produção. É a oportunidade de prestar maior atenção à melhoria dos fatores que determinam 

a qualidade de vida, fatores de natureza mais cultural e ambiental do que os do setor produtivo. 
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Carrillo e Batra (2012) apresentam o DBC como a união do desenvolvimento – enquanto 

conceito subjetivo – com o conhecimento, que é a combinação de conceitos interrelacionados 

de educação, inovação, tecnologia e regime econômico. Também destacam o seu caráter 

multidisciplinar, pois veem o DBC como um campo de estudo de convergência de um grande 

número de disciplinas, como economia, economia política, urbanismo, geografia, psicologia da 

ciência e tecnologia, ciência da computação, sociologia, antropologia do conhecimento, ciência 

política, gestão de tecnologia e inovação e GC. 

O DBC é a necessidade de promover um crescimento da produtividade acelerado e 

sustentado e de aumentar a competitividade através de um novo modelo de desenvolvimento 

que privilegia o uso do conhecimento. Esse modelo busca o desenvolvimento sustentável por 

intermédio de processos sociais de conhecimentos que valorizem a endogeneidade, as 

potencialidades e os recursos locais (D’ARISBO, 2013). Nesse contexto, as organizações 

devem se tornar mais dinâmicas, mais abertas e mais sensíveis às demandas em mudança 

(mudanças de tecnologia, de mercado, de cultura, de comportamento etc.) para sobreviver, e 

isso requer mais conhecimento sobre todos os aspectos da produção, que exige cada vez mais 

soluções personalizadas, além de aspectos de distribuição, marketing, financiamento e 

flexibilidade. Portanto, a inovação, entendida em suas dimensões tecnológica, organizacional e 

institucional, assume importância ainda mais destacada.   

Assim, os formatos organizacionais que estimulam os processos de aprendizagem 

coletiva, a cooperação e a dinâmica inovativa assumem importância fundamental para o 

enfrentamento de novos desafios colocados pela difusão da era do conhecimento. Uma cultura 

de inovação é essencial para a competitividade nesse novo paradigma, em que é dada maior 

importância à pesquisa e ao desenvolvimento, como um processo de geração de conhecimento 

apoiando a inovação, a produtividade e o crescimento econômico. Dessa forma, os ativos de 

conhecimento têm impactado cada vez mais no valor das organizações, pois determinam os 

benefícios futuros atribuíveis à sua operação empresarial. 

O DBC trasnforma-se na busca pelo desenvolvimento sustentável por intermédio de 

processos sociais de conhecimentos, nos mais diversos níveis e dimensões de análise, que 

valorizem a endogeneidade, as potencialidades e os recursos locais. É resultado de um mosaico 

de pesquisas e práticas voltado para o conhecimento e que está moldando um campo 

multidisciplinar que provê tomadores de decisão e analistas com novos conceitos e ferramentas 

metodológicas para desenvolver frameworks e políticas apropriados. O DBC é construído 

através de tecnologias sociais que se utilizam da participação e do engajamento das três esferas 

que compõem a tríplice hélice: governo, instituições privadas e instituições de ensino 
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(CARRILLO, 2002; ALBAGLI; MACIEL, 2004; FERNANDES; SAMPAIO, 2006; 

CARRILLO; METAXIOTIS; YIGITCANLAR, 2010). Nesse sentido, é vital que se realizem 

pesquisas no campo das relações entre os agentes de um ecossistema empreendedor, buscando 

estabelecer estratégias de desenvolvimento com base no conhecimento. 

Carrillo (2002, 2009) identifica três famílias de abordagens de GC, que se desdobram 

em três definições de DBC, apresentadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Três famílias de abordagens de gestão do conhecimento (GC). 
Geração Geração I Geração II Geração III 

Atributo Centrada no objeto Centrada no agente Centrada no contexto 

Conceito de 

conhecimento 

Registro de informação Fluxo de capacidades Alinhamento de valor 

Processo de 

capitalização 

Acumular e reter o stock 

de conhecimento 

Facilitar e incrementar 

a circulação do 

conhecimento 

Alcançar e manter um 

equilíbrio sustentável de 

valores 

Definição de GC GC é uma ferramenta 

para identificar, 

armazenar, organizar, 

recuperar a base de 

conhecimento das 

organizações 

GC é um método para 

identificar, armazenar, 

organizar, recuperar e 

difundir experiência 

GC é uma estratégia 

para identificar, 

sistematizar e 

desenvolver o universo 

de valor da organização 

Definição de DBC DBC é uma 

infraestrutura para 

incrementar o stock 

social de conhecimento 

DBC é uma política 

para propiciar o fluxo 

social de 

conhecimento 

DBC é uma estratégia 

integral de 

desenvolvimento 

baseada em identificar, 

sistematizar e 

desenvolver o universo 

de capital coletivo 

Fonte: Adaptado de Carrillo (2002, 2009). 

 

Sustentado pelas teorias econômicas, Carrillo (2002) desenvolveu o framework do 

Sistema de Capitais que busca sistematicamente identificar e potencializar todos os ativos de 

capital, tangíveis e intangíveis, para o DBC, compreendendo o Sistema de Capitais como um 

marco de análise que permite entender o espectro de valores com os quais conta uma 

organização ou uma sociedade. Segundo o autor, Sistema de Capitais é o universo das ordens 

de preferência coletiva de um sistema de atividade humana, o conjunto do que comumente é 

identificado como valioso em cada nível de análise: individual, organizacional, social.  

Pode, assim, ser classificado em subcategorias progressivas que expressam uma função 

de valor distintivo e complementar, cada uma podendo ser positiva ou negativa sob a lógica 

contábil: ativos e passivos. Entretanto, um aspecto fundamental do Sistema de Capitais é a 

superação da dicotomia entre Capital Intelectual e Capital Contábil, o que gera a caracterização 

do domínio integral de valor e, portanto, um construto geral de capital. Este é chamado pelo 
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autor de Metacapital, dividido em Capital Referencial e Capital Articulador. O Quadro 4 

apresenta o primeiro nível da dimensão de valor do Sistema de Capitais. 

 

Quadro 4 – Sistema de Capitais: dimensão de valor de primeiro nível. 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL 

Universo de 

ordens de 

preferência 

de escolha 

coletiva 

 

 

 

 

 

 

METACAPITAL 

Multiplicativo (+) 

e Divisivo (-) 

 

 

 

REFERENCIAL 

(Estrutura: regras 

de pertencimento) 

 
 

IDENTIDADE 

(autossignificância) 

Capacidade de distinguir 

elementos de valor que 

contribuem para o bem-estar 

do sistema, bem como de 

alinhar a ação consequente. 

 

INTELIGÊNCIA 

(alo-significância) 

Capacidade de identificar 

agentes e eventos 

significativos para o bem-

estar do sistema. 

 

ARTICULADOR 

(Função: regras de 

relacionamento) 

 

MONETÁRIO 

(Trocas) 

Capacidade para representar 

e habilitar a troca de 

elementos de valor. 
 

RELACIONAL 

(Ligações) 

Capacidade de estabelecer e 

desenvolver links com 

outros significativos. 

 

PRODUTIVO 

Aditivo (+) e Subtrativo (-) 

HUMANO 

(Agente) 

Capacidade para executar 

ações de adição de valor. 
 

INSTRUMENTAL 

(Meio) 

Capacidade de aproveitar o 

desempenho de adição de 

valor. 

Fonte: Adaptado de Carrillo (2002). 

 

Marteleto (2007) lembra a ideia de conectividade para ressaltar que os produtores de 

conhecimentos raramente trabalham isoladamente, visto que se encontram inseridos em amplas 

redes das quais fazem parte os laboratórios, as universidades, os organismos nacionais e 

internacionais, entre outras múltiplas mediações. 

A especialização inteligente assume que o contexto é importante enquanto ecossistema 

regional de conhecimento e inovação, o que origina a tendência de especialização para países e 

regiões em torno de determinados setores do conhecimento e de capacidades relacionadas, a 

partir dos quais se estabelecem domínios prioritários. O conceito de Especialização Inteligente 

é essencialmente uma maneira de pensar sobre o aprimoramento do conhecimento local e sobre 

os sistemas de aprimoramento da aprendizagem (MCCANN; ORTEGA-ARGILÉS, 2015). 

A Especialização Inteligênte abdica da abordagem espacialmente cega e segue uma via 

de construção de políticas de base territorial (BOSCHMA, 2014; BOSCHMA, 2016; 

CAMAGNI; CAPELLO, 2013; MCCANN; ORTEGA-ARGILÉS, 2015). As políticas devem 

estar imersas na realidade local e com isso assegurar o acesso e a incorporação de conhecimento 

externo à região através de ligações com o mundo exterior, o que faz dos conceitos de 

“embededdness”, de “conectividade” e de “padrões regionais de inovação” elementos centrais 

na construção das políticas de inovação inteligentes, capazes de melhorar a especialização 
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regional e de se relacionar com outros campos tecnológicos, divesificando a matriz econômica 

e projetando caminhos futuros de evolução (CAMAGNI; CAPELLO, 2013). 

Países da União Europeia (UE) adotaram a Estratégia de Especialização Inteligente 

(RIS3) com o propósito de transformar a região em uma economia inteligente, sustentável e 

inclusiva, conforme estabelecido na Estratégia Europa 2020. Concretamente, foram definidas 

cinco metas ambiciosas a serem alcançadas, na época, até 2020: emprego, inovação, educação, 

inclusão social e clima/energia. Paralelamente, cada Estado-membro definiu as suas próprias 

metas nacionais para cada uma dessas áreas; dessa forma, a estratégia é sustentada por ações 

concretas a nível transnacional (da UE) e a nível nacional. A partir disso, autoridades nacionais 

e regionais por toda a Europa conceberam estratégias de especialização inteligente em projetos 

de descoberta empreendedora (PDE), de modo que os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento possam ser utilizados mais eficientemente, e devem aumentar as sinergias entre 

as diferentes políticas europeias, nacionais e regionais, bem como os investimentos públicos e 

os privados (COMISSÃO EUROPEIA, 2014). 

Pinto (2018) afirma que a RIS3 aponta para um uso efetivo do potencial da região para 

o seu desenvolvimento por meio da combinação de políticas que envolvam investimentos em 

infraestruturas e em capital intelectual como suporte à internacionalização e a atividades 

colaborativas. A principal vantagem numa RIS3 é o PDE.  

 

Este processo considera diretamente a descoberta de novas áreas que podem 

transformar a região. É um processo que está sempre presente na evolução dos 

territórios. A diferença nas RIS3 é que o PDE é assumido como parte da 

estratégia, um processo direcionado, tentando instigar a combinação de 

abordagens de baixo para cima com o envolvimento de atores estratégicos 

interessados na formulação de políticas e na governança e uma atuação mais 

diretiva dos governos regionais e da administração pública (PINTO, 2018, 

p. 9). 

 

Segundo Foray et al. (2012), a abordagem baseia-se em seis etapas de desenvolvimento 

de uma visão, identificando vantagens competitivas, definindo prioridades estratégicas e 

implementando políticas para promover o potencial de desenvolvimento baseado em ciência e 

tecnologia e inovação (C&T+I). Nesse contexto, as etapas para a preparação de uma RIS3 são 

as seguintes: 

• ETAPA 1: Análise do contexto regional e do potencial de inovação. 

• ETAPA 2: Governança para garantir a participação e a apropriação da estratégia. 

• ETAPA 3: Elaboração de uma visão geral para o futuro da região. 

• ETAPA 4: Identificação de prioridades. 
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• ETAPA 5: Roteiro e plano de ação com a definição e a combinação de políticas. 

• ETAPA 6: Integração de mecanismos de monitoramento e avaliação. 

Segundo Capello e Kroll (2016), o conceito de Especialização Inteligente provocou uma 

mudança estrutural na forma como as políticas de inovação regional são concebidas e 

implementadas, pois considera uma grande variedade de tipos de inovação, e, com isso, o 

processo de descobertas empreendedoras não se enraíza apenas nas atividades de alta 

tecnologia. Essa abordagem se assenta em sistemas de governança bottom-up, que possibilitam 

a autodescoberta das capacidades empreendedoras por meio da identificação do potencial e das 

necessidades locais, casando os investimentos em conhecimento e a formação de recursos 

humanos com a matriz industrial e de investigação dos territórios. A partir disso, são definidas 

as prioridades reais e potenciais, atendendo ao contexto regional concreto, valorizando os 

processos participativos de escolha e de definição das prioridades e das estratégias. 

Outro aspecto que merece destaque na formulação das RIS3 está no princípio de 

granularidade (RICHARDSON; HEALY; MORGAN, 2014), sugerindo que o foco das 

políticas não deve ser setores ou clusters específicos, mas atividades concretas e a interconexão 

entre domínios de variedades relacionadas. Essas atividades específicas podem ser averiguadas 

com a internalização dos processos de descobertas empreendedoras e com a criação de novas 

ideias e de parcerias (BODEN et al., 2015). 

Utilizando análise de redes para explorar os projetos europeus do programa Horizonte 

2020 (H2020) com o objetivo de identificar as mudanças que estão ocorrendo nos ecossistemas 

de inovação de Portugal, decorrentes dos efeitos da aplicação inicial da RIS3, Santos et al. 

(2020) constatam que o processo de inovação se estrutura essencialmente a partir de redes 

interinstitucionais, predominando as instituições da esfera das universidades (organizações de 

pesquisa) e da esfera das empresas, tendo estas maior centralidade na rede, seguidas pelas 

agências governamentais (hélice tripla) e ainda por outros perfis institucionais, como 

associações e fundações (hélice quadrupla e n-hélices). Os autores observam que as relações 

interinstitucionais são majoritariamente exogâmicas, o que favorece os processos de fertilização 

cruzada do conhecimento e a translação deste, ainda que existam esferas institucionais, como a 

das empresas, que revelem uma tendência relacional endogâmica relevante. 

Diante disso, os autores sugerem uma abordagem ecossistêmica territorializada, 

destacando as seguintes vantagens:  

• Permite contemplar a multiplicidade de esferas institucionais de atores envolvidas em 

processos de interação local e entre regiões, à imagem da hélice tripla e da subsequente 

evolução para hélices quádrupla, quíntupla ou n-hélices envolvendo as organizações da 
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sociedade civil, a cultura, os estilos de vida, os meios de comunicação social, a 

criatividade, o multiculturalismo, a dimensão socioecológica e as instituições 

universitárias de ciências sociais e de artes, para além das de ciências naturais e 

engenharias, já contempladas na hélice tripla. 

• Considera as ligações que se estabelecem entre as diferentes organizações no âmbito 

dos processos de produção de conhecimento e de inovação, atendendo ao fato de que as 

redes entre organizações e indivíduos são, cada vez mais, a estrutura que suporta tais 

processos. 

• Entende que o território não é neutro e que a territorialização das redes propicia explorar 

as múltiplas escalas das relações, ligando distintos produtores de conhecimento, 

pertencentes a diferentes esferas institucionais de ação, localizados em diferentes 

geografias. Possibilita uma análise da geografia relacional que envolva a articulação 

entre redes locais/regionais, nacionais e globais de inovação, suportadas por múltiplas 

estratégias de criação de proximidade geográfica, como clusters permanentes e 

temporários, assim como outras diversas dimensões de proximidade além da geográfica, 

como as proximidades cognitiva, organizacional, institucional e social.  

• Oportuniza investigar a coevolução e o codesenvolvimento da inovação enquanto 

processo multilateral (envolvendo diferentes atores), multinodal (interligando diferentes 

clusters de conhecimento), multimodal (abarcando diferentes modos de produção do 

conhecimento) e multiescalares (atravessando diferentes escalas geográficas).  

Nesse sentido, uma análise que considere os stocks de instituições para a inovação de 

cada região, as esferas institucionais de ação a que pertencem e as redes interorganizacionais 

multiescalares que se estabelecem contribui para monitorizar os efeitos das políticas de 

especialização inteligente. 

2.3.5 Sociedade 5.0: rumo a uma sociedade superinteligente centrada nas pessoas 

 

Como mencionado, a Sociedade 5.0 é uma proposta iniciada pelo governo japonês em 

seu 5o Plano Básico de Ciência e Tecnologia, com a visão de criar uma “super smart society” – 

uma sociedade futura à qual o Japão deve aspirar, “uma sociedade centrada no ser humano que 

equilibra o avanço econômico com a resolução de problemas sociais por um sistema que integra 

altamente o ciberespaço e o espaço físico” (CABINET OFFICE, 2017), conforme apresentado 

na Figura 11.  
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Figura 11 – Equilíbrio entre desenvolvimento econômico e resolução de problemas sociais. 

  

Fonte: Adaptado de Cabinet Office (2017). 

 

Essa visão almejada representa uma sociedade sustentável conectada por tecnologias 

digitais que atendem detalhadamente às diversas necessidades dessa sociedade, fornecendo 

bens ou serviços necessários às pessoas que deles precisam, quando são necessários, na 

quantidade necessária, possibilitando assim que seus cidadãos vivam uma vida ativa e 

confortável por meio de serviços de alta qualidade, independentemente de idade, sexo, região, 

idioma, e assim por diante (SHIROISHI; UCHIYAMA; SUZUKI, 2018).  

 

Podemos definir a Sociedade 1.0 como grupos de pessoas caçando e coletando 

em uma coexistência harmoniosa com a natureza, a Sociedade 2.0 formando 

grupos baseados no cultivo agrícola, aumentando a organização e a construção 

da nação, a Sociedade 3.0 é uma sociedade que promove a industrialização 

por meio da Revolução Industrial, tornando a produção em massa possível, e 

a Sociedade 4.0 como uma sociedade da informação que percebe o aumento 

do valor agregado ao conectar ativos intangíveis como redes de informação. A 

Sociedade 5.0 é uma sociedade da informação construída sobre a Sociedade 

4.0, visando uma sociedade próspera centrada no ser humano (HARAYAMA, 

2017, p. 10).  

 

Enquanto a Indústria 4.0 se concentra no desenvolvimento tecnológico para a aplicação 

da transformação digital dos processos e das operações na produção e nos serviços, a Sociedade 

5.0 procurará colocar os seres humanos no centro das inovações, aproveitando o impacto da 

tecnologia e os resultados da Indústria 4.0, com o aprofundamento da integração tecnológica, 
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na melhoria da qualidade de vida, na responsabilidade social e na sustentabilidade 

(PRASETYO, ARMAN, 2017; COSTA, 2018; FERREIRA; SERPA, 2018). 

Segundo Fukuyama (2018), o objetivo da Sociedade 5.0 é alcançar uma estrutura em 

que as pessoas aproveitem a vida ao máximo, em que o crescimento econômico e o 

desenvolvimento tecnológico existam para esse propósito, e não para a prosperidade de uns 

poucos selecionados. De acordo com esse conceito, proclamado pelo 5o Plano Básico de 

Ciência e Tecnologia do governo japonês, várias atividades foram iniciadas no meio acadêmico 

e na indústria; e, embora a Sociedade 5.0 tenha origem no Japão, seu propósito não é apenas 

para a prosperidade de um país. “As estruturas e a tecnologia desenvolvidas aqui, sem dúvida, 

contribuirão para resolver os desafios da sociedade em todo o mundo” (FUKUYAMA, 2018, 

p. 50). 

Segundo Ferreira e Serpa (2018), a Sociedade 5.0 se propõe a aprofundar o potencial da 

relação indivíduo-tecnologia na promoção da melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas 

por meio de uma sociedade superinteligente. É um conceito extremamente recente, um guia de 

desenvolvimento social que tem um impacto profundo nas sociedades em todos os níveis, como 

em qualidade de vida e em sustentabilidade.  

Conforme o Cabinet Office (2017), na sociedade da informação (Sociedade 4.0), o 

compartilhamento transversal de conhecimentos e de informações não é suficiente, e a 

cooperação é difícil. As tarefas de encontrar as informações necessárias e de recuperar 

informações e analisá-las são um fardo, e o trabalho e o escopo de ação são restritos devido à 

idade e aos vários graus de habilidade. A inovação (e por consequência a reforma social) está 

em atingir um alto grau de convergência entre o ciberespaço (espaço virtual) e o espaço físico 

(espaço real). Na Sociedade 4.0, as pessoas acessam um serviço em nuvem (bancos de dados) 

no ciberespaço através da internet e procuram, recuperam e analisam informações ou dados. Na 

Sociedade 5.0, uma grande quantidade de informações de sensores no espaço físico é 

acumulada no ciberespaço. No ciberespaço, esse Big Data é analisado por Inteligência 

Artificial (IA), e os resultados da análise são enviados aos humanos no espaço físico de várias 

formas.  

Na sociedade da informação, a prática comum é coletar informações por meio da rede e 

fazer com que sejam analisadas por humanos. Na Sociedade 5.0, no entanto, pessoas, coisas e 

sistemas estão todos conectados no ciberespaço, e os resultados ideais obtidos por IA, 

excedendo as capacidades dos humanos, são retornados ao espaço físico. Esse processo agrega 

novo valor à indústria e à sociedade de diversas maneiras que antes não eram possíveis (Figura 

12). 
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Figura 12 – Sociedade 4.0 e Sociedade 5.0. 

 

Fonte: Cabinet Office (2017). 

 

A ideia da Sociedade 5.0 vai além da busca por maior produtividade e eficiência dos 

processos com o auxílio das novas tecnologias que fazem uso de redes de internet, sensores e 

microchipes. Os sistemas ciberfísicos são implementados não em ambientes-alvo separados e 

isolados, mas na convergência ciberfísica a nível da sociedade como um todo. Com isso, 

modelos que até então eram gerados separadamente em cada sistema se tornarão 

interconectados no ciberespaço, e consequentemente veremos como diferentes serviços se 

interconectam, permitindo modelar soluções adequadas para problemas complexos 

(DEGUCHI et al., 2020). Além disso, os sistemas inteligentes não são considerados “inimigos” 

do ser humano pelo potencial de superar suas capacidades, mas, ao contrário, são “verdadeiros 

aliados” para resolver problemas reais, como a limitação de energia elétrica, a qualidade de vida 

diante do envelhecimento da população, os desastres naturais, a segurança e a desigualdade 

social (COSTA, 2018). 

Os modelos de sociedade até agora geralmente deram prioridade aos sistemas sociais, 

econômicos e organizacionais, o que resultou no surgimento de lacunas nos produtos e nos 

serviços que os indivíduos recebem com base nas habilidades individuais e em outros 

motivos. Em contraste, a Sociedade 5.0 se propõe a alcançar uma convergência avançada entre 

o ciberespaço e o espaço físico, permitindo que a IA, baseada em Big Data e em robôs, execute 

ou apoie como um agente econômico o trabalho e os ajustes que os humanos têm feito até 
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agora. Isso libera os humanos do trabalho e das tarefas pesadas e incômodas do dia a dia, nas 

quais eles não são particularmente bons, e, por meio da criação de um novo valor, permite o 

fornecimento dos produtos e dos serviços necessários às pessoas que precisam deles no 

momento em que são necessários, otimizando assim todo o sistema social e organizacional 

(CABINET OFFICE, 2017). 

Portanto, diante das grandes mudanças no mundo, as novas tecnologias como IoT, 

robótica, IA e Big Data, que podem afetar o curso de uma sociedade, continuarão avançando. O 

Japão já declarou sua estratégia, que busca tornar uma realidade a Sociedade 5.0, que incorpora 

essas novas tecnologias em todas as indústrias e atividades sociais, atingindo paralelamente o 

desenvolvimento econômico e encontrando soluções para os problemas sociais.  

O Japão pretende se tornar o primeiro país do mundo a alcançar uma sociedade centrada 

no ser humano (Sociedade 5.0), na qual todos possam desfrutar de uma alta qualidade de vida, 

cheia de vigor, agregando tecnologias avançadas a diversos setores e atividades sociais e 

promovendo a inovação para criar novo valor. A experiência do Japão no alcance de uma 

Sociedade 5.0 permitiria não apenas a esse país, mas também ao mundo, atingir o 

desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo resolver os principais problemas sociais 

(CABINET OFFICE, 2017). A implementação de práticas bem-sucedidas em cidades e regiões 

do Japão, bem como as lições aprendidas, poderá ser compartilhada com outros governos, 

contribuindo para o cumprimento dos ODS estabelecidos pelas Nações Unidas (SHIROISHI; 

UCHIYAMA; SUZUKI, 2018).  

Shiroishi, Uchiyama e Suzuki (2018) afirmam que, à medida que contextos sociais (ou 

até mesmo cidades inteiras ou regiões) forem modelados no ciberespaço, será possível analisar 

a raiz dos problemas sociais. Para construir uma sociedade melhor, devemos aprender a ver 

como os serviços se interconectam e a desenvolver soluções adequadas. Esse processo 

facilitará a concepção de soluções, e simulações utilizando tecnologias computacionais e IA 

poderão ser feitas no ciberespaço para identificar a melhor forma de alocar orçamentos 

limitados de modo a eliminar dificuldades. Além disso, os efeitos secundários de cada solução 

potencial também podem ser identificados de modo a evitar consequências indesejadas. 

Além de modelar e analisar fenômenos no espaço físico, o ciberespaço pode facilitar o 

acúmulo e o compartilhamento de conhecimentos de diversas maneiras. Shiroishi, Uchiyama 

e Suzuki (2018) mencionam, por exemplo, se um município consegue modelar seu contexto 

físico no ciberespaço, tornando-se uma sociedade superinteligente (5.0). O conhecimento por 

trás desse sucesso pode ser aplicado no dia seguinte em outro município, mesmo este estando 

distante, ou ainda pode ser usado, décadas depois, no exterior, em um país menos desenvolvido 
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economicamente. Além disso, as cidades podem ser vinculadas a outras cidades, e as 

sociedades, a outras sociedades. Modelando uma cidade ou uma sociedade no ciberespaço e 

ligando-a a outras cidades ou sociedades, possibilitando extrapolar o conhecimento existente. 

2.4 ECOSSISTEMAS DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR 

 

Ao longo da década de 1990, foi publicada uma série de estudos utilizando o conceito 

de Sistema Nacional de Inovação (LUNDVALL, 1992; NELSON, 1993). Nesses trabalhos, há 

uma ênfase nas interações entre instituições e atores, principalmente aqueles ligados à área de 

C&T. As análises focam o papel da política tecnológica em diferentes países, considerando um 

certo período, e envolvem instituições de P&D, universidades, institutos de pesquisa, agências 

e políticas de governo. A firma é apresentada como um núcleo de habilidades, competências e 

conhecimentos tecnológicos e organizacionais (FREEMAN, 1994).  

Para Nelson (1996), um sistema de inovação é composto de atores institucionais que, 

atuando conjuntamente, afetam o desempenho inovador das economias e consequentemente o 

seu processo de desenvolvimento. Na perspectiva de Edquist (2001), um sistema é a união de 

diferentes componentes, relacionados entre si, dado um determinado contexto (espacial, setorial 

e funcional), e, por sua vez, inovações seriam criações com significado econômico. 

Vários autores têm tentado estender esses conceitos para a análise de regiões e de setores 

(DE LA MOTHE; PAQUET, 1998). Uma característica comum a todas essas abordagens é que 

a “força-motriz” do desenvolvimento econômico está nas inovações, que pressupõem um 

sistema tecnológico, como pioneiramente defendido por Schumpeter (1982). 

Na perspectiva evolucionária ou neoschumpeteriana, o processo de inovação das firmas 

é determinado por seu comportamento, através de sua capacidade de absorver conhecimento e 

de aprender a partir de experiências exógenas e endógenas, individuais e coletivas, de conceber, 

produzir e comercializar bens e serviços e de interagir com outras organizações e instituições 

(FREEMAN, 1994; METCALFE, 1995; DOSI; NELSON, 1994; SAVIOTTI; NOOTEBOOM, 

2000). 

Observa-se também que a taxa de aprendizado depende fundamentalmente de um 

conjunto de interações com múltiplas fontes internas e externas de informação e de 

conhecimento. Essas interações criariam uma interdependência sistêmica, não formal, nos 

sistemas produtivos dos respectivos atores, dando origem ao que passou a ser denominado de 

sistema de inovação (LUNDVALL, 1992; EDQUIST, 1997). Consequentemente, a estrutura 
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produtiva da região ou do país, com seus aspectos históricos e culturais, condicionaria tal 

sistema (COOKE; MORGAN, 1998). 

Saxenian (1994) utiliza, em sua pesquisa, o conceito denominado de sistemas de 

inovação local. Através do estudo da indústria eletrônica do Vale do Silício, Califórnia, e ao 

longo da Route 128, em Massachussets, seu trabalho enfatizou as diferenças de cultura, 

competição, grau de hierarquia, concentração, experimentação, colaboração e aprendizado 

coletivo, que teriam provocado distinções na capacidade de ajuste a mudanças nas 

circunstâncias de mercado naqueles dois pólos tecnológicos americanos. Contudo, o trabalho 

não propôs nem adotou uma abordagem própria para o estudo desses sistemas, limitando-se 

apenas ao exame e à descrição das diferenças dos processos de surgimento e de crescimento 

dos aglomerados estudados. 

Outra proposta para a análise da competitividade de aglomerados setoriais é denominada 

de sistemas setoriais de inovação (BRESCHI; MALERBA, 1997; MALERBA, 2001). Esse 

conceito baseia-se na ideia de que diferentes setores (ou indústrias) operam sob certos regimes 

tecnológicos que são caracterizados por combinações particulares de oportunidades, condições 

de apropriabilidade, graus de cumulatividade de conhecimento tecnológico e fatores relativos 

às características específicas do conhecimento requerido em certos setores econômicos. Apesar 

da denominação, essa proposta é mais próxima, e até similar em alguns pontos, ao modelo de 

Porter (1990), focando as relações competitivas entre firmas e procurando considerar 

explicitamente o papel da seleção pelo ambiente. 

No Brasil, foram desenvolvidos estudos sob a denominação de arranjos e sistemas 

produtivos locais, utilizando o conceito geral de sistemas de inovação, aplicado a clusters locais 

(CASSIOLATO; LASTRES, 2000). Outros trabalhos adotam ainda a abordagem de cadeias 

produtivas e de redes (BERNARDES, 2000). Esses trabalhos dão destaque ao levantamento 

histórico de formação desses arranjos, à análise da influência das instituições de suporte nas 

atividades de ciência e tecnologia e à proposição de políticas públicas de apoio e de sustentação 

desses sistemas. Nesse caso, os principais fatores considerados são a dimensão local do 

aprendizado, da capacitação e da inovação; o processo de globalização e os sistemas nacionais, 

supra e subnacionais de inovação; o papel de arranjos produtivos locais e sua capacidade; e o 

novo papel e os objetivos das políticas de desenvolvimento científico e tecnológico, tendo em 

vista as dimensões supranacional, nacional, regional, estadual e local.  

Meyer-Stamer (1995) já questionava a existência de um “sistema” de inovação 

industrial no Brasil. Sua argumentação baseava-se no fato de haver pouca interação entre 

universidades e centros de pesquisa e o meio empresarial, o que, segundo o autor, justificaria o 
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baixo desempenho do país em termos de inovações e de patentes. Nesse sentido, o trabalho de 

Maculan e Carleial (1999) também chegou a conclusões semelhantes através do estudo do 

processo de aprendizagem em redes de subcontratação de micro e pequenas empresas e 

incubadoras no sul do país.  

Panisson (2017) observa que o SNI brasileiro, em conjunto com as articulações 

regionais de Santa Catarina, envolvendo governo estadual e associações empresariais, possui 

uma diversidade de mecanismos que subsidiam a inovação, o que contribui para o 

desenvolvimento local das empresas de base tecnológica. Porém, o autor ressalta que, para 

maior efetividade na aplicação dos investimentos, o SNI brasileiro ainda carece de maior 

dinamismo e articulação com o sistema produtivo para seu amadurecimento e para a eficiência 

de suas políticas. 

Zimmer (2014) buscou verificar o grau de maturidade dos atores do arranjo catarinense 

de inovação quanto à prática dos fatores geradores de confiança interorganizacional, dando 

maior ênfase sobre os NITs. A autora observa que a desconfiança entre universidade e empresa 

cria um distanciamento entre esses dois atores, em que as empresas veem o meio acadêmico 

como uma esfera inacessível e distante do mundo prático. Conclui, assim, que os atores do 

arranjo catarinense de inovação possuem diferentes níveis de maturidade quanto ao grau de 

adoção dos atributos geradores de confiança interorganizacional.  

Essas constatações permitem abrir uma nova dimensão para estudo, em que a análise 

das redes de inovação possibilita o diagnóstico e a definição de estratégias para desenvolver os 

níveis de confiança entre universidade e empresa, bem como abrange a análise dos níveis de 

confiança incluindo atores do governo e a dinâmica das relações universidade-empresas-

governo.  

A hélice tríplice tornou-se um modelo reconhecido internacionalmente, que está no 

âmago da disciplina emergente de estudos de inovação, e um guia de políticas e de práticas nos 

âmbitos local, regional, nacional e multinacional. As interações universidade-indústria-

governo, que formam uma hélice tríplice de inovação e de empreendedorismo, são a chave para 

o crescimento econômico e para o desenvolvimento social baseados no conhecimento 

(ETZKOWITZ; ZHOU, 2017). 

A hélice tríplice, desenvolvida por Etzkowitz (2009), é baseada na perspectiva da 

universidade como indutora das relações com as empresas (setor produtivo de bens e serviços) 

e com o governo (setor regulador e fomentador da atividade econômica), visando à produção 

de novos conhecimentos, à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico sustentável. 

A inovação é compreendida como resultante de um processo complexo e dinâmico de 
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experiências nas relações entre ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento nas 

universidades, nas empresas e nos governos, em uma espiral de “transições sem fim”. 

Essa abordagem considera a interação entre organizações dessas três hélices como uma 

forma de identificação e de tratamento dos problemas surgidos da profunda mudança no mundo 

econômico, institucional e intelectual, decorrentes de uma sociedade organizada em 

conhecimento. Tais interações concorrem em diversos níveis e acarretam: 1) transformações 

internas em cada esfera; 2) influências das organizações de uma esfera sobre a outra em razão 

dos relacionamentos existentes; 3) criação de novas estruturas devido à sobreposição 

ocasionada pela interação das três hélices; e 4) um efeito recursivo desses três níveis 

(ETZKOWITZ, 2009).  

Amaral (2014), sob a lente da teoria hélice tríplice, considera fundamental, para o 

desenvolvimento regional, a conexão entre universidade-empresas-governo, destacando que é 

importante uma nova compreensão dos aspectos gerenciais, em que a liderança hierárquica ceda 

lugar a uma liderança em rede. O autor observa que, nas relações interorganizacionais entre os 

PCTs, bem como entre estes e os atores universidade, empresas e governo, é preciso 

desenvolver a prática da liderança em rede. 

Rothwell (1994), Sweeting e Davies (1995) e Tidd (2006) apresentam uma evolução da 

inovação em cinco gerações, com suas variações em termos de definição e de dinâmica. A 

primeira geração baseava-se em P&D, que era levada ao mercado em um sistema de 

“technology push”. Na segunda geração, o consumidor passa a ser considerado no processo de 

inovação, sendo atraído pelo mercado em um processo de “market pull”. A terceira geração 

começou a se preocupar em fazer interações internas nas organizações, necessárias para alinhar 

as inovações desenvolvidas às necessidades do mercado. A quarta geração evolui para modelos 

interativos, incluindo agentes externos à organização como fornecedores e o gerenciamento das 

informações do cliente, havendo também uma maior interação entre os departamentos. 

A velocidade exigida nos processos de inovação inicia um movimento de integração das 

redes (networking model), e a quinta geração é caracterizada por interação vertical interna, 

interação horizontal externa (pesquisa colaborativa, alianças estratégicas para pesquisa e 

desenvolvimento de base), desenvolvimento de processos integrados e paralelos e uso de 

sofisticadas tecnologias eletrônicas de processamento de dados (STEFANOVITZ; NAGANO, 

2014). Nesse período, surgem as políticas de controle da qualidade total, em que os processos 

são sistematizados e o foco nos requisitos do cliente ganha grande relevância (PANISSON, 

2017). 
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Marinova e Phillimore (2003), Boehm e Frederick (2010) e Trott (2012) consideram 

uma sexta geração, da inovação aberta, iniciada a partir dos anos 2000, em que o conhecimento 

começa a ser reconhecido como ativo intangível de extrema relevância para o sucesso do 

processo de inovação de alto valor agregado. A gestão da inovação, inicialmente entendida 

como um processo estratégico, que para ter sucesso deveria ser desenvolvido exclusivamente 

dentro da organização (modelos de inovação fechada), evolui para incluir modelos de gestão 

nos quais o sucesso da inovação depende do uso, pelas organizações, de conhecimento interno 

e externo, por meio de conexões diversas com o mercado, fornecedores, parceiros-chave e, em 

alguns casos, inclusive com concorrentes, ou seja, um modelo de inovação aberta. 

A Figura 13 apresenta o modelo Close Innovation, em que a linha que representa a 

delimitação dos processos internos da empresa demarca a fronteira de inovação. As ideias são 

geradas, desenvolvidas e conduzidas ao mercado pela própria empresa, e para essa transição os 

conhecimentos e as tecnologias que estão fora da empresa são trazidos para seu interior por 

meio dos projetos de pesquisa. 

 

Figura 13 – Close Innovation Model. 

 

Fonte: Adaptado de Chesbrough (2003, p. 36). 

 

No modelo Open Innovation (Figura 14), a linha tracejada representa a porosidade dos 

limites da empresa, que permite as entradas e as saídas de conhecimento para viabilizar e 

ampliar os processos de inovação (CHESBROUGH, 2003). 
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Figura 14 – Open Innovation Model. 

 
Fonte: Adaptado de Chesbrough (2003, p. 36). 

 

O modelo “Open Innovation”, proposto por Chesbrough (2003), considera a inovação 

aberta como um novo paradigma em que as empresas inovadoras assumem que podem e devem 

abrir-se para o ambiente externo, bem como beneficiar-se desse ambiente, buscando recursos 

externos para alcançar mercados. As ideias internas também podem ser levadas ao mercado por 

meio de canais externos, fora dos negócios usuais da empresa, para capturar valor agregado à 

organização.  

Segundo Chesbrough (2003), isso permite maior permeabilidade das empresas em 

relação aos conhecimentos externos a elas, de modo a gerar inovação a partir do 

reconhecimento de que o mundo agora é abundante em conhecimento e de que as relações são 

realizadas em rede. Dessa forma, as organizações precisam interagir com o mundo acadêmico 

e com as outras empresas, além de atuar ativamente na compra, na venda e no licenciamento de 

ativos de conhecimentos como patentes. Nesse caso, a lógica é colaborativa tanto na entrada 

como na saída de ideias; assim, as empresas passam a deixar, e até a incentivar, que outros 

levem suas ideias ao mercado, constituindo novos negócios (new ventures). 

Segundo Marinova e Phillimore (2003), Boehm e Frederick (2010) e Trott (2012), a 

complexidade do processo inovativo exige uma integração em rede interorganizacional, pois 

existem fatores relevantes no meio inovador em que a organização está inserida, e no processo 

de gestão da inovação ocorre maior internalização através de vínculos com fontes de 

conhecimento e de cooperação, gerando resultados de conhecimento. 
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O conceito de redes de inovação é muitas vezes sombreado pela recente evolução do 

conceito de sistemas de inovação, visto que processos de interação entre atores heterogêneos 

ocorrem nesses sistemas, ainda que, nessa abordagem, a preocupação mais relevante seja a 

capacidade ou os elementos necessários para que as empresas inovem, especialmente quando 

se apresenta a noção mais abrangente de que as redes de inovação também envolvem processos 

de interação entre atores heterogêneos, produzindo inovações em qualquer nível de agregação 

(regional, nacional, global).  

Contudo, destaca-se que a inovação sob um viés normativo, fruto das diretrizes e das 

autoridades do governo responsáveis por constituir um sistema de inovação, é um modelo 

estático. No estudo das redes de inovação, a firma e a dinâmica das relações interfirma 

constituem o locus da inovação. Ao se tornarem um mecanismo para a difusão da inovação por 

meio da colaboração e da interação, as redes de inovação emergem como uma nova forma de 

organização para a produção do conhecimento que, segundo Küppers e Pyka (2002), possuem 

três implicações-chaves: (1) constituem um dispositivo de coordenação que possibilita e apoia 

a aprendizagem interempresarial; (2) permitem a exploração de complementaridades, 

fundamental para dominar soluções tecnológicas caracterizadas pela complexidade e pela 

diversidade de áreas de conhecimento envolvidas; e (3) constituem um ambiente organizacional 

(ou interorganizacional) que abre a possibilidade da exploração de sinergias pela junção de 

diferentes competências tecnológicas. 

Vale citar o exemplo do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Nesse caso, a origem da 

concentração de empresas de alta tecnologia na região esteve vinculada a uma política de 

captação de recursos da Universidade de Stanford, e, no decorrer do seu desenvolvimento, essa 

concentração se transformou numa rede de inovação de referência mundial. No final da década 

de 1940, os diretores da universidade estavam buscando uma maneira de levantar recursos para 

a contratação de professores com grande reconhecimento acadêmico, para elevar o nível do 

quadro docente. A forma encontrada foi utilizar parte dos terrenos que pertenciam à 

universidade para arrendamento a empresas que tivessem interesse em construir ali suas plantas 

industriais. Dessa forma, em 1951, surgiu o Parque Industrial de Stanford. As empresas que 

inicialmente ali se instalaram buscavam apenas uma opção de localização com baixos custos, 

mas o resultado do processo foi a formação de um ecossistema complexo concentrado de 

empresas atuando em setores de alta tecnologia, notadamente na área de microeletrônica 

(SAXENIAN, 1994). 

Estudos recentes trazem à tona o papel das universidades atuando não somente na 

produção de pesquisa básica e na transferência tecnológica, mas como um novo ator econômico, 
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fornecendo tanto estruturas e processos (programas de ensino, incubadoras e aceleradoras) de 

suporte ao ecossistema de empreendedorismo, estimulando o empreendedorismo acadêmico, 

como também spin-offs, nutrindo o ecossistema com conhecimentos e iniciativas de novos 

negócios (MILLER et al., 2018; ALVARADO-MORENO, 2018; SCUOTTO et al. 2019; 

BREZNITZ; ZHANG, 2019; FUSTER et al. 2019; WAGNER et al. 2019; SANADGOL; 

DADFAR, 2020; SHIL et al., 2020; COMECHE; TOMAS, 2018; SECUNDO et al., 2020; 

UNGER et al. 2020).  

Moore (1993) adiciona elementos importantes na questão da territorialidade e da 

competitividade dos negócios. Sustentando suas ideias na definição de coevolução do 

antropólogo Bateson (1979), apresenta uma abordagem análoga do ambiente de negócios aos 

sistemas natural e social como um processo no qual espécies interdependentes evoluem em um 

ciclo recíproco sem fim, em que as mudanças de uma determinada espécie preparam o cenário 

para a seleção natural das mudanças em outra espécie (e vice-versa).  

A partir disso começam a ser discutidos os conceitos de ecossistemas, reposicionando 

executivos e formuladores de políticas de desenvolvimento regional. Deslocam-se de uma visão 

em que as empresas enfrentam uma indústria em um setor lutando isoladamente pela 

participação de mercado para uma nova visão de coexistência que dará sustentabilidade às 

inovações por meio de alianças de negócios e lideranças de clientes e de fornecedores. Moore 

(1993) sugere que uma empresa seja vista não como membro de um único setor, mas como 

parte de um ecossistema de negócios que atravessa uma variedade de setores. Em um 

ecossistema de negócios, as empresas desenvolvem capacidades em torno de uma inovação, 

trabalhando de forma cooperativa e competitiva para oferecer suporte a novos produtos, 

satisfazer as necessidades dos clientes e, eventualmente, incorporar a próxima rodada de 

inovações. 

Atualmente, diversos estudos vêm contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa 

nesse campo, considerando primeiro o conceito de ecossistema de negócios (ZELENY; 

CORNET; STONER, 1990), depois introduzindo os conceitos de ecossistema 

empreendedor (COHEN, 2006), ecossistema de inovação (LUCHENG; YAFEI, 2003) e, mais 

recentemente, o ecossistema de conhecimento (BRAY, 2007). Devido ao seu escopo conceitual 

relativamente amplo, esses diferentes termos correm o risco de serem usados em excesso ou 

ainda de forma equivocada e indevida, fazendo-se necessário delimitar esses conceitos, suas 

diferenças e similaridades, quando são complementares, suplementares, concorrentes, 

convergentes ou divergentes. 
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Zeleny, Cornet e Stoner (1990) foram os primeiros a usar o termo “ecossistema de 

negócios” referindo-se a um conjunto de forças que o ambiente exerce sobre os negócios e a 

como os gestores devem lidar com essas forças. Sugeriram um novo conjunto de lentes para o 

gerenciamento como facilitador da participação da organização em seus ambientes, de forma 

que a viabilidade da organização é dependente do aprimoramento desses ambientes. 

Moore (1993) corrobora essa perspectiva de mudança na visão gerencial e aprofunda o 

conceito de ecossistema na metáfora extraída dos estudos da biologia e dos sistemas sociais. 

Para o autor, é preciso repensar a competição de uma perspectiva antiga, em que as empresas 

se enfrentam em um setor lutando por participação de mercado, para uma nova visão, em que 

as empresas de um ecossistema de negócios “coevoluem” em torno de objetivos em comum de 

mercado, trabalhando de forma cooperativa e competitiva para oferecer suporte a novos 

produtos e satisfazendo as necessidades dos clientes.  

Dessa forma, o que alimenta a transformação do ambiente e a evolução dos negócios é 

a concorrência entre os ecossistemas, e não das empresas isoladamente. A analogia com o 

ecossistema biológico, aplicada ao ambiente empresarial, teve êxito ao explorar o caráter de 

interdependência (IANSITI; LEVIEN, 2004) e de coevolução (MOORE, 1993) dos atores que 

o compõem, que atuam como uma rede que engloba a empresa e seus respectivos fornecedores, 

clientes e demais parceiros, num ciclo virtuoso de criação, captura, geração e agregação de 

valor em torno de uma oportunidade percebida (IKENAMI; GARNICA; RINGER, 2016). 

A abordagem de ecossistema menciona uma dinâmica denominada “coopetição”, na 

qual os atores concorrentes aceitam cooperar para obterem algum benefício, embora sejam 

competidores entre si (BENGTSSON; KOCK, 2000). Assim, não existe um líder que possui 

maior poder ou controle de mercado; Kortelainen e Järvi (2014) e Peltoniemi (2006) afirmam 

que pode existir um “atractor” ou “hubs” que atraem outros atores para a rede e a transformam 

de modo imprevisível. O papel da liderança em um ecossistema tem como traço a capacidade 

de orquestração (MOORE, 1993; DHANARAJ; PARKHE, 2006; NAMBISAN; SAWHNEY, 

2011), ou seja, atrair outros atores para o ecossistema e coordená-los de forma a tornar esse 

ecossistema mais robusto e resiliente (MOORE, 1996).  

Basole (2009) considera como o principal atributo do ecossistema de negócios a 

capacidade de se adaptar às mudanças que ocorrem dentro e fora dele. Estudos recentes 

abordam a complexidade do ambiente empresarial atual, em que eventos inesperados e 

perturbadores estão aparecendo com uma frequência crescente, provocando impactos 

significativos que representam grandes desafios para a gestão dos negócios (DAHLBERG, 

2015; MCENTIRE, 2015). Conceitos como mitigação e gerenciamento de riscos, preparação 
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para desastres, recuperação, resiliência, robustez e antifragilidade dos negócios vêm sendo 

amplamente abordados (ZITZMANN, 2014; CAMARINHA-MATOS, 2014; DERBYSHIRE; 

WRIGHT, 2014; RAMEZANI; CAMARINHA-MATOS, 2019). Os ecossistemas de negócios 

colaborativos representam uma estrutura particularmente promissora, pois enfatizam a ideia de 

comunidade, estabelecendo laços de colaboração entre organizações, criando conjuntos de 

competências e ativos compartilhados, aumentando a agilidade das organizações, 

compartilhando riscos; com isso, lidam melhor com ambientes complexos e situações de 

incerteza (GRAÇA; CAMARINHA-MATOS, 2017; SONI; JAIN; KUMAR, 2014). 

Há também estudos, na perspectiva da integração e de hiperconexão de sistemas, que 

contribuem para um ambiente de criação de negócios virtuais com foco nas cadeias de valor e 

nos novos modelos de negócios que alavancam o potencial colaborativo entre todas as partes 

interessadas envolvidas, trazendo conceitos como Transformação Digital, Indústria 4.0, 

Agrotechs, Fintech, Healthtec, entre outros, englobando os chamados setores 4.0 (RAMEZANI 

CAMARINHA-MATOS, 2019). 

Cohen (2006), por sua vez, trata do ecossistema empreendedor como uma comunidade 

que apoia o desenvolvimento de um conjunto de tecnologias inovadoras de forma sustentável 

em uma região geográfica. Segundo o autor, os componentes de um sistema que incentiva, apoia 

e aprimora a atividade empresarial regional – como incubadoras, spin-offs, redes informais e 

formais –, a infraestrutura física e a cultura de uma região estão relacionados de maneira única 

e interagem para formar um sistema propício para a atividade empreendedora de alta 

tecnologia. Além disso, nessas estruturas, foram encontradas maiores taxas de formação de 

novos empreendimentos após momentos críticos da vida das organizações. 

Esse é um tema que tem sido tratado por governos locais e regionais que buscam 

promover o desenvolvimento sustentável por meio de uma “ecologia industrial” (COHEN, 

2006, p. 2), oferecendo orientações normativas e descritivas para redes de atores que trabalham 

juntos para se engajar no desenvolvimento sustentável de uma região ou de um país 

(KORHONEN, 2004). 

Cohen (2006) menciona o exemplo do Sustainable Valley Group 

(http://www.sustainablevalleygroup.org/), que tem a missão de promover a geração e a 

implementação de ideias para estabelecer uma economia financeira e ambientalmente 

sustentável em Springfield, Vermont. Eles se organizaram em torno de vários componentes que 

consideram importantes na promoção de um vale sustentável, com equipes para examinar o 

potencial de tecnologias sustentáveis emergentes, outra equipe para explorar o acesso ao capital 

para empreendimentos sustentáveis e outra para identificar como políticas e estruturas legais 
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poderiam ser alteradas a fim de acelerar a transição para uma economia sustentável em sua 

comunidade. Depois de anos promovendo eventos públicos e foco na educação sobre empresas 

e atividades sustentáveis, gerando discussões sobre energia solar e outros produtos sustentáveis, 

surgiu o Green Island Project, com a infraestrutura necessária para receber novos negócios 

inovadores. 

Igwe et al. (2020) analisam criticamente como o ecossistema empreendedor e o 

ambiente institucional influenciam o desenvolvimento da inovação frugal e do 

empreendedorismo informal. Segundo os autores, a inovação frugal representa um novo estado 

de espírito, como aquele que vê as restrições de recursos não como um problema, mas como 

uma oportunidade que favorece a agilidade em vez da eficiência. 

Segundo Prahalad (2005), o ecossistema empreendedor consiste em uma ampla 

variedade de instituições que coexistem e se complementam. Permite que o setor privado e os 

atores sociais, geralmente com diferentes tradições e motivações, de distintos tamanhos e áreas 

de influência, atuem em conjunto e criem riqueza no relacionamento simbiótico, por meio de 

uma relação de longo prazo entre organizações de espécies diversas, promovendo uma 

associação benéfica para todos os envolvidos.  

Isenberg (2010) aprofunda o conceito de ecossistema empreendedor, considerando que 

este consiste em um conjunto de elementos individuais, como liderança, cultura, mercado de 

capitais e clientes de mente aberta – todos em combinações complexas.  

Scaringella e Radziwon (2018) apontam que o ecossistema empreendedor é diferente de 

outros tipos de abordagem de ecossistema em dois pontos principais: primeiro, que o governo 

e seus líderes devem nutrir e sustentar o empreendedorismo por meio de apoio direto ou 

indireto; e, segundo, que o ecossistema empreendedor propositadamente constrói seu ambiente 

de negócios centrado em um empreendedor ou em equipes empresariais. 

Isenberg (2010) afirma que, apesar de questões com estruturas legais e valores 

democráticos, os ecossistemas de empreendedorismo funcionam de maneira mais eficaz nas 

economias emergentes e em desenvolvimento. Prahalad e Ramaswamy (2013) corroboram essa 

ideia ao observar que a base da pirâmide, que constitui o maior e mais pobre grupo 

socioeconômico, mostra-se um setor muito ativo, desenvolvendo novos modelos de negócios e 

estabelecendo novos empreendimentos.  

Portanto, o empreendedorismo não é visto apenas como uma forma de impulsionar o 

desenvolvimento econômico, mas também de estimular mudanças na sociedade. Assim, o 

empreendedorismo social é definido como inovação e atividade empresarial proativa com 

implicações sociais (RATTEN; DANA, 2019; IGWE et al., 2020). Nesse contexto, Raposo, 
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Fernandes e Veiga (2021) verificaram que as variáveis do ecossistema empreendedor retornam 

impactos positivos sobre a sustentabilidade. 

Segundo Carayannis et al. (2021), a inovação social representa novas respostas às 

demandas sociais urgentes, abrindo oportunidades para a criação de novos produtos, serviços e 

modelos de negócio com o objetivo de melhorar o bem-estar humano e estabelecer relações e 

colaborações sociais. O autor destaca que inovações sociais não só são boas para a sociedade, 

mas também aumentam a capacidade de ação dos indivíduos, portanto são inovações tanto em 

seus fins quanto em seus meios.  

A abordagem do ecossistema empreendedor observa a estrutura social como um 

importante elemento do contexto para o desenvolvimento regional, em que o 

empreendedorismo torna-se uma ferramenta de igualdade social. Contudo, o desenvolvimento 

do ecossistema empreendedor não envolve somente governo e empreendedores, envolve 

também empresas já estabelecidas, universidades e o setor sem fins lucrativos, que 

compartilham as responsabilidades na implementação de ambientes de negócio inovadores. O 

papel desses atores é de aconselhar os formuladores de políticas sobre estruturas, programas e 

possíveis barreiras favoráveis ao empreendedor (ISENBERG, 2010). Dessa forma, é possível 

observar que na perspectiva de um ecossistema empreendedor existe uma responsabilidade de 

coexistência de universidade, governo e empresas com a sociedade, adicionando assim esta 

última como a quádrupla hélice nas políticas de desenvolvimento regional. Além disso, outros 

atores também compõem o ecossistema empreendedor – investidores de risco, escritórios de 

advocacia, contadores e outros agentes, constituindo uma rede de apoio empresarial (KENNEY; 

PATTON, 2005). 

Combinando as teorias de ecossistemas e o sistema regional de inovação tecnológica, 

Lucheng e Yafei (2003) avançam para o conceito de ecossistema regional de inovação 

tecnológica, que aborda determinados fatores – de tecnologia, de mercado, de meio ambiente, 

bem como de sistema e de política – e como as organizações compostas lidam com as mudanças 

de fatores restritivos no sistema ao longo do tempo, com as estratégias que essas organizações 

devem adotar para se adaptar a essas mudanças. 

Um ecossistema de inovação consiste em atores interdependentes, como empresas, 

organizações não governamentais (ONGs), organizações governamentais e outros tipos de 

provedores de recursos, como financiadores e investidores (ADNER, 2006; CARAYANNIS; 

CAMPBELL, 2009; LI; GARNSEY, 2014; WRIGHT, 2014). A particularidade dessa 

abordagem é que buscar compreender a lógica de criação/captura de valor é essencial para o 
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desenvolvimento de ecossistemas de inovação bem-sucedidos (ADNER; KAPOOR, 

2010; IANSITI; LEVIEN, 2004). 

Adner destaca que nenhuma empresa do setor de alta tecnologia tem a capacidade de 

obter a criação de valor por conta própria, e geralmente o ecossistema de inovação gira em 

torno de um orquestrador, que, assim como num ecossistema de negócios, pode ser uma grande 

empresa (ADNER, 2006), ou ainda podem emergir hubs, stewards ou empresas-chave 

(DOBSON, 2006), dependendo da estrutura do ecossistema. Scaringella e Radziwon (2018) 

sugerem que essas empresas-chave devem criar uma estratégia que coordene os fluxos de 

conhecimento respondendo a todos os desafios inerentes às redes colaborativas. 

Como as pesquisas sobre ecossistemas de inovação surgiram recentemente, o conceito 

está em constante transformação e assume novas direções. Estudos recentes incluem ainda 

outras estruturas e formatos para esse ecossistema, como espaços virtuais, plataformas, entre 

outros, centrados nas organizações-chave, que geralmente desempenham um papel significativo 

na emergência do ecossistema e no processo de desenvolvimento (SCARINGELLA; 

RADZIWON, 2018). 

Sawatani et al. (2007) definem ecossistema de inovação como uma estrutura de rede 

que engloba ligações para todos os participantes, tais como consumidores, provedores de 

serviço, fornecedores para as empresas, incluindo também o ambiente. Para o autor, essas 

ligações mostram fluxos de valor em um ecossistema de inovação. Guo (2009), em sua pesquisa 

na indústria da tecnologia de informação, menciona fluxos de material inovador, fluxos de 

energia e fluxos de informações em algum tempo e espaço. 

Segundo Jishnu, Gilhotra e Mishra (2011), o ecossistema de inovação é uma abordagem 

integrada para o desenvolvimento e refere-se aos sistemas interorganizacionais, políticos, 

econômicos, ambientais e tecnológicos pelos quais proporciona um ambiente favorável ao 

crescimento dos negócios. 

Para Thompson et al. (2012), o ecossistema de inovação não é um processo e é mais do 

que uma plataforma virtual: trata-se de uma abordagem aberta e holística, que incentiva a 

inovação tecnológica em todo o organismo através do compartilhamento de informações e da 

colaboração, criando um ambiente favorável à inovação. 

Vérilhac, Pallot e Aragall (2012) apresentam o Living Lab como uma metodologia de 

pesquisa centrada no usuário para identificação, prototipagem e validação de soluções 

complexas para múltiplos contextos da vida real. Segundo os autores, o Living Lab é um 

ecossistema de inovação e de pesquisa aberto, muitas vezes baseado em um território 

específico, envolvendo uma grande diversidade de partes interessadas, tais como as 
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comunidades de utilizadores, os desenvolvedores de soluções, os laboratórios de pesquisa, as 

autoridades locais e os formuladores de políticas, bem como financiadores e investidores. Ele 

permite o surgimento de ideias criativas, conceitos e cenários que levam a soluções inovadoras 

adotáveis. 

Komninos, Pallot e Schaffers (2013) apresentam o ecossistema de inovação como uma 

abordagem vinculada ao conceito de Cidades Inteligentes. Em estudos nas cidades da Europa, 

os autores caracterizam tais ecossistemas de inovação como uma combinação de iniciativas 

“bottom-up” e “top-down”, liderando a rede de colaboração entre partes interessadas, em que 

cada vez mais os cidadãos, as empresas avançadas e os governos locais agem como 

catalisadores proativos de inovação, transformando cidades em agentes de mudança. 

Ferraris, Santoro e Pellicelli (2020) constatam que as práticas de inovação aberta afetam 

positivamente a inovação e o empreendedorismo devido à complementaridade e à singularidade 

dos recursos e dos conhecimentos fornecidos por diferentes partes interessadas, tanto públicas 

como privadas. Essas partes cooperam para coprojetar e codesenvolver novos produtos e 

serviços de ponta voltados para a criação de valor compartilhado por meio de comportamentos 

empreendedores. No entanto, observam que os governos muitas vezes não possuem os recursos 

necessários, nem abordagens inovadoras, para colaborar com empresas e outras partes 

interessadas, tornando-se isso uma barreira que esses governos enfrentam no desenvolvimento 

de Cidades Inteligentes. 

Bray (2007) leva em conta a teoria da empresa baseada no conhecimento, em que o 

conhecimento é o recurso mais estrategicamente significativo de uma organização (ALAVI; 

LEIDNER, 2001; ARGOTE; INGRAM, 2000), e a captura e o compartilhamento de 

conhecimento de funcionários especializados e inovadores, que fornece a vantagem estratégica 

que influencia no desempenho (NONAKA, 1994; SINGH, 2005). O autor observa que não basta 

identificar o que os funcionários sabem (e não sabem) para que se possa direcionar 

adequadamente a transferência de conhecimento, mas é preciso discernir quando esse 

conhecimento será valioso como um ativo estratégico.  

Assim, existe uma dimensão temporal no conhecimento que pode perder rapidamente 

sua relevância devido a ambientes hiperturbulentos, que envolvem mudanças rápidas, e as 

trocas de conhecimento permitem que as pessoas se tornem mais aptas ao seu ambiente. Como 

mencionado anteriormente nesta tese, Bray (2007) cita como exemplo de ambientes 

hiperturbulentos os atentados de 11 de setembro de 2001, os eventos com o antraz em 2001 e o 

furacão Katrina em 2005. Segundo o autor, investigações documentadas confirmam que existia 

conhecimento suficiente, mas trocas insuficientes de conhecimentos para mitigar resultados 
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negativos. Isto é, o conhecimento estava distribuído de forma fragmentada em vários 

departamentos, agências e na Casa Branca. 

Para responder a esses cenários hiperturbulentos, o autor argumenta que as organizações 

podem cultivar um ecossistema de conhecimento que promova oportunidades de troca de 

conhecimento entre funcionários e permita que atividades dinâmicas de intercâmbio de ideias 

ocorram e evoluam conforme as circunstâncias ambientais assim o exigirem. 

Clarysse et al. (2014) fazem a distinção entre um ecossistema de conhecimento e um 

ecossistema de negócios considerando que as atividades de foco do ecossistema de 

conhecimento, a conectividade dos atores e o ator principal estão centrados numa instituição 

geradora de conhecimento e na densa rede de empresas do entorno, concentrando-se na geração, 

no compartilhamento e na captura de valor do conhecimento. A instituição geradora de 

conhecimento, também chamada de inquilino-âncora, pode ser uma universidade ou uma 

organização de pesquisa, e o seu principal papel é facilitar os processos de comercialização de 

pesquisa e conectar todos os participantes. Os vínculos entre empresas, universidades e 

organizações de pesquisa, bem como a intensa mobilidade de mão de obra entre diferentes 

atores, facilitam o aprendizado coletivo e aumentam a velocidade da difusão da inovação 

(BAPTISTA, 1998). 

 Van der Borgh, Cloodt e Romme (2012), por sua vez, abordam uma estrutura de 

ecossistema de negócios baseada no conhecimento para investigar como o valor é criado e 

entregue de maneira sustentável. Os autores definiram um ecossistema de negócios baseado no 

conhecimento como um conjunto interdependente de empresas heterogêneas e intensivas nesse 

ativo. Característica importante na estrutura do ecossistema de conhecimento é sua formatação, 

relacionada a muitos atores com diversas estruturas organizacionais. 

Clarysse et al. (2014) alertam que os formuladores de políticas tomam iniciativas para 

estimular os ecossistemas de conhecimento nos pontos críticos da tecnologia, assumindo 

implicitamente que esses ecossistemas levarão automaticamente a redes de valor através das 

quais as empresas participantes podem obter uma vantagem competitiva. No entanto, 

analisando dados de startups da região de Flanders, na Bélgica, observaram que a densidade do 

ecossistema de conhecimento era muito maior que a do ecossistema de negócios, dominada 

pelos institutos de conhecimento que haviam desenvolvido instalações de incubadoras, 

aceleradoras e escritórios formais de transferência de tecnologia. Em contrapartida, o 

ecossistema de negócios era extremamente disperso, interrompendo o fluxo de captura de valor 

do conhecimento, permanecendo estacionado nos institutos de conhecimento sem avançar para 

o mercado. 
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Em diversos estudos, observa-se que, devido à falta de consenso e de definições estritas 

dos diferentes tipos de ecossistema, têm se usado vários nomes de forma intercambiável. Por 

exemplo, quando um ecossistema de negócios consiste em empresas focadas no 

desenvolvimento de novos produtos, os estudiosos se referem a ele como um ecossistema de 

inovação ou como um ecossistema de negócios de forma indiscriminada. É fundamental para 

esse estudo delimitar os diferentes conceitos abordados na literatura, observando que estes 

possuem similaridades, pois todos entendem o ecossistema como uma abordagem análoga ao 

ecossistema biológico, em que a diversidade de atores contribui para o benefício do todo, 

atuando de forma colaborativa e compartilhando não somente o mesmo ambiente, mas também 

recursos, nutrindo-se mutuamente. 

Os diferentes conceitos possuem particularidades que distinguem cada um, mas que 

atuam de forma complementar. Enquanto o ecossistema de negócios possui uma abordagem do 

ponto de vista da gestão dos negócios, centrada nas empresas, em que o ambiente é considerado 

mais uma força competitiva, o ecossistema empreendedor discute o papel do governo e das 

organizações de apoio em suportar o processo de novos negócios por meio de políticas públicas 

de desenvolvimento sustentável, inserindo a sociedade como uma importante hélice de 

interação. O empreendedorismo não é apenas visto como uma forma de efetuar novos negócios 

e de impulsionar o desenvolvimento econômico, mas tem a capacidade de promover mudanças 

na sociedade e a qualidade de vida por meio de inovações sociais que buscam a resolução dos 

problemas reais e urgentes, utilizando-se, para isso, de relações e de colaborações sociais. 

Já para o ecossistema de inovação existe uma sinergia entre agentes interdependentes 

em instâncias acadêmicas, governamentais, empresariais, não governamentais e sociais, 

sustentando a criação e a captura de valor para negócios inovadores, adicionando a essa 

interação quádrupla (universidade-empresa-governo-sociedade) o ambiente de interação como 

um importante elemento de sustentação do ecossistema, ambiente esse que pode ser físico ou 

virtual. 

Mais recentemente, a abordagem do ecossistema de conhecimento compreende o 

conhecimento como o recurso mais estrategicamente significativo de uma organização, 

centrado assim no agente de criação de conhecimento, como universidades e instituições de 

pesquisa, e na conectividade com os demais atores do seu entorno, como governo, empresas, 

startups e a sociedade, gerando competência inovadora. Destaca-se que, para o sucesso de um 

ecossistema de conhecimento, além de se estabelecerem políticas de fomento à P&D, é 

importante também promover a conexão dos agentes de conhecimento com o ecossistema de 

negócios, preservando o fluxo de captura de valor do conhecimento, e com o ecossistema 
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empreendedor, aplicando conhecimento para a resolução de problemas reais e urgentes, 

gerando o desenvolvimento regional sustetável.  

Além disso, o ecossistema de conhecimento adiciona uma dimensão temporal ao 

conhecimento, formando um conjunto de elementos estratégicos do ecossistema, observando 

quem, onde, quando e por que determinado conhecimento é relevante, permitindo assim a 

melhor compreensão de criação, captura e geração de valor para o conhecimento. A Figura 15 

apresenta como esses elementos se complementam, formando o ecossistema de 

empreendedorismo inovador. 

 

Figura 15 – Elementos do ecossistema de empreendedorismo inovador. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Assim, observamos que as abordagens são complementares e convergentes, apesar do 

uso indiscriminado dos diferentes conceitos. É importante elaborar estratégias que sejam 

assertivas para a eficiência dos recursos e dos esforços dos atores, tornando o ecossistema 

pujante e competitivo. 

Colombo et al. (2019) ressaltam que, embora a metáfora ecológica possa ser frutífera 

quando inspirada no modo como aprendemos com os sistemas naturais e biologicamente 

evoluídos, ela corre o risco de traçar falsas analogias entre ecossistemas naturais e ecossistemas 

artificiais ao negligenciar ou abstrair as questões de governança. A literatura que aborda os 
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conceitos de ecossistema sob o viés da metáfora dos ambientes naturais tem dado ênfase à 

identificação das partes interessadas relevantes, como empresas e empreendedores, e a como 

eles interagem com outras partes interessadas dentro de um sistema mais ou menos definido. 

Nessa perspectiva, os ecossistemas encontram o seu equilíbrio natural e são “governados por 

uma mão invisível” (COLOMBO et al. 2019 p. 420). Entretanto, essa metáfora parece 

incompleta. Sem definir os limites como abertos, fechados ou penetráveis, bem como a estrutura 

de governança, os autores questionam se os ecossistemas evoluem ao longo do tempo como os 

naturais ou se são criados propositalmente para serem responsivos, levantando questões sobre 

a governança de ecossistemas empresariais. 

 

Se os ecossistemas empreendedores são interpretados e analisados como 

sistemas artificiais, surge a questão dos limites de um ecossistema 

empreendedor, e, em seguida, as questões relativas à estrutura de governança 

do ecossistema artificial: como os recursos devem ser alocados de forma 

eficiente dentro dos limites do ecossistema? Como os custos e benefícios 

devem ser distribuídos entre os elementos de um ecossistema? Quais agentes 

devem ser encarregados de organizar, gerenciar e controlar esse processo de 

alocação e distribuição? Encontrar respostas para essas perguntas está no foco 

da pesquisa de governança corporativa e pode ser transferido para a 

governança dos ecossistemas (COLOMBO et al., 2019 p. 420, tradução 

nossa1). 

 

Alternativamente, os autores indicam que o termo “ecossistema” foi cunhado pelo 

filósofo grego Hesíodo, mais conhecido como o primeiro “economista” da história, e depois 

adotado nas ciências naturais. Hesíodo preocupava-se com a alocação (ou desalocação) de 

recursos dentro das famílias (oikos – “eco”), que representavam a menor unidade econômica e 

social nas cidades-estado gregas. Para ele, o “ecossistema” era constituído por três conceitos 

relacionados, mas distintos: (1) a família como um conjunto de indivíduos; (2) a propriedade 

da família como gado (e escravos) constituindo a comunidade biótica; e (3) a terra, casa ou 

fazenda como o ambiente físico. O desempenho dos oikos começou a ser medido buscando o 

aumento da riqueza material e, consequentemente, o aumento do prestígio social da família para 

assegurar e garantir a sobrevivência dos oikoi. Nessa abordagem, o ecossistema constitui, 

portanto, um ambiente autossustentável e uma unidade quase autárquica, mas sob a governança 

do déspota.  

 
1 No original: “if entrepreneurial ecosystems are interpreted and analyzed as artificial systems, then the question 

of the boundaries of an entrepreneurial ecosystem arises and then questions concerning the governance structure 

of the artificial ecosystem: How should resources be allocated efficiently within the boundaries of the ecosystem? 

How should the costs and the benefits be distributed among the elements of an ecosystem? Which agents should 

be set in charge to organize, manage, and control this process of allocation and distribution? Finding answers to 

these questions rests in the focus of corporate governance research and can be transferred to the governance of 

ecosystems”. 
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2.5 GOVERNANÇA EM REDE 

 

A análise de redes tem suas raízes em diversas perspectivas teóricas, podendo ser 

considerada um campo interdisciplinar de estudo. Podemos encontrar suas origens em estudos 

do psiquiatra Moreno (1934), que desenvolveu uma abordagem conhecida como sociometria, 

em que as relações interpessoais eram representadas graficamente.  

Outras fontes que apresentam a origem de estudos da análise de redes são encontradas 

na antropologia, como no trabalho dos britânicos Barnes (1954), Bott (1957) e Mitchell (1969). 

Berkowitz (1982) vê ainda esse campo como um apêndice do estruturalismo francês de Lévi-

Strauss (1969). 

Para Wellman (1988), a análise de redes também pode ser vista como um subtipo do 

arcabouço geral da sociologia estrutural, numa abordagem segundo a qual estruturas sociais, 

restrições e oportunidades são percebidas como componentes que afetam mais o 

comportamento humano do que as normas culturais ou outras condições subjetivas. Nessa 

perspectiva, em qualquer situação que envolva três agentes, por exemplo, um agente será bem-

sucedido na medida em que possa explorar um conflito entre os outros dois, e esse padrão pode 

ocorrer entre pessoas, organizações e até países. Segundo Mizruchi (2006), o princípio básico 

da análise de redes é que a estrutura das relações sociais determina o conteúdo dessas relações; 

assim, os teóricos das redes rejeitam as noções de que as pessoas são combinações de atributos 

ou de que as instituições são entidades estáticas com limites claramente definidos. 

Simmel (1950) aborda o conceito de díades e de tríades, que ilustra o princípio segundo 

o qual a estrutura das relações sociais afeta seu conteúdo, em que não só a entrada de uma 

terceira pessoa num encontro entre duas outras altera a natureza da relação entre as duas pessoas 

originais, como também a natureza da tríade em si é significativa. 

A Figura 16 mostra uma tríade fechada (A) em que cada agente interage com os dois 

outros. Já numa tríade hierárquica (B), o agente central ocupa uma posição de “corretagem” 

entre os dois outros, que são obrigados a lidar com o “corretor” para efetuar a comunicação um 

com o outro. Essas duas estruturas, segundo a teoria das redes, criam formas de interação muito 

diferentes entre os membros do grupo, pois o potencial de corretagem permite que o agente 

central da tríade extraia benefícios de qualquer situação em que os dois outros agentes procurem 

se comunicar (FREEMAN, 1979; COOK, 1982; MARSDEN, 1982; GOULD; FERNANDEZ, 

1989). Essa mesma abordagem pode ser observada em uma rede, composta por vários agentes 

e suas relações de centralidade. Na estrutura hierárquica, conhecida como a “roda” (C), o agente 

central controla o fluxo de informação entre qualquer par de outros agentes, enquanto na 
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estrutura não hierárquica (D), que nesse caso é um “subgráfico máximo completo” em que estão 

presentes todos os laços possíveis, qualquer membro do grupo pode se comunicar diretamente 

com todos os outros. 

 

Figura 16 – Representação das relações hierárquicas e não hierárquicas. 

 

Fonte: Adaptado de Mizruchi (2006). 

 

Durante as décadas de 1950 a 1970, diversos experimentos (BAVELAS, 1950; 

LEAVITT, 1951; HOPKINS, 1964; FAUCHEUX; MACKENZIE, 1966; MACKENZIE, 1976) 

identificaram diferenças consideráveis no caráter das atividades de solução de problemas em 

grupo entre diversas estruturas de comunicação, levando em conta a importância da relação 

entre a centralidade de um agente e sua influência sobre o grupo. 

Marsden (1982), Cook et al. (1983), Markowsky, Willer e Patton (1988) e os artigos da 

edição especial de setembro/dezembro de 1992 da publicação Social Networks fornecem 

exemplos de trabalhos experimentais e de simulação. Galaskiewicz (1979), Mizruchi (1982), 

Mintz e Schwartz (1985) e Laumann e Knoke (1987) fornecem exemplos de trabalhos não 

experimentais que operam no nível interorganizacional de análise. Astley e Zajac (1991), Brass 

e Burkhardt (1992) e Krackhardt (1992) apresentam exemplos do papel da centralidade nas 

organizações.  

O rápido desenvolvimento da análise de redes nos últimos anos levou ao ressurgimento 

de pesquisas experimentais e não experimentais sobre a relação entre a centralidade e o poder 

dos agentes sociais. Uma área importante dessas análises é a identificação de subgrupos da rede. 

A maioria delas operou dentro de duas grandes tradições, que Burt (1982) intitulou “relacional” 

e “posicional”.  

Os modelos relacionais se baseiam primordialmente nas técnicas gráfico-teóricas 

(HARARY; NORMAN; CARTWRIGHT, 1965), e seu foco se dá na identificação de “cliques”, 

regiões densamente conectadas das redes em que a totalidade ou a maioria dos agentes está 

diretamente ligada entre si. Os modelos posicionais se baseiam predominantemente em técnicas 

C D 
A B 
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de matriz algébrica (LORRAIN; WHITE, 1971), e seu foco é na identificação de agentes 

estruturalmente equivalentes, pares de agentes ligados aos mesmos terceiros. 

Com essa perspectiva, Mark Granovetter (1973) escreveu o artigo intitulado “The 

strenght of weak ties”, rompendo com a sociologia tradicional ao propor a análise do padrão de 

conexão existente entre os indivíduos (grau de coesão das redes, fluxo de recursos entre os 

indivíduos, como dinheiro, afeto, informação). Para o sociólogo, apenas faz sentido aprofundar 

os critérios da sociologia depois de conhecido o grau de coesão social desses grupos. Sua tese 

é a de que os indivíduos tomam decisões mais consistentes quanto mais fortes são os vínculos 

em suas redes.  

Em seu artigo posterior, “The strength of weak ties: a network theory revisited”, 

Granovetter (1983) revê alguns dos conceitos de 1973, observando que os chamados laços 

fracos são fundamentais para a disseminação da inovação, por serem redes constituídas de 

indivíduos com experiências e formações diversas.  

Para o autor, nas redes de laços fortes, há uma identidade comum, as dinâmicas geradas 

nessas interações não se estendem além dos clusters. Por isso mesmo, nas referidas redes, 

procuramos referências para a tomada de decisão; são relações com alto nível de credibilidade 

e influência. Indivíduos que compartilham laços fortes comumente participam de um mesmo 

círculo social.  

Contudo, os indivíduos com os quais temos relações de laços fracos são importantes 

porque nos conectam com vários outros grupos, rompendo a configuração de “ilhas isoladas” 

dos clusters e assumindo a configuração de rede social. Nesse sentido, as relações baseadas em 

laços fortes levam a uma topologia da rede, isto é, definem a configuração dos nós da rede de 

conexões entre os indivíduos no ciberespaço, no qual as relações de laços fracos funcionam 

como bridges desses clusters. Quanto menos relações de laços fracos existirem numa sociedade 

estruturada em clusters (laços fortes), menos bridges e menos inovação. 

Dessa forma, Granovetter (1983) constata que os indivíduos com poucos laços fracos 

serão privados de informações de partes mais distantes de seu próprio sistema social e 

consequentemente estarão limitados ao conhecimento ou às informações originadas pelos seus 

amigos íntimos. Sem as conexões de laços fracos, a tendência é a maioria da população 

permanecer isolada, confinada em seus clusters. Nesse sentido, os laços fracos são vitais para 

a integração dos indivíduos à sociedade, e os sistemas sociais carentes de laços fracos serão 

fragmentados e incoerentes, novas ideias vão se espalhar lentamente, e os esforços científicos 

ficarão em desvantagem. 
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Provan e Kenis (2008) ressaltam que a maioria das pesquisas sobre redes 

organizacionais, caracterizada pela abordagem “analítica de rede”, é limitada quando se trata 

de analisar o funcionamento e a governança em nível de rede. Tal abordagem se concentra 

principalmente nos aspectos egocêntricos das redes em nível micro, construindo em grande 

parte o trabalho feito por sociólogos que estudam redes de indivíduos. Esses estudos 

contribuíram especialmente para a descrição e para a explicação das características estruturais 

da rede usando conceitos como densidade, centralidade e buracos estruturais, em que as 

unidades de observação são um conjunto de objetos denominados nós, posições ou atores, assim 

como um conjunto de relações presentes ou ausentes entre esses objetos, relações essas 

denominadas arestas, laços ou elos (KNOKE, 1994; BURT, 1992).  

Em abordagens analíticas de rede, o objetivo principal pode ser descrever, explicar ou 

comparar configurações relacionais ou usar essas configurações para explicar certos resultados. 

Portanto, o funcionamento de redes organizacionais pode ser parcialmente investigado usando 

essa abordagem, uma vez que definimos “funcionamento” como o processo pelo qual certas 

condições de rede levam aos resultados da rede. O problema, no entanto, é que, na maioria das 

vezes, o que é analisado e explicado não é a rede em si, mas os “nós” e as “relações” que a 

compõem. 

Schüßler, Decker e Lerch (2013), buscando aprofundar o conhecimento emergente 

sobre as ligações externas de clusters regionais, adotam uma perspectiva de governança de rede 

interna e entre clusters, conectados como redes inteiras, de vários níveis, direcionadas a 

objetivos em comum e designadas como “redes de cluster”. Os autores observam que as 

ligações baseadas na pessoa originam-se de empreendedores transregionais ou transnacionais 

que promovem a transferência de conhecimento de um cluster para outro. As ligações baseadas 

na organização são normalmente formadas por empresas multinacionais que estabelecem 

relacionamentos com subsidiárias ou parceiros de aliança e porteiros (gatekeeper) em outros 

clusters para nutrir a transferência de conhecimento. 

Capra e Luisi (2014) indicam que o procedimento analítico não é adequado para 

compreender sistemas complexos, uma vez que, as propriedades das partes só podem ser 

compreendidas dentro de um contexto de um todo maior. Assim, ocorre uma reversão entre a 

relação das partes e o todo. “O comportamento de um organismo vivo como uma totalidade 

integrada não pode ser compreendido apenas a partir do estudo de suas partes. Como os teóricos 

sistêmicos se expressariam mais tarde, o todo é mais do que a soma de suas partes” (CAPRA; 

LUISI, 2014. p. 107). Os autores explicam que o ingrediente adicional que congrega o todo é a 

compreensão da organização ou das relações organizadoras. 
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Embora possam ocorrer interações aleatórias, as organizações e os indivíduos que 

constituem o cluster cooperam para um propósito específico, como aumentar as habilidades 

inovadoras dos participantes, atrair financiamento público ou fortalecer o desenvolvimento 

econômico regional. São frequentemente apoiados por políticas nacionais ou regionais 

(ASHEIM; COENEN, 2005). Esse direcionamento para metas requer uma governança “para 

garantir que os participantes se envolvam em ações coletivas e de apoio mútuo, que o conflito 

seja tratado e que os recursos da rede sejam adquiridos e utilizados de forma eficiente e eficaz” 

(PROVAN; KENIS, 2008, p. 231). 

Tradicionalmente, a governança em empresas de negócios tem se concentrado no papel 

dos conselhos de administração na representação e na proteção dos interesses dos acionistas 

(FAMA; JENSEN, 1983). Na gestão pública, governança se refere não às atividades dos 

conselhos, mas principalmente às funções do governo e da administração pública de 

financiamento e de supervisão de agências governamentais, e no que diz respeito às atividades 

de organizações privadas que foram contratadas para fornecer serviços públicos (HILL; LYNN, 

2004). Um papel crítico para a governança em todos esses setores, e consistente com a teoria 

do agente principal, é monitorar e controlar o comportamento da administração, que é 

contratada para presidir as atividades do dia a dia da gestão da organização (EISENHARDT, 

1989; FAMA; JENSEN, 1983).  

Segundo Provan e Kenis (2008), a maior parte da literatura sobre redes organizacionais 

não aborda explicitamente a governança. A razão mais óbvia é que as redes são compostas por 

organizações autônomas e, portanto, consistem essencialmente em esforços cooperativos. Uma 

vez que as redes não são entidades legais, o imperativo legal para a governança simplesmente 

não está presente como está para as organizações. Compreender o funcionamento das redes é 

importante, pois só então podemos entender melhor por que produzem certos resultados, 

independentemente de se originarem de processos ascendentes ou de serem o produto de 

decisões estratégicas tomadas por participantes da rede ou por funcionários do governo.  

Provan e Kenis (2008) ressaltam que, ao contrário das organizações, as redes devem ser 

governadas sem o benefício de hierarquia ou de propriedade. Além disso, os participantes da 

rede normalmente têm responsabilidade formal limitada aos objetivos do nível da rede, e a 

conformidade com as regras e os procedimentos é puramente voluntária. Os autores descrevem 

duas formas de governança em rede: (1) Governança compartilhada, em que cada organização 

interage com qualquer outra organização para governar a rede, resultando em uma forma densa 

e altamente descentralizada; e (2) Govenança intermediada, com poucas interações diretas das 

organizações – em vez disso, a governança da rede ocorreria por meio de uma única 
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organização agindo como um corretor da rede, altamente centralizado, ou como uma 

organização-líder. Os autores descrevem uma faixa intermediária entre essas duas formas, em 

que a organização-líder pode assumir algumas atividades-chave de governança, deixando outras 

atividades para os membros da rede. Alternativamente, os membros da rede podem dividir as 

responsabilidades de governança entre vários subconjuntos, ou cliques de membros da rede, 

sem que nenhuma organização assuma tarefas de governança significativas.  

A governança intermediada pode incluir uma entidade administrativa separada, criada 

especificamente para governar a rede e suas atividades, chamada de Network Administrative 

Organization (NAO). O corretor da rede (nesse caso, a NAO) desempenha um papel 

fundamental na coordenação e na manutenção da rede. A NAO, no entanto, não é outra 

organização-membro que fornece seus próprios serviços. Ela é estabelecida, seja por mandato, 

seja pelos próprios membros, com o propósito exclusivo de governança da rede. Assim, a NAO 

pode ser uma entidade governamental ou sem fins lucrativos, o que geralmente acontece mesmo 

quando os membros da rede são empresas com fins lucrativos. 

 

Figura 17 – Formas de governança em rede. 

 
Fonte: Adaptado de Provan e Kenis (2008). 

 

Amaral (2014), ao analisar a arquitetura da liderança nos PCTs, aponta diferentes 

configurações da liderança em rede em estágios diferentes do desenvolvimento. Os PCTs são 

uma tipologia de hábitat de inovação e podem ser entendidos como uma rede complexa de 

organizações que visa a alavancar a riqueza e o bem-estar da população mediante a inovação e 

a criatividade (BELLAVISTA; SANZ, 2009) e adota um modelo centrado nos ganhos coletivos 

(ETZKOWITZ, 2009). Nas fases de criação dos PCTs, Amaral (2014) identifica abordagens 

inspiracionais em que o líder mobiliza seus liderados e tem o papel preponderante de facilitador. 
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Inicia com um estilo de liderança mais democrático, na fase de definição, buscando incluir o 

máximo de pessoas que possam contribuir com o projeto, tanto liderados como stakeholders, 

variando então para um estilo mais autocrático na fase de nascimento, tendo em vista a 

necessidade de uma atitude mais assertiva, para que o projeto possa se tornar realidade.  

Já nas fases de funcionamento, Amaral (2014) aponta uma liderança mais distribuída, 

implicando numa relação líder-liderado mais autônoma, auxiliando na definição dos objetivos 

a serem trilhados e na motivação para alcançar tais objetivos. O estilo de liderança mais 

autocrático da fase de nascimento dá espaço novamente a um estilo preponderantemente 

democrático, e somente em casos pontuais poderá ser utilizado o estilo laissez-faire (do francês 

“deixar fazer”), caracterizado pela liberdade nas tomadas de decisões, independentemente da 

posição na rede ou da sua institucionalização, como em empresas públicas ou privadas. 

A liderança distribuída pode ser entendida como aquela que considera a liderança 

dispersa entre alguns, muitos ou até mesmo todos os membros de uma organização. Porém, 

possui um atributo de cunho holístico, que leva em conta não somente a soma de atos 

individuais, como também a multiplicidade de padrões decorrentes das funções do grupo. Essa 

visão considera que o todo que compõe a liderança distribuída é superior à soma das partes e 

pode ser encarado sob três perspectivas: 1) modelos colaborativos de envolvimento, que nascem 

espontaneamente no ambiente de trabalho (colaboração espontânea); 2) entendimento intuitivo, 

que se desenvolve a partir de relações próximas entre colegas de trabalhos (colaboração 

intuitiva); e 3) uma variedade de relações e de arranjos estruturais, que visam a regularizar a 

ação distribuída, igualmente chamada de práticas institucionalizadas (GRONN, 2002; 

AMARAL, 2014). 

Amaral observa ainda que um PCT é um espaço que congrega diversos atores e agentes 

da universidade, das empresas e do governo, constituindo-se, portanto, de uma ou mais redes 

internas, em razão de ser uma estrutura que tem por objetivo fundamental propiciar o diálogo, 

o networking e a transferência de conhecimento, bem como de redes externas que representam 

os interesses dos PCTs nos âmbitos regional, nacional e inclusive internacional. 

Valente (1996) mostra o impacto da influência externa e da opinião de líderes no 

processo de difusão de inovações. Seus modelos são utilizados para observar o chamado 

“comportamento de contágio”, para predizer o padrão de difusão e para identificar seus líderes 

e seguidores. O autor acredita também que vários fatores tornam os indivíduos cientes de uma 

inovação (geralmente, via relações de laços fracos), mas para adotá-la é necessária a persuasão 

pessoal por relações interpessoais num processo de duas etapas: awareness e adoption 

(consciência e adoção). 
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Essas conexões estão sofrendo um processo de mudança diante da nova morfologia da 

sociedade contemporânea, caracterizada como uma sociedade em rede, em que a internet é a 

base tecnológica (CASTELLS, 1999). Dadas as interconexões atuais com o advento das redes 

sociais, os processos de decisão, individuais e coletivos, estão mais estreitamente relacionados.  

 

[...] na era da informação – na qual vivemos – as funções e processos sociais 

organizam-se cada vez mais em torno de redes. Quer se trate das grandes 

empresas, do mercado financeiro, dos meios de comunicação ou das novas 

ONGs globais, constatamos que a organização em rede tornou-se um 

fenômeno social importante e uma fonte crítica de poder (CAPRA, 2002, p. 

267). 
 

Na década de 1980, surge o conceito de capital social como um ativo social oriundo da 

virtude e da força da conexão entre os indivíduos, inserido numa visão de sociedade como 

estrutura de redes (dimensão de interconexão entre as pessoas). Sendo esse capital visto como 

a força da relação/conexão entre os atores, o acesso aos recursos decorrentes gera benefícios 

denominados de ativo social (CARRILLO, 2002). 

Dessa forma, admite-se que o conceito de capital social esteja associado às redes de 

relacionamento baseadas na confiança, na cooperação e na inovação desenvolvidas pelos 

indivíduos, facilitando o acesso à informação e ao conhecimento. Do ponto de vista da 

característica dessas relações, podem ser formais, determinadas por laços hierárquicos, ou 

informais, constituídas por laços horizontais entre pares semelhantes. Em ambas há uma rica e 

diversificada colaboração entre seus membros. Nesse sentido, podemos considerar também que 

o capital social é o ativo que interconecta as várias formas do capital humano, gerando um ativo 

intangível valioso na sociedade e em suas organizações. Por sua vez, esse capital social deriva 

de relações de laços fortes e de laços fracos, conforme conceituado por Granovetter (1973, 

1983). 

A literatura gerencial da década de 1990 deu ênfase às questões relativas ao aprendizado 

organizacional e à gestão do conhecimento focada justamente na interconexão entre as 

estruturas formais e informais da organização (GROSSER, 1991; NONAKA; TACKEUCHI, 

1995; KRACKHARDT; HANSON, 1997). A formação de redes nas organizações ocorre por 

meios e formas variados, seja na conversa informal com colegas de trabalho, seja em encontro 

com os amigos após o expediente, em reuniões, congressos, listas de discussões, portais 

corporativos, e até em situações formalmente criadas com a finalidade de alcançar resultados 

específicos.  

Grosser (1991) distingue as redes sociais como aquelas que se constroem em torno de 

assuntos não relacionados ao trabalho – ao contrário das redes de autoridade para comunicações 
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relativas à autoridade e à responsabilidade entre membros da organização e as redes de experts 

para informações técnicas. Krackhardt e Hanson (1997) subdividiram as redes sociais em redes 

de confiança, redes de trabalho ou de consulta e redes de comunicação. As redes de confiança 

são aquelas que compartilham “informações politicamente delicadas” e restritas a certo número 

de pessoas. Já as redes de trabalho ou de consulta utilizam estruturas informais e possibilitam 

o contato entre pessoas que possuem informações que facilitem o trabalho, ao passo que as 

redes de comunicação são as que possibilitam a troca de informações de trabalho com 

regularidade, as chamadas “amizades de escritório”, que costumam ter um papel importante no 

desempenho das funções formais. 

Estudando a comunicação informal em laboratórios de pesquisa científica e tecnológica, 

Allen (1984) identificou os gatekeepers tecnológicos, caracterizados como indivíduos que, pelo 

grau de exposição a fontes de informação externas à sua organização, pelo seu conhecimento e 

pelas ligações profissionais e pessoais fora de sua comunidade próxima de trabalho, 

representam papel informacional vital dentro do seu grupo – tanto como fontes de informação, 

pela capacidade de entendimento e de tradução das informações obtidas pela leitura de jornais 

científicos em termos de sua importância para os profissionais com os quais mantêm contato, 

quanto como “consultores internos”, pela capacidade de discussão técnica e expertise. 

O gatekeeper é um excelente receptor e transmissor de informação, um extensor e 

amplificador da pesquisa de informação para todos aqueles com quem faz intercâmbio. Sua 

grande rede de contatos profissionais permite-lhe abrir mais portas e sensibilizar maior número 

de fontes potenciais de informação (VIEIRA, 1998). Grosser (1991) enfatiza o papel dos 

indivíduos boundary spanning na transferência e na importação de informações estratégicas 

para as organizações. Apesar de receberem variadas denominações, como “especialistas de 

informação”, “consultores internos”, “experts”, “gatekeepers tecnológicos”, eles têm em 

comum, entre outras coisas, o fato de saberem onde obter informações, tanto de fontes informais 

quanto formais, e de serem capazes de filtrá-las para transmitir apenas o que é relevante de fora 

da organização para dentro do grupo com o qual interagem. 

Portanto, os indivíduos boundary spanning têm função importante na difusão do 

conhecimento em redes formais e informais, permitindo uma dinâmica de confiança entre o 

meio acadêmico e o setor empresarial, além de contribuir para a inovação aberta por meio da 

socialização de conhecimentos interorganizacionais. 

Ansell (2000), por meio de um exame das estratégias de desenvolvimento regional na 

Europa ocidental, reunindo trabalhos em política comparada, administração pública, teoria 

organizacional e sociologia econômica, descreve uma forma distinta de política moderna 
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chamada “política em rede”. Nesta, os estados estão fortemente incorporados na sociedade e 

perseguem seus objetivos operando através de redes de associações sociais. Tanto as agências 

estatais como as associações sociais assumem a forma de organizações “de rede” ou 

“orgânicas”, descentralizadas, baseadas em equipes, com forte comunicação lateral e 

coordenação que ultrapassa as fronteiras funcionais dentro e entre as organizações. Essas 

organizações são então interligadas por meio de relações de troca cooperativa em torno de 

projetos com objetivos em comum. O papel do Estado, nesse contexto, é de capacitar as partes 

interessadas e facilitar a cooperação entre elas.  

Marques e Alves (2010) indicam uma transformação do papel do Estado, e um 

crescimento do envolvimento dos atores não-governamentais em algumas funções, 

tradicionalmente da competência do Estado, e em novas formas mais flexíveis de parceria e de 

relacionamentos, expandindo o espaço nas tomadas de decisão e criando novas oportunidades 

de participação, proporcionando assim uma disseminação do poder de decisão. Nesse sentido, 

os governos já não são o único foco da integração, mas um dos atores em jogo, no controle dos 

recursos e da agenda política. Para os autores, a questão agora está em procurar alcançar formas 

coletivas de gerir uma multiplicidade de interesses e de atores, desenvolvendo a coordenação 

de forças interdependentes dentro e fora do Estado, e criando condições para as ações colectivas 

se implementarem. 

Ostrom, Tiebout e Warren (1961) adotaram o conceito de policentricidade no estudo 

sobre governança em áreas metropolitanas para descrever uma forma de organização 

caracterizada por multiplicidade de unidades políticas sobrepostas. O termo Governança 

Policêntrica começou a ser introduzido por Ostrom (1990) tratando dos dilemas e conflitos que 

geralmente ocorrem na gestão dos bens comuns e defendeu que a maior capacidade de resolução 

dos problemas passa por estruturar um sistema social com instituições cooperativas criadas, 

organizadas e governadas pelos próprios usuários dos recursos. 

Carlisle e Gruby (2017) propõem que a melhor maneira de conceber uma estrutura de 

Governança Policêntrica é por meio de uma rede densa e em evolução constante de centros de 

tomada de decisão, sendo que alguns podem ser transitórios e outros relativamente fixos, 

incluindo atores de diversos setores que possam apoiar o sistema. 

A Governança Policêntrica consiste numa estrutura em que existem diversos atores e 

agestes utilizando os recursos de propriedade comum, sendo que os atores têm autonomia para 

definir ao menos algumas das regras relacionadas a como os recursos devem ser utilizados 

(OSTROM, 1999; MCGINNIS, 2005; CARLISLE; GRUBY, 2017; JUERGES; LEAHY; 

NEWIG, 2018). O “bem comum” refere-se ao que é compartilhado e benéfico para o bem-estar 
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de todos os membros de uma comunidade, alcançado através da participação coletiva 

(MELÉ 2009; ALBAREDA; SISON, 2020). 

Na Governança Policêntrica existe maior participação dos atores envolvidos com a 

utilização do bem comum nos processos de tomada de decisão, permitindo maior transparência 

e aumento da eficácia do funcionamento do sistema de governança em questão (MATTOS, 

2019; SOUZA, 2020). Em termos de estrutura, na Governança Policêntrica não há autoridade 

central dominante sobre os outros atores e oferece graus de liberdade em diferentes níveis. 

Assim, a Governança Policêntrica pressupõe que a autonomia para a tomada de decisão em 

diversos níveis e diferentes esferas, seja federal, estadual, municipal, ou indivíduos e empresas 

privadas (OSTROM, 1999; MCGINNIS, 2005; PAHL-WOSTL, 2009; CARLISLE; GRUBY, 

2017; SOUZA, 2020). Permitindo assim, a participação dos atores da Quádrupla Hélice na 

tomada de decisão para o bem comum. 

Segundo De Magalhães, Healey e Madanipour (2002) é importante refletir sobre: (1) a 

quantidade de conhecimento dos atores sobre os processos sócio-espaciais que podem moldar 

a trajetória policêntrica; (2) a intensidade de fluxos de conhecimento e de partilha de informação 

entre os atores e agentes, pois são cruciais num processo de aprendizagem coletiva; (3) a 

capacidade de aprendizagem dos atores e agentes, incluindo a disposição para apreender e a 

abertura a novas ideias; e (4) um quadro de referências comuns, ou seja concepções territoriais, 

sociais, econômicas e culturais partilhadas que dão sentido e ajudam a construir estratégias 

coletivas. 

Na perspectiva do Capital Social, em substituição à hierarquia e à negociação, é crucial 

que exista um contexto em que impere a solidariedade, a confiança, e a reciprocidade; um apoio 

coletivo para as ações que vierem a ser acordadas; prevaleça um objetivo em comum e o 

reconhecimento da importância de uma interdependência mútua (PUTNAM, 1993). 

2.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

A revisão da literatura, elaborada a partir dos estudos selecionados na revisão 

sistemática integrativa da literatura, permitiu identificar como o conhecimento tem se tornado 

um ativo fundamental para o desenvolvimento regional. A inovação vem provocando enorme 

impacto social e econômico na atual conjuntura de uma sociedade baseada em conhecimento, 

despertando interesse de pesquisadores, empreendedores, investidores, governos e instituições 

de desenvolvimento econômico e social. O processo de inovação, inicialmente percebido de 
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forma linear e baseado em P&D, passou por uma evolução até os moldes modernos de 

cooperação aberta, alcançando uma visão de ecossistema. 

Essa evolução contribui para o estabelecimento de uma sociedade cada vez mais baseada 

em conhecimento. Nesse novo contexto de transformação da sociedade, o desenvolvimento 

deve pressupor fatores que ultrapassem o paradigma com enfoque no crescimento econômico, 

buscando o progresso amplo de uma região de forma inteligente. Para isso, deve-se 

compreender que elementos contribuem para o avanço em fatores sociais e humanos, prestando 

maior atenção à melhoria daqueles que determinam a qualidade de vida, de natureza mais 

cultural e ambiental, em que o desenvolvimento regional inteligente permite entender o espectro 

de valores com os quais conta uma organização ou uma sociedade. 

É importante ressaltar que o conhecimento vai além do dado e da informação: trata-se 

de um recurso dinâmico e articulado que busca gerar valor para a sociedade. As tecnologias que 

temos hoje possibilitam identificar, armazenar e disseminar uma gama desses dados e dessas 

informações, e é necessário que se façam avanços para que as novas tecnologias como Big 

Data, inteligência artificial, Internet das Coisas e robótica não somente apoiem, mas aumentem 

a capacidade do ser humano de criar conhecimento e gerar valor. O conhecimento é um recurso 

fundamental para o desenvolvimento da sociedade que transcende barreiras físicas e sociais.  

Verificou-se, portanto, a urgência de estudos que busquem uma compreensão a respeito 

de uma governança em rede e cujas conclusões confirmem a possibilidade de atingir altos níveis 

de desenvolvimento regional por meio de uma rede de interações estáveis e de longo prazo, 

valendo-se do conhecimento desenvolvido em nível local e global dos diversos atores e agentes 

que compõe o sistema social.  

Poucos são os estudos que abordam a governança em níveis extraorganizacionais ou 

interinstitucionais. Com o objetivo de desenvolver um modelo de governança em rede entre 

atores e agentes de um ecossistema de empreendedorismo inovador que contribui para o 

desenvolvimento regional inteligente, apresentam-se as definições basilares da tese. 

O Conhecimento é um recurso estratégico que, sob a forma de ativo intangível, deve ser 

gerido de forma eficiente, com o propósito de obter o máximo de benefícios para a sociedade 

(TSAI; LI, 2007). Apresenta um enorme potencial de criação de riqueza, pois, este pode gerar 

retornos crescentes, através da sua utilização sistemática (KIM et al. 2012). Pode ser usado 

simultaneamente em diversas aplicações e não desvalorizar (WILCOX KING; ZEITHAML, 

2003). Na sua utilização sob diferentes formas, o conhecimento tende a aumentar ao invés de 

diminuir (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; ADLER, 2001; SPENDER, 2002; DAVENPORT; 

PRUSAK, 2003; NONAKA; TOYAMA 2008). 
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O conhecimento necessita de conexões, pois se o sistema social perder as conexões entre 

os indivíduos que o compõem, deixará de produzir conhecimento (PACHECO, 2016). Na 

economia do conhecimento, as pessoas criam valor utilizando suas capacidades cognitivas, 

intelectuais e emocionais. Tais capacidades, quando incorporadas às organizações, constituem 

os ativos de conhecimento (DRUCKER, 1969; DAVENPORT; PRUSAK, 2003; MARINOVA; 

PHILLIMORE, 2003; CARRILLO, 2010; BOEHM; FREDERICK, 2010; TROTT, 2012; 

FUKUYAMA, 2018, DEGUCHI et al., 2020). 

O ecossistema de empreendedorismo inovador considera a estrutura social como um 

importante elemento do contexto para o desesnvolvimento regional, em que o 

empreendedorismo se torna uma ferramenta de igualdade social e o processo de inovação 

desenvolve oportunidades de soluções para atender as demandas da sociedade. As abordagens 

de ecossistema de empreendedorismo inovador e de Sociedade 5.0 buscam preencher a lacuna 

da governança em níveis extraorganizacionais ou interinstitucionais incluindo uma governança 

em rede em torno do bem comum, compartilhado e benéfico para o bem-estar de todos os 

membros de uma comunidade, alcançado através da participação coletiva (MELÉ 2009; 

ALBAREDA; SISON, 2020). 

O ecossistema de empreendedorismo inovador é percebido como formatação 

interinstitucional (governos, instituições privadas, instituições de ensino e sociedade) a ser 

gerenciada em busca da Sociedade 5.0 como objetivo futuro almejado, em que a tecnologia e a 

inovação são estratégias para alcançar o desenvolvimento regional inteligente. Assim, a 

governança envolve a articulação de instituições e de estruturas de autoridade e de colaboração 

para alocar recursos, coordenar e controlar a ação conjunta, promovendo redes direcionadas, 

em oposição às redes inesperadas na resolução de problemas reais.  

As redes dirigidas por objetivos são estabelecidas com um propósito, seja por aqueles 

que participam da rede (agentes), seja por mandato (atores), e evoluem em grande parte por 

meio de esforços conscientes para construir coordenação. A rede como uma abordagem de 

governança, em contraste, trata-se da unidade de análise uma vez que as partes são 

compreendidas dentro de um contexto de um todo maior (CAPRA; LUISI,2014). “A rede é 

vista como um mecanismo de coordenação ou o que costuma ser chamado de governança de 

rede” (PROVAN; KENIS, 2008, p. 232), pressupondo ainda a autonomia para a tomada de 

decisão em diversos níveis e diferentes esferas - federal, estadual, municipal, ou indivíduos e 

empresas privadas (OSTROM, 1999; MCGINNIS, 2005; PAHL-WOSTL, 2009; CARLISLE; 

GRUBY, 2017; SOUZA, 2020).  
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O ecossistema de empreendedorismo inovador, portanto, é o resultado da conformação 

dos ecossistemas de empreendedorismo, de negócios, de inovação e de conhecimento, em que 

se apresenta uma responsabilidade de coexistência entre universidade, governo e empresas com 

as demandas da sociedade, numa abordagem de quádrupla hélice, incluindo nessa dinâmica 

outros agentes de suporte como investidores de risco, comunidades, prestadores de serviços 

especializados, entre outros, constituindo uma verdadeira rede de apoio ao empreendedorismo. 

Das estratégias de desenvolvimento regional inteligente, considera-se o 

desenvolvimento baseado no conhecimento (DBC) como a transformação dos recursos de 

conhecimento para o desenvolvimento loval, fornecendo a base para o desenvolvimento 

sustentável; as estratégicas de inovação regional em especialização que consideram as 

características endógenas e únicas da região com o propósito de transformar a região em uma 

economia inteligente, sutentável e inclusiva; e a Sociedade 5.0 como uma estratégia de futuro 

almejado rumo a uma sociedade superinteligente centrada nas pessoas, conectada por 

tecnologias digitais que integram o espaço virtual e espaço físico, simulando e desenvolvendo 

soluções que atendam às necessidade da sociedade. 

Temos então uma perspectiva de espaço-tempo em que o empreendedorismo inovador 

na sociedade do conhecimento busca o avanço econômico à medida que atende as diversas 

demandas de resolução de problemas sociais, promovendo assim o Desenvolvimento 

Inteligente. 

A seguir são delineados os procedimentos metodológicos, apresentados no próximo 

capítulo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A metodologia de pesquisa é definida por Minayo (1993, p. 23) como a “atividade básica 

das ciências na sua indagação e descoberta da realidade”. O autor afirma que a metodologia é 

“uma atitude e uma prática teórica de constante busca”, compreendendo uma atividade de 

aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular 

entre teoria e dados. Strauss e Corbin (1998) esclarecem que o método de pesquisa é um 

conjunto de procedimentos e técnicas utilizados para coletar e analisar os dados. 

Pesquisar é “reunir informações necessárias para encontrar respostas para uma pergunta 

e assim chegar à solução de um problema” (BOOTH; COLOMB; WILLIAMS, 2005, p. 7). 

Segundo Matias-Pereira (2012), se refere ao esforço desenvolvido pelo pesquisador para coletar 

dados e informações essenciais para responder uma determinada pergunta motivadora e dessa 

forma alcançar os objetivos propostos na investigação. Considerando isso, a presente tese tem 

como pergunta motivadora: como a governança em rede entre atores e agentes de um 

ecossistema empreendedor pode contribuir para o desenvolvimento regional? 

Este capítulo, portanto, apresenta os parâmetros metodológicos que norteiam o perfil e 

a forma como foi estruturada a pesquisa, com detalhamento das etapas do estudo, bem como a 

caracterização do universo a ser considerado, os procedimentos adotados para a realização da 

investigação e os instrumentos a serem analisados. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza, pode-se definir que a presente pesquisa é aplicada, pois objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, e 

envolve verdades e interesses locais. Enquanto visão de mundo, esta pesquisa se apoia no 

paradigma interpretativo, que, conforme proposto pelo modelo de análise de Burrell e Morgan 

(1979), permite explicar as fundações teóricas dos diferentes fenômenos sociais que suportam 

as investigações, tendo em vista a realidade social como resultado das experiências subjetivas 

dos indivíduos e de suas relações. 

A partir disso, define-se também a vertente conexionista como sendo a abordagem 

aderente ao conhecimento, considerando-se que o conhecimento necessita de conexões e da 

comunicação entre os seus agentes (PACHECO, 2016, p. 13). Nesse sentido, o estudo buscará 
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compreender o sistema social composto pela rede e as conexões entre os atores e os agentes que 

produzem conhecimento, gerando assim o desenvolvimento regional inteligente. Conforme 

Pacheco (2016) destaca, para a escola conexionista, a comunicação, a difusão e as redes são 

componentes indissociáveis do que caracteriza o conhecimento. 

A temática das redes sociais representa-se pela incorporação dos pressupostos que 

sustentam o pensamento sistêmico, tais como os da complexidade, da instabilidade e da 

intersubjetividade, enquanto perspectivas que tentam responder ao reconhecimento de uma 

realidade multifacetada, multidimensional, contextual e coconstruída pelos seus protagonistas. 

Nesse sentido, tendo como referências o pensamento sistêmico e o olhar do construcionismo 

social, considera-se que aprofundar os estudos das redes sociais implica o desafio de reconhecer 

as pessoas tanto como produtoras de significado e de conhecimento quanto como influenciadas 

pelas construções da trama social. Assim, o sujeito pode ser considerado uma unidade 

heterogênea, aberta ao intercâmbio produzido por sua participação nos jogos sociais e pela 

linguagem enquanto construtora de sentidos e de significados atribuídos à realidade (MORÉ; 

CREPALDI, 2012). 

A abordagem ecossistêmica, que acrescenta ainda as características de coevolução e de 

interdependência, é considerada transversal por ser tratada tanto no nível macro, pela economia 

evolucionária (DOSI; NELSON, 1994), quanto no nível micro, pelas abordagens de 

ecossistemas de negócios (MOORE, 1996; IANSITI, LEVIEN, 2004) e pela capacidade de 

orquestração, que atua interligando aspectos macro e micro-organizacionais da gestão 

estratégica (MOORE, 1993; DHANARAJ; PARKHE, 2006; NAMBISAN; SAWHNEY, 

2011), adotando assim a perspectiva de governança em rede de vários níveis direcionada a 

objetivos em comum. 

Scott (2004) explica que os estudos das redes têm suas origens na Teoria dos Grafos, 

ramo da matemática que estuda as relações entre objetos de um determinado conjunto, embora 

também seja parte da sociometria como ferramenta analítica para estudo de interações entre 

grupos e mais recentemente tenha despontado como uma perspectiva interdisciplinar, que 

congrega estudiosos de várias áreas interessadas na investigação dos padrões sociais. 

Lemieux e Ouimet (2004) explicam que o processo de análise dos dados relacionais 

possui dois níveis. O primeiro, descritivo, é aquele em que está presente a descrição dos dados 

e suas medidas. Já no segundo nível de análise, obtém-se a postulação de princípios, que foca 

não apenas as medidas, mas o significado que as medidas possuem em determinado contexto. 

A análise de redes, portanto, vai muito além da mera constatação de medidas. É preciso discutir 

o que elas querem dizer no contexto da pesquisa. É nesse nível que se situa esta tese, em que o 
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conteúdo das redes subsidiará análises mais qualitativas para a compreensão das formas de 

governança em rede no contexto de ecossistemas de empreendedorismo inovador que possam 

contribuir para o desenvolvimento regional inteligente. Assim, por ser uma pesquisa baseada 

em interpretação e em fenômenos sociais, a abordagem qualitativa se faz necessária no tocante 

à compreensão das relações passíveis de identificação por meio de interpretação dos dados 

gerados com a abordagem de redes sociais. 

Para que se possa atender os objetivos propostos, a pesquisa se caracteriza ainda como 

exploratória por proporcionar maior familiaridade com o problema – com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses – bem como descritiva, por descrever as características de um 

determinado universo ou fenômeno, ou também pelo estabelecimento de relações entre 

variáveis (GIL, 2009). 

Quanto aos procedimentos técnicos, para a construção do referencial teórico, foi 

elaborada uma revisão da literatura a partir dos resultados da revisão sistemática integrativa da 

literatura com materiais já publicados na internet, em livros, artigos científicos, teses e 

dissertações produzidas no PPGEGC/UFSC e registradas no banco de dados da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), livros publicados com resultados 

de pesquisas do Grupo CoMovI e outros materiais relevantes de organizações ligadas aos temas 

abordados.  

A pesquisa se caracteriza também como de campo, pois busca a informação com a 

observação empírica e descritiva do fenômeno. Conforme Gonsalves (2001), a pesquisa de 

campo exige do pesquisador um encontro direto com os pesquisados. Yin (2001) explica que 

as pesquisas de campo são descritivas, avaliativas e visam a gerar teorias. Segundo o autor, são 

mais utilizadas quando os pesquisadores conduzem seus estudos pautados em questões 

centradas em “como?” e “por quê?” e assim buscam compreender a realidade com o intuito de 

criar novos conhecimentos. 

 

3.3 O PROCESSO DA PESQUISA 

 

De acordo com Gil (2009, p. 42), a pesquisa é o “processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. Para o autor, a 

metodologia consiste no conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir 

o conhecimento. 
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Michel (2009, p. 34) afirma que: “enquanto a ciência se propõe a captar e entender a 

realidade, a metodologia se preocupa em estabelecer formas de como chegar a isto, através da 

pesquisa científica”. Assim, o fluxograma de trabalho (Figura 18) apresenta uma forma de 

facilitar o acompanhamento das ações correspondentes a cada uma das etapas de pesquisa. Para 

Gil (2009), é usual a apresentação do fluxo da pesquisa sob a forma de diagrama por meio da 

representação gráfica dos fatos e dos fenômenos que transcorrerão ao longo do processo de 

investigação. O fluxograma de trabalho é uma forma de representar um determinado processo 

ou fluxo de atividades por meio de símbolos gráficos; trata-se da trajetória de um trabalho de 

forma sequenciada, para facilitar sua análise (PEINADO; GRAEML, 2007).  

 

Figura 18 – Fluxograma de trabalho. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Para melhor elucidar os processos adotados na elaboração do estudo, é fundamental, 

neste momento, explicitar o transcorrer das etapas percorridas durante o processo de pesquisa. 

 

3.3.1 Início da pesquisa 

 

A pesquisa teve seu início (capítulo 1) com a contextualização, a fim de inserir os 

leitores no tema a ser tratado e explicitar a motivação do autor para o estudo tendo como 

pergunta motivadora: como a governança em rede entre atores e agentes de um ecossistema 

empreendedor pode contribuir para o desenvolvimento regional? 

Em seguida, partiu-se para o planejamento metodológico da pesquisa, em que foi 

possível caracterizá-la de modo a atingir o objetivo proposto, por meio de um estudo qualitativo 

de cunho exploratório e descritivo, de natureza aplicada, sustentado por uma revisão da 

literatura e por um estudo de campo. 

 

3.3.2 Coleta de dados 

 

Quanto aos procedimentos técnicos para a coleta de dados, primeiramente foi elaborada 

a revisão da literatura a partir do resultado da revisão sistemática integrativa da literatura. A 

seguir, para a coleta de dados empíricos, foi realizado um estudo de campo com os atores que 

integram o ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis. 

 

3.3.2.1 Revisão da literatura 
 

Subsidiando a construção do referencial teórico, nesta etapa realizou-se a coleta das 

evidências por meio de uma revisão da literatura (capítulo 2) a partir do resultado da revisão 

sistemática integrativa da literatura (Apêndice A).  

A revisão sistemática integrativa da literatura teve seu início com a elaboração do 

protocolo de pesquisa, numa fase preparatória, o qual norteou o pesquisador durante todo o 

processo de operacionalização da revisão, seguindo cinco passos. No Passo 1, foi definida a 

pergunta de pesquisa, com base na sua origem, apresentada na contextualização, em que se 

identificou como tema norteador o desenvolvimento regional a partir da governança em rede 

no contexto de ecossistemas de empreendedorismo.  

No Passo 2, partiu-se para a investigação das evidências, definindo as bases de dados 

Scopus e Web of Science como relevantes para a busca sistemática. Utilizando o protocolo 

construído na fase de preparação da revisão sistemática integrativa da literatura, estabeleceram-
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se as estratégias de busca, definindo como termos-chave: Conhecimento (K), Desenvolvimento 

Regional (RD), Desenvolvimento Econômico (ED), Governança em Rede (NG), Análise de 

Redes (NA), Ecossistema de Empreendedorismo (EE), Ecossistema de Negócios (BE), 

Ecossistema de Inovação (IE) e Ecossistema de Conhecimento (KE). 

No Passo 3, foram revisados e selecionados os estudos aderentes ao tema da pesquisa, 

realizando uma avaliação crítica dos títulos e dos resumos (abstracts) de acordo com os critérios 

de inclusão e de exclusão definidos no protocolo de pesquisa. Durante a leitura na íntegra dos 

estudos selecionados na busca sistemática, foram identificados em suas referências outros 

estudos que se mostraram relevantes, os quais foram também selecionados para leitura e 

contribuíram para a revisão da literatura.  

Nessa fase, foram selecionados também estudos em outras bases, como a plataforma 

Google Scholar, o Banco de Teses e Dissertações do PPGEGC, o catálogo de teses e 

dissertações da CAPES, livros do grupo de pesquisa CoMovI e outros livros e materiais 

relevantes para a pesquisa, compondo assim uma extensa revisão sistemática integrativa da 

literatura. 

A partir disso, no Passo 4, foram analisadas as contribuições dos estudos selecionados 

na revisão sistemática integrativa da literatura, realizando-se um quadro com a síntese de todos 

eles. Ao viabilizar de forma clara e explícita a síntese dos estudos selecionados, no Passo 5, 

apresentaram-se os resultados da revisão sistemática integrativa, mostrando uma evolução na 

produção científica, incluindo uma análise bibliométrica, observando-se a relevância do tema a 

ser pesquisado. O Quadro 5 mostra a síntese dos resultados da revisão sistemática integrativa, 

com 257 estudos selecionados. 

 

Quadro 5 – Quadro-síntese dos resultados da revisão sistemática integrativa. 
Busca Total Selecionados 

Revisão sistemática (Scopus e Web of Science) 246 84 

Lista de referências (mais citados nos artigos selecionados na RS) 2.984 27 

Outras bases de dados (Google Acadêmico) +15.500 11 

Banco de Teses e Dissertações do PPGEGC/UFSC 532 16 

Catálogo de teses e dissertações da CAPES 9 9 

Livros do Grupo de Pesquisa CoMovI 6 6 

Outros livros e materiais relevantes 104 104 

TOTAL  257 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Esse arcabouço de referências proporcionou uma fonte robusta para o desenvolvimento 

da revisão da literatura, dando ao pesquisador o suporte necessário para verificar evidências 

sobre o tema proposto e avançar na construção desta tese. 
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3.3.2.2 Estudo de campo 
 

Segundo José Filho (2006), o ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com 

a realidade a qual se pretende analisar. A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações 

em que, além da pesquisa bibliográfica, se realiza a coleta de dados junto a pessoas, com o 

recurso de diferentes tipos de pesquisa (FONSECA, 2002). 

Segundo Gonsalves (2001, p. 67),  

 

Denomina-se pesquisa de campo o tipo de pesquisa que pretende buscar a 

informação diretamente com a população pesquisada. A pesquisa de campo é 

aquela exige do pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o 

pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre - ou ocorreu - e 

reunir um conjunto de informações a serem documentadas. Muitas pesquisas 

utilizam esse procedimento, sobretudo aquelas que possuem um caráter 

exploratório ou descritivo. 

 

A pesquisa de campo consiste na observação de fatos e de fenômenos, tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se 

presumem relevantes para analisá-los (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

Gil (2008) destaca que os estudos de campo apresentam semelhanças com os 

levantamentos de campo, porém os levantamentos procuram ser representativos de um universo 

definido e fornecer resultados caracterizados pela precisão estatística; já os estudos de campo 

buscam o aprofundamento das questões propostas examinando um único grupo ou comunidade 

em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação de seus componentes.  

 

Para ilustrar essas diferenças, considere-se um levantamento a ser realizado 

em determinada comunidade. Procurar-se-á, neste caso, descrever com 

precisão as características de sua população em termos de sexo, idade, estado 

civil, escolaridade, renda etc. Já num estudo de campo, a ênfase poderá estar, 

por exemplo, na análise da estrutura do poder local ou das formas de 

associação verificadas entre seus moradores (GIL, 2008, p. 57). 

 

Gil (2009) afirma que o estudo de campo apresenta algumas vantagens em relação aos 

levantamentos. Como é desenvolvido no próprio local em que ocorrem os fenômenos, seus 

resultados costumam ser mais fidedignos. E, como o pesquisador apresenta nível maior de 

participação, torna-se maior a probabilidade de os sujeitos oferecerem respostas mais 

confiáveis. 

O estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, já 

que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra 

atividade humana. Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das 
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atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e 

interpretações do que ocorre no grupo. Esses procedimentos são geralmente conjugados com 

muitos outros, tais como a análise de documentos, a filmagem e as fotografias (GIL, 2009). A 

comunidade pesquisada no presente estudo de campo é representada pelo ecossistema de 

empreendedorismo inovador de Florianópolis.  

De acordo com Matias-Pereira (2012, p. 90), “a coleta de dados dependerá dos objetivos 

que se pretende alcançar com a pesquisa e do universo a ser investigado”. Entre as técnicas de 

coleta de dados em pesquisas qualitativas, temos os grupos focais, que Morgan (1997) define 

como uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao se discutir 

um tópico especial proposto pelo pesquisador. Segundo Ressel et al. (2008), os grupos focais 

são grupos de discussão que dialogam sobre um tema em particular ao receberem estímulos 

apropriados para o debate. Nesse sentido, o grupo focal é utilizado como uma técnica de coleta 

de dados qualitativos que se dá por meio de entrevistas grupais, apropriada para estudos que 

buscam entender atitudes, preferências, necessidades e sentimentos (OLIVEIRA et al., 2008). 

Para Leopardi et al. (2001), o grupo focal consiste em buscar informações não de um 

indivíduo apenas, mas em um grupo já existente ou formado especificamente para um período 

destinado à coleta de dados, que se reúna em torno de um interesse relacionado ao tema da 

investigação. O foco não se encontra na análise dos conteúdos manifestos nos grupos, mas sim 

no discurso que permite inferir o sentido oculto, as representações ideológicas, os valores e os 

afetos vinculados ao tema investigado.  

Oliveira et al. (2008) destacam que os dados obtidos com o uso do grupo focal são ricos, 

pois ele possibilita capturar expressões e formas de linguagem não apreensíveis por outras 

técnicas. Meier e Kudlowiez (2003) afirmam que essa técnica apresenta várias vantagens, entre 

elas oportunizar ao pesquisador o conhecimento de atitudes, comportamentos e percepções dos 

sujeitos pesquisados. 

Segundo Fern (2001), até 1977 eram poucas as pesquisas que se valiam dessa técnica, e 

ficavam restritas à literatura de marketing. Entretanto, atualmente, muitos relatos de pesquisa 

são publicados em revistas científicas e parecem atender tanto aos interesses teóricos de 

acadêmicos quanto de profissionais que fazem uso da técnica como ferramenta de 

gerenciamento e de tomada de decisão (CARLINI-COTRIM, 1996; ROMERO, 2000). 

Oliveira et al. (2008) ressaltam ainda que a definição dos participantes que farão parte 

do grupo focal é considerada uma tarefa importante, pois esses devem ter pelo menos um traço 

em comum para o estudo proposto, sendo que esse fator pode influenciar o processo de 

discussão e o produto dela decorrente. 
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O tamanho do grupo focal é outro aspecto importante a se considerar. Segundo Chiesa 

e Ciampone (1999), o número de participantes não deve ser grande, para não diminuir as 

chances de todos participarem e para que não ocorra saturação das alternativas de resposta. 

Nesse sentido, as autoras recomendam que o número ideal de participantes oscile de seis a 12 

pessoas.  

Outro aspecto importante é o número de encontros, que pode variar de acordo com a 

complexidade da temática em questão e do interesse da pesquisa (ASCHIDAMINI; SAUPE, 

2004). Morgan (1997) aponta que a realização de três a cinco grupos é suficiente para atingir 

os objetivos da pesquisa. 

Para Antoni (2001, p. 42), na estrutura operacional do grupo focal, deve haver um 

moderador, que poderá ser o próprio pesquisador, e no máximo outras duas pessoas para 

auxiliar na logística (filmagem, gravação, anotações etc.). O papel do moderador é o de 

conduzir o grupo e manter o foco da discussão no tópico da pesquisa. Juntamente com o 

moderador, indica-se também a participação do observador, que tem como atividades auxiliar 

o moderador na condução do grupo, anotar as principais impressões verbais e não verbais dos 

participantes (ASCHIDAMINI; SAUPE, 2004), além de atuar juntamente com os participantes, 

percebendo suas atitudes, preocupações e linguagens (LEOPARDI et al., 2001).  

Morgan (1997) recomenda que o moderador procure garantir a cobertura da máxima 

variedade de tópicos relevantes sobre o assunto e promover uma discussão produtiva. Para isso, 

precisa limitar suas intervenções e permitir que a discussão flua, interferindo somente para a 

introdução de novas questões e para facilitar o processo em curso. Dessa forma, o moderador 

de um grupo focal assume uma posição de facilitador da discussão, e sua ênfase está nos 

processos psicossociais que emergem, ou seja, no jogo de interinfluências da formação de 

opiniões sobre um determinado tema.  

A condução dos grupos focais foi apoiada por um roteiro de intervenções pré-

estabelecidas, apresentado no Apêndice B. O roteiro está dividido em sete etapas: 

1. Etapa de apresentação dos objetivos da pesquisa e de identificação dos participantes. 

2. Etapa de conhecimento do desenho do mapa e dos símbolos a serem utilizados. 

3. Etapa de aquecimento para a elaboração do mapa, individualmente os participantes 

são convidados a refletir sobre: Quem você conhece? Quem são as suas referências? Com quem 

você colabora continuamente? Com quem você colabora esporadicamente? Com quem você já 

colaborou em alguma determinada ocasião? 

4. Etapa da elaboração individual do Mapa da Rede de Colaboração para o Ecossistema 

de Empreendedorismo Inovador. 
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5. Etapa de discussão coletiva da análise estrutural da rede social dos participantes do 

grupo focal. 

6. Etapa de discussão para a identificação das funções e dos atributos dos vínculos. 

7. Etapa de conclusão e de discussão das impressões e das reflexões para a validação do 

Mapa da Rede de Colaboração para o Ecossistema de Empreendedorismo Inovador e dos 

resultados das análises da rede. 

Cada etapa foi previamente orientada pelo moderador, e um tempo específico foi 

destinado para que os participantes pudessem expressar suas impressões e reflexões de forma 

adequada. 

Para Morgan (1997), o uso do grupo focal requer uma cuidadosa combinação entre os 

objetivos da pesquisa e os dados que pode produzir. Para a condução dos encontros, foi utilizado 

como instrumento de coleta de dados o Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas de 

Empreendedorismo Inovador, modelo desenvolvido a partir da adaptação do Mapa de Rede 

Social proposto por Sluzki (1997), que permite verificar o grau relacional de intimidade e de 

compromisso dos membros da rede com os sujeitos que participaram do estudo. Com esse 

instrumento, é possível descrever a composição dos membros na rede, quais são as funções por 

eles desempenhadas, os vínculos que existem e seus atributos.  

Segundo Recuero (2014), a fim de realizar a coleta de dados para uma análise de redes 

sociais, é preciso eleger quem serão os considerados nós e os considerados conexões. Para 

determinar os nós, a coleta de dados é estabelecida por meio da rede egocentrada e de seus 

graus de separação. Assim, os dados são coletados a partir do ator-ego e de suas conexões 

(grau), sendo que o limite da coleta é dado pelo grau de distância desse ator-ego e que, ao 

determinar essa distância, determina-se também a rede. 

Conforme a metodologia de Sluzki (1997), a análise do Mapa de Rede propõe que, a 

partir da disposição e das características da rede, é possível identificar a estrutura, as funções e 

os atributos dos vínculos das redes sociais e, dessa forma, caracterizar a rede social significativa 

dos participantes do estudo. Com a construção do Mapa de Rede, se obtém uma radiografia da 

rede social significativa, a partir da qual pode ser compreendido como se estrutura a rede, como 

ela é composta, quais são as funções que os membros da rede exercem e os atributos dos 

vínculos existentes. Com isso, observa-se um conjunto de variáveis que podem ser estudadas a 

partir do registro gráfico (MORÉ; CREPALDI, 2012). 

Ao final da técnica de grupo focal, o moderador propõe uma discussão dos temas 

levantados, apresentando-os resumidamente e validando-os junto aos participantes 

(LEOPARDI et al., 2001). Destaca-se ainda a elaboração de um relatório do grupo focal, em 
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que constará uma descrição dos resultados e da análise. Os encontros com os grupos focais 

foram gravados em vídeo, possibilitando a análise do discurso coletivo, que envolve tanto as 

falas como também a interação entre os participantes. 

3.3.3 Apresentação e análise dos resultados 

 

A partir dos dados e das informações coletados nos grupos focais, foi possível construir 

as redes sociais de colaboração para o ecossistema de empreendedorismo inovador de 

Florianópolis, apresentadas sob a forma de sociogramas que serviram de base para analisar as 

interconexões sociais entre atores e agentes do ecossistema de empreendedorismo inovador.  

Como mencionado, conforme Lemieux e Ouimet (2004), o processo de análise dos 

dados relacionais possui dois níveis: o primeiro, descritivo, em que estão presentes a descrição 

dos dados e suas medidas quantitativas; e o segundo, qualitativo, que compreende uma análise 

mais abrangente, dando significado aos resultados obtidos no primeiro nível. 

Na análise de dados de primeiro nível, a rede social de colaboração para o ecossistema 

de empreendedorismo inovador é avaliada em termos de características estruturais, observando-

se os seguintes aspectos indicados por Moré e Crepaldi (2012): 

- Tamanho: relacionado à quantidade de pessoas que constituem a rede. 

- Densidade: associa-se à qualidade da relação entre seus membros em termos da 

influência que podem exercer. 

- Distribuição: atributo que indica a posição que cada membro ocupa. 

- Dispersão: refere-se à distância entre os membros de sua rede. 

- Diversidade: refere-se à homogeneidade ou à heterogeneidade a respeito de variáveis 

que caracterizam os atores e os agentes do ecossistema. 

Um outro elemento consiste em identificar a direção das conexões. Nos grafos 

direcionados, a direção das conexões é assinalada por setas (A→B; A←B; ou A↔B). Os grafos 

não direcionados, por outro lado, não utilizam essa representação; nesse caso, a conexão 

estabelecida é mútua e dispensa sua representação por flechas, tornando-se não direcionada 

(RECUERO, 2014). Assim, as setas poderão ser utilizadas como símbolo para representar o 

direcionamento da colaboração, indicando uma rede social de apoio ao indivíduo, bem como 

com quais membros da rede o indivíduo colabora prestando seu apoio. Dessa forma, é possível 

identificar quantos e quais são os atores que prestam mais apoio ao ecossistema de 

empreendedorismo inovador analisado. 
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No segundo momento, empreende-se uma análise mais abrangente, em que se pretende 

obter a postulação de princípios, focalizando não apenas as medidas, mas o significado que as 

medidas possuem, discutindo o que querem dizer no contexto do ecossistema de 

empreendedorismo inovador de Florianópolis. É nesse nível que a abordagem qualitativa 

subsidiará análises mais profundas para caracterizar a governança em rede no contexto de um 

ecossistema de empreendedorismo inovador.  

 

O pressuposto central da análise de redes sociais, incorporado aqui, é o de que 

o social é estruturado por inúmeras dessas redes de relacionamento pessoal e 

organizacional de diversas naturezas. A estrutura geral e as posições dos atores 

nessas redes moldam as suas ações e estratégias (constrangendo inclusive as 

alianças e confrontos possíveis), ajudam a construir as preferências, os 

projetos e as visões de mundo (já que esses “bens imateriais” também circulam 

e se encontram nas redes) e dão acesso diferenciado a recursos de poder dos 

mais variados tipos, que em inúmeros casos são veiculados pelas redes (desde 

status e prestígio até recursos mais facilmente mensuráveis, como dinheiro e 

informação) (MARQUES, 1999, p. 46). 

 

A definição do autor mostra as múltiplas possibilidades de aplicação sociológica da 

metodologia. Um empreendedor, em suas atividades econômicas e sociais, não existe 

isoladamente, ao contrário, está em constante interação com uma série de outros atores e 

agentes, gerando novas soluções que atendem necessidades emergentes em produtos, serviços 

e processos. 

No que diz respeito às funções dos vínculos estabelecidos na rede pessoal significativa, 

Sluzki (1997) destaca as seguintes: 

- Companhia social: indica a realização de atividades em conjunto. 

- Apoio emocional: envolve trocas que incluem empatia, estímulo e compreensão. 

- Guia cognitivo e de conselhos: proporciona informações e modelos de referência. 

- Regulação social: evoca responsabilidades, neutralizando supostos desvios de 

comportamento e favorecendo a resolução de conflitos. 

- Ajuda material e de serviços: trata do fornecimento de auxílio financeiro ou de 

serviços especializados. 

- Acesso a novos contatos: possibilita uma abertura para o estabelecimento de relações 

com novas pessoas ou redes. 

O autor também indica a possibilidade de analisar os atributos dos vínculos da rede 

social, destacando alguns deles:  

- Multidimensionalidade: se caracteriza pelo número de funções desempenhadas na 

rede. 
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- Reciprocidade: avalia se um ator desempenha funções que recebe de outros.  

- Intensidade: sinaliza o grau de compromisso com a relação.  

- Frequência dos contatos: quanto maior a distância, maior a necessidade de manutenção 

ativa do contato para preservar a intensidade.  

- História da relação: aborda a forma pela qual as pessoas se conheceram e outras 

informações que estimulam a manutenção do vínculo. 

A partir das características estruturais, das funções e dos atributos das redes, é possível 

observar um conjunto de variáveis passíveis de serem estudadas, seja através de um registro 

gráfico, tal qual um sociograma das redes, seja também fazendo análises em profundidade da 

dinâmica das relações. Nesse sentido, é possível evidenciar a dinâmica entre as partes e o todo 

das redes (MORÉ, 2010; MORÉ; CREPALDI, 2012). 

Segundo Moré e Crepaldi (2012), o Mapa de Rede Social Significativa, utilizado como 

instrumento de investigação no contexto da pesquisa qualitativa, permite a construção de 

categorias de análise por meio de um processo de codificação aberta e contínua com a 

codificação axial para o surgimento de subcategorias e de elementos de análise. Estes últimos 

evidenciam, em conjunto, as propriedades ou dimensões sobre as quais se sustentarão as 

análises e a compreensão da categoria central. 

 

Quando o mapa de rede é o instrumento principal, ou seja, quando se analisa 

a dinâmica das redes sociais pessoais, pode-se determinar que cada quadrante 

do mapa dê as bases para a construção de categorias principais, assim se teria, 

por exemplo, quatro grandes categorias nomeadas respectivamente como: (a) 

Relações familiares, (b) Relações de trabalho, (c) Relações de amizade, e (d) 

Relações comunitárias, tendo como subcategorias as funções e atributos e, 

como elementos de análise, as características das redes (MORÉ; CREPALDI, 

2012, p. 95). 

 

Cabe destacar que a adaptação do instrumento tem como objetivo permitir a análise das 

categorias segundo a abordagem da hélice tríplice (ETZKOWITZ, 2009), da hélice quadrupla 

e das n-hélices (KENNEY; PATTON, 2005; SANTOS et al., 2020), contemplando a 

multiplicidade de esferas institucionais de atores envolvidas nos processos de interação local e 

entre regiões que sustentam a visão ecossistêmica e da governança em rede. 

Somando-se às análises quantitativas e à confecção do Mapa da Rede, Moré e Crepaldi 

(2012) indicam que podem surgir outras possibilidades de categorias decorrentes das narrativas. 

Os encontros com os grupos focais, realizados no estudo de campo, foram gravados em vídeo, 

e a transcrição das discussões possibilitou a análise do discurso coletivo, tanto das falas como 

também da interação entre os participantes. Esse nível ocorre a partir da “análise do discurso 
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do sujeito coletivo”, que de acordo com Lefevre e Lefevre (2006) é considerada uma técnica de 

pesquisa qualitativa de opinião ou de representação social. O discurso do sujeito coletivo (DSC) 

elenca e articula depoimentos coletados em pesquisas empíricas e tem demonstrado eficácia 

para o processamento e a expressão de opiniões coletivas. 

 

O DSC apresenta uma dupla representatividade – qualitativa e quantitativa – 

das opiniões coletivas que emergem da pesquisa: a representatividade é 

qualitativa porque na pesquisa com o DSC cada distinta opinião coletiva é 

apresentada sob a forma de um discurso, que recupera os distintos conteúdos 

e argumentos que conformam a dada opinião na escala social; mas a 

representatividade da opinião também é quantitativa porque tal discurso tem, 

ademais, uma expressão numérica (que indica quantos depoimentos, do total, 

foram necessários para compor cada DSC) e, portanto, confiabilidade 

estatística, considerando-se as sociedades como coletivos de indivíduos 

(LEFEVRE; LEFEVRE, 2006, p. 522). 

 

O DSC é uma forma de metodologicamente resgatar e apresentar as representações 

sociais obtidas de pesquisas empíricas. As opiniões ou expressões individuais que apresentam 

sentidos semelhantes são agrupadas em categorias semânticas gerais, como normalmente se faz 

quando se trata de perguntas ou de questões abertas. Utilizando-se a metodologia do DSC, cada 

categoria está associada aos conteúdos das opiniões de sentido semelhante presentes em 

diferentes depoimentos, de modo a formar com tais conteúdos um depoimento-síntese, redigido 

na primeira pessoa do singular, como se se tratasse de uma coletividade falando na pessoa de 

um indivíduo (LEFEVRE; LEFEVRE, 2014). 

Assim, a edificação das categorias, das subcategorias e dos elementos de análise é 

sustentada: (a) pela narrativa dos participantes presentes nos grupos focais; (b) a partir das 

características presentes nas análises dos quadrantes do Mapa de Rede enquanto instrumento; 

e (c) a partir de conceitos teóricos que sustentam a teoria proposta pela literatura especializada 

da revisão da literatura. Em termos de análise e discussão, a triangulação dos dados é 

considerada uma estratégia para ampliar e aprofundar os dados e a interpretação, uma vez que 

a pergunta de pesquisa é considerada a partir de pelo menos dois pontos e complementada pela 

literatura especializada, para se procederem à análise e à discussão dos dados (FLICK, 2009). 

3.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

A pesquisa científica se trata de uma atividade voltada para a solução de problemas e 

para a compreensão dos fenômenos sociais, utilizando-se de métodos e de processos 

metodológicos e sistemáticos que assim permitem o avanço no conhecimento científico.  
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O objetivo principal e final do pesquisador é produzir novos conhecimentos diretos 

sobre a realidade, e o caminho utilizado para se chegar ao conhecimento científico é o método 

científico. Neste capítulo, foi apresentado o conjunto de abordagens, técnicas e processos que 

permitirão atingir o objetivo proposto para esta tese, objetivo esse que consiste em desenvolver 

um modelo de governança em rede entre atores e agentes de um ecossistema de 

empreendedorismo inovador que contribui para o desenvolvimento regional inteligente. 

Ressalta-se que o conjunto de processos descrito neste capítulo tem o intuito de 

fortalecer a investigação científica proposta nesta tese. Assim, com os parâmetros 

metodológicos que orientam esta pesquisa, podem-se alcançar os objetivos traçados e 

norteadores para responder a pergunta de pesquisa traçada neste estudo. Desse modo, é possível 

descobrir aspectos de esferas e de dimensões do fenômeno, evidenciando a relevância do tema 

para o mundo científico, bem como a contribuição para as organizações, com o propósito de 

compreender a importância das ações recíprocas, que pressupõem o engajamento e o 

compromisso de longo prazo entre os atores e os agentes sociais, fundamentais para estabelecer 

um ecossistema de empreendedorismo ativo e dinâmico, capaz de gerar o desenvolvimento 

sustentável de uma sociedade. 
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4 COLETA DE DADOS 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este capítulo apresenta o caminho trilhado para construção do Mapa da Rede de 

Colaboração para o Ecossistema de Empreendedorismo Inovador, que serviu como instrumento 

para a coleta de dados do estudo de campo. Descreve a formação e a condução dos grupos focais 

e as contribuições destes para identificar os atores e os agentes do ecossistema de 

empreendedorismo inovador de Florianópolis, alcançando assim o segundo objetivo específico 

deste estudo. 

 

4.2 A CONSTRUÇÃO DO MAPA DA REDE DE COLABORAÇÃO PARA 

ECOSSISTEMAS DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR 

 

O primeiro desafio do pesquisador é identificar que tipo de rede será necessária para o 

seu estudo, pois, “na ausência de dados em rede atuais, tudo é especulação” (GRANOVETTER, 

1973, p. 1375). Scott (1988) ilustra alguns dos tipos de conexão que os agentes sociais 

estabelecem entre si, como relações acionárias, diretivas e comerciais. Gonçalves (1991) aponta 

ainda outras relações frequentes atualmente, como licenciamentos de tecnologia, contratos de 

gerenciamento, franchising, joint ventures e acordos de cooperação. 

Granovetter (1985) afirma que uma das questões clássicas da teoria social é como os 

comportamentos e as instituições são afetados pelas relações sociais. O autor analisa até que 

ponto a ação econômica está imersa nas estruturas das relações sociais e dessa forma discute as 

ideias subsocializadas e supersocializadas dos agentes econômicos propondo uma perspectiva 

de imersão (embeddedness), observando as estruturas contínuas das relações sociais.  

Recuero (2009) destaca que há redes que são denominadas (1) associativas ou de 

filiação, determinadas por relações mais ou menos estáveis, através de conexões mantidas pelo 

sistema social e (2) emergentes, determinadas por relações mais dinâmicas de fluxos 

conversacionais. Cada uma dessas redes vai informar elementos diferentes da estrutura social 

da rede. 

Segundo Simmel (1999), sociedade é simplesmente o nome para um número de 

indivíduos conectados por interação. Em sua visão, a sociedade consiste numa intrincada rede 

de múltiplas relações entre indivíduos que estão em constante interação uns com os outros de 

forma recíproca. “Estas ações recíprocas significam que os vetores individuais destas pulsões e 
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destas finalidades iniciais constituem então uma unidade, isto é, uma sociedade” (SIMMEL, 

1999, p. 43). Durkheim (2000) afirma que as transações de mercado não constroem vínculos de 

socialização permanente. Entretanto, se duas pessoas decidem viver juntas, o agir recíproco 

pressupõe o engajamento e o compromisso de longo prazo que faltam nas transações de 

mercado. 

As redes sociais pessoais, seja de ordem individual, seja de ordem familiar, institucional 

ou comunitária, são consideradas  

 

um dos principais recursos de que dispõe um indivíduo, principalmente no que 

diz respeito ao apoio recebido e percebido. Dos diferentes campos das ciências 

humanas e da saúde, estudos e pesquisas em torno dessa temática são 

unânimes em afirmar a estreita relação entre a qualidade do desenvolvimento 

humano e a qualidade das redes sociais com as quais o indivíduo interage 

(MORÉ; CREPALDI, 2012, p. 85). 

 

Assim, para apoiar a construção da rede social que permitirá identificar os atores e os 

agentes de um ecossistema de empreendedorismo inovador, o estudo de campo se apoia na 

perspectiva das redes sociais significativas. Segundo Sluzki (1997), a rede social de apoio de 

um sujeito é composta por todas aquelas relações consideradas significativas para ele e que o 

influenciam no seu próprio reconhecimento como sujeito, assim como na sua autoimagem. A 

rede social pessoal de qualquer indivíduo constitui “uma das chaves centrais da experiência 

individual de identidade, bem-estar, competência e agenciamento ou autoria, incluindo os 

hábitos de cuidado da saúde e a capacidade de adaptação em uma crise” (SLUZKI, 1997, p. 

42).  

Os quadrantes do modelo proposto por Sluzki (1997) foram inicialmente adaptados para 

melhor identificar os atores e os agentes do ecossistema de empreendedorismo inovador sob a 

perspectiva da hélice quádrupla: empresas, governo, universidades e sociedade (Figura 19). 

Importante destacar que cada quadrante pode ser subdividido, incluindo novas subcategorias 

relacionais e/ou intermediárias – organizações da sociedade civil de interesse público 

(OSCIPs), Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), entre outras – de acordo 

com o entendimento dos respondentes. Sobre esses quadrantes, inscrevem-se três áreas 

representadas por círculos concêntricos: (1) um círculo interno que se refere às relações íntimas 

e mais próximas do informante; (2) um círculo intermediário de relações pessoais de menor 

grau de compromisso; e (3) um círculo externo de conhecidos e de relações ocasionais ou 

distantes. 
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Figura 19 – Mapa de Rede Significativa. 

 

Fonte: Adaptado de Sluzki (1997, p. 43). 

 

Segundo Recuero (2014), a fim de realizar a coleta de dados para uma análise de redes 

sociais, é preciso eleger quem serão os considerados nós e os considerados conexões. Assim, 

os dados são coletados a partir do ator-ego e de suas conexões de colaboração. 

Para o estudo de campo, realizado por meio dos grupos focais, os atores-ego são 

representados por lideranças que colaboram de forma efetiva para o desenvolvimento do 

ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis. Por meio de iniciativas, projetos 

e ações, esses atores interagem (e se conectam) com outros atores e agentes, constituindo a sua 

rede social de colaboração. Considerando-se os traços comuns dos atores-ego, para a 

formatação dos grupos focais, os participantes foram distribuídos em: 

- Grupo focal 1: empresários, diretores empresariais e empreendedores, representando a hélice 

“empresas”; 

- Grupo focal 2: servidores públicos e representantes de instituições de governo, dos âmbitos 

municipal, estadual e federal, representando a hélice “governo”; 

- Grupo focal 3: pesquisadores e professores universitários que desenvolvem projetos de ensino, 

pesquisa e extensão junto ao ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis, 

representando a hélice “universidade”; 
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- Grupo focal 4: membros da sociedade civil que atuam como apoiadores e mentores, prestando 

serviços de consultoria, e representantes de instituições que apoiam o ecossistema de 

empreendedorismo inovador de Florianópolis, representando a quarta hélice “sociedade”; 

- Grupo focal 5: gestores de ambientes promotores do empreendedorismo inovador, como 

incubadoras, parques tecnológicos e centros de inovação, denominados “hábitats de inovação”. 

Devido ao período de pandemia, esta declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e causada pelo coronavírus Sars-CoV-2, protocolos de normas sanitárias tiveram que 

ser observados. Para isso, as reuniões com os participantes dos grupos focais foram realizadas 

por meio de videoconferências. A condução dos grupos focais foi apoiada por um roteiro de 

intervenções pré-estabelecidas, constituído de sete etapas, apresentado no Apêndice B. Cada 

etapa foi previamente orientada pelo moderador, e um tempo específico foi destinado para que 

os participantes pudessem expressar suas contribuições, impressões e reflexões de forma 

adequada. 

4.2.1 Apresentação dos objetivos e identificação dos participantes 

 

Essa etapa consiste no primeiro contato, em que os participantes foram convidados para 

participar dos grupos focais. A seleção dos participantes se deu pelo seu reconhecimento como 

lideranças que contribuem para o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo 

inovador de Florianópolis de forma efetiva, por meio de iniciativas, projetos e ações, 

caracterizando-os como verdadeiros atores sociais. Esse aspecto está vinculado à capacidade de 

distinguir elementos de valor que colaboram para o bem-estar do sistema, alinhado aos 

elementos de identidade da dimensão do Capital Referencial do framework do Sistema de 

Capitais elaborado por Carrillo (2002). 

O tema e os objetivos da pesquisa foram apresentados no momento do convite, 

destacando a importância da colaboração do participante, juntamente com os demais integrantes 

do grupo, para o alcance dos objetivos da pesquisa. A aceitação dos convites foi unânime, 

indicando forte motivação dos convidados em colaborar com o propósito de tornar o 

ecossistema mais engajado e robusto, evidenciando assim a dimensão relacional do capital 

social, vinculada à confiança e à cooperação (BATJARGAL, 2003; GULATI; NICKERSON, 

2008; SILVA et al., 2015) 

Na abertura dos grupos focais, os participantes foram apresentados, e verificou-se que 

muitos deles já se conheciam e mantinham inclusive relações de amizade, pois realizam 
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diversas ações conjuntas, o que criou um ambiente de confiança entre eles, propício para o 

compartilhamento aberto de suas experiências, opiniões e expressões.  

De acordo com Leana e Buren (1999), a confiança está vinculada ao conceito de 

associabilidade, definida como a capacidade de indivíduos em subordinar seus desejos e as 

ações associadas a estes para objetivos coletivos. Isso pode ser considerado um antecedente do 

alinhamento de metas e demonstra que, quando as relações são ricas em confiança, as pessoas 

estão mais dispostas a se envolver em interação cooperativa. Portanto, confiança é muitas vezes 

associada à facilidade do intercâmbio de recursos e de informações cruciais.  

Formanski (2018) destaca que as relações de confiança evoluem de interações sociais; 

portanto, é um atributo do relacionamento e pode agir como um mecanismo de governança ou 

de controle para relações arraigadas. A confiabilidade, por sua vez, é um atributo do indivíduo 

envolvido na relação. Uma vez que a confiança induz esforços conjuntos, um ator confiável 

(que tem a confiança de outros atores), provavelmente consegue o apoio de outros atores para 

alcançar os seus objetivos de uma maneira que não seria possível em uma situação em que a 

confiança não existisse.  

Bradach e Eccles (1989) indicam que, quando duas partes confiam uma na outra, elas 

se tornam mais aptas a compartilhar seus recursos, sem se preocupar que uma delas tire 

vantagem da outra, sendo seu comportamento previsível. Assim, a cooperação – que implica na 

troca e na combinação de recursos – pode emergir quando existe confiança. 

Portanto, podemos inferir que, enquanto a confiabilidade está vinculada aos elementos 

de identidade (autossignificância), a confiança está vinculada ao elemento de inteligência (alo-

significância) da dimensão do Capital Referencial. Sob a perspectiva dos ativos intangíveis, a 

confiança é meio promotor da cooperação.  

Verificou-se também o quanto as lideranças locais possuem demandas por pesquisas 

aplicadas que apresentem potencial de criação de novos conhecimentos para utilização prática 

e que agreguem valor ao ecossistema de empreendedorismo inovador.  

 

4.2.2 Conhecimento do desenho do mapa e dos símbolos a serem utilizados 

 

Nessa etapa, foram realizadas reuniões por videoconferência com os participantes, para 

a demonstração das ferramentas utilizadas na coleta de dados e para o conhecimento do desenho 

do mapa e dos símbolos/códigos a serem utilizados na explicitação dos dados que comporiam 

a rede social significativa dos atores.  
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O Mapa de Rede adaptado para a identificação dos atores e dos agentes sob a perspectiva 

da hélice quádrupla (Figura 19) foi demonstrado de forma explicativa, destacando-se que não 

se trata de um modelo fechado às conexões restritas com empresas, governo, universidades e 

sociedade, mas que cada quadrante pode ser subdividido de acordo com a representação 

significativa do respondente, incluindo novas subcategorias relacionais e/ou intermediárias 

conforme o entendimento dos respondentes.  

Nesse processo, houve a contribuição dos participantes na inclusão de quatro novas 

subcategorias relacionais (“hábitats de inovação”, “associações”, “investidores” e “serviços 

sociais e autônomos”), além da subcategoria “ICTs”, indicada como exemplo no modelo inicial. 

Foi apontada ainda a subdivisão da hélice “governo” nas subcategorias “administração direta” 

e “administração indireta”. A subcategoria “ICTs” foi mantida, pois, enquanto a universidade 

atua sob a indissocialidade entre ensino, pesquisa e extensão, a ICT tem como missão 

institucional a pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico, ou o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos (Lei no 13.243/2016). 

A subcategoria “OSCIPs”, dada inicialmente como exemplo, foi excluída, pois o termo 

OSCIP, que indica uma organização social civil de interesse público, não é um ator ou um 

agente, mas se trata de um título ou de uma qualificação dada pelo Ministério da Justiça a 

pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, representadas por um grupo de pessoas 

ou de profissionais. Importante destacar que o título de OSCIP torna-se um facilitador de fluxos 

de recursos. Conforme o Marco Legal das OSCIPs (Lei no 9.790/1999 e Lei no 13.019/2014), a 

qualificação permite a celebração de convênios e de parcerias com o poder público para a 

transferência de recursos (financeiros e não financeiros). Além disso, possibilita que empresas 

que realizam doações para entidades qualificadas como OSCIPs, por meio de suas políticas de 

responsabilidade social, deduzam determinados tributos, observando seu enquadramento fiscal 

e a legislação tributária a que estão submetidas.  

Organização social (OS) também é uma qualificação dada a pessoas jurídicas de direito 

privado sem fins lucrativos; a diferença é que essa qualificação é dada pelo Poder Executivo 

para a formação de parcerias regidas por um contrato de gestão que fixará as metas a serem 

atingidas e o controle dos resultados. Segundo a Lei no 9.637/1998, obtendo a qualificação 

de OS, a entidade poderá contar com os recursos orçamentários e os bens públicos (móveis e 

imóveis) necessários ao cumprimento do contrato de gestão. Outra diferença importante é que, 

além dos recursos financeiros e de infraestrutura, a OS poderá contar com o apoio de capital 

humano, tanto com a participação de representantes do Poder Público nos seus órgãos diretivos 

colegiados como também com a cessão especial de servidores à OS. 
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As ICTs, apesar de não receberem qualquer qualificação como OSCIPs ou como OS, 

também possuem vantagens semelhantes na relação com empresas e com governos, que 

contribuem como facilitadores de fluxos de recursos previstos no Marco Legal de Inovação (Lei 

no 13.243/2016). Cabe destacar que, enquanto a OSCIP tem como propósito gerar valor social, 

e a OS, cooperar com o Poder Executivo na execução de suas atribuições, a ICT tem como 

missão gerar novos conhecimentos, agregando valor por meio da inovação.  

Considerando os pilares “pesquisa” e “extensão”, as universidades podem constituir 

uma ou mais ICTs. O NIT, por sua vez, trata-se da estrutura instituída por uma ou mais ICTs 

(que podem ter personalidade jurídica própria ou não) e tem a finalidade de executar a gestão 

da política institucional de inovação, sendo a principal responsável por realizar a interação 

universidade-empresa. 

A inovação é um fenômeno dinâmico e interativo que promove a criação de soluções 

em produtos e processos, incluindo novos arranjos institucionais (LASTRES; CASSIOLATO, 

2003; QUADROS, 2010). Os hábitats de inovação são empreendimentos organizados 

sistematicamente para promover a inovação, propiciando a interação e a integração de 

diferentes atores (SARTORI, 2017). 

 

Os Habitats são espaços diferenciados, propícios para que as inovações 

ocorram, pois são locus de compartilhamento de informações e conhecimento, 

formando networking, e permitem minimizar os riscos e maximizar os 

resultados associados aos negócios. O habitat de inovação permite a 

integração da tríplice hélice e procura unir talento, tecnologia, capital e 

conhecimento para alavancar o potencial empreendedor e inovador 

(TEIXEIRA et al., 2016, p. 8). 

 

Essa subcategoria aglutina uma série de atores e agentes considerados hábitats de 

inovação. Teixeira et al. (2016) elencam as seguintes tipologias para esses hábitats: coworking, 

makerspace/LAB, pré-incubadoras, incubadoras, aceleradoras, centros de inovação, parques 

(científicos, tecnológicos, de inovação e de pesquisa), distritos de inovação, cidades inteligentes 

e cidades do conhecimento.  

Importante destacar que hábitats de inovação não se trata apenas de infraestrutura física, 

mas são espaços físicos (escritório, espaços diversos no ambiente empresarial), virtuais (e-mail, 

teleconferência, redes sociais), mentais (experiências compartilhadas, idealizações) ou uma 

combinação desses espaços, cujos processos proporcionam um ambiente propício à partilha do 

conhecimento. Nesse sentido, tais hábitats são concebidos sob o conceito de “ba”, da filosofia 

japonesa, que determina o tempo-espaço em que a informação é interpretada para tornar-se 

conhecimento (NONAKA; KONNO, 1998). É um conceito filosófico que considera as 
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condicionantes do lugar, mas também um momento durante o qual se deve viver o processo 

dinâmico de transformação e de revelação (KITARO NISHIDA, 1990).  

Assim, podem ser caracterizados como hábitats de inovação os eventos como cursos, 

palestras, feiras, congressos, hackathons e uma diversidade de iniciativas e de ações que 

permitem o compartilhamento de conhecimentos. Os eventos promovem a socialização e a 

externalização de conhecimentos de áreas diversas, permitindo a combinação de conhecimentos 

entre diferentes grupos e consequentemente a internalização desses, num processo de criação 

de conhecimentos. Esse processo permite estabelecer pontes (bridges) que conectam diferentes 

grupos de áreas de conhecimento distintas, promovendo uma cultura de inovação. Os eventos 

permitem ainda o acesso direto a conhecimentos externos não disponíveis a nível local, por 

meio de congressos, cursos, palestras e outras ações de compartilhamento de conhecimentos 

com agentes externos, assim como na relização de missões técnicas, propiciando a experiência 

in loco, criando verdadeiros pipelines com hotspots globais. 

Nessa perspectiva, também podem ser caracterizados como hábitats de inovação os 

movimentos sociais, que se distinguem por iniciativas, ações e projetos coletivos de grupos de 

pessoas que se unem em torno de uma causa, que compartilham informações e conhecimentos 

– motivadas pela busca de soluções para um determinado problema –, um interesse, ou que 

trabalham juntas para alcançar um objetivo em comum. Essas iniciativas e ações podem ser 

organizadas sem personalidade jurídica, de maneira autogerida, descentralizada, flexível, e 

podem ainda atuar de forma situacional até a resolução do problema ou o alcance do objetivo. 

É possível também que atuem permanentemente no monitoramento da situação-problema e na 

evolução para novos interesses e objetivos. Esses atores têm um papel importante na criação do 

buzz local, por meio de suas iniciativas, de suas ações e de seus projetos, que permitem o 

engajamento de lideranças, promovendo um comportamento de contágio, num processo de 

consciência e de adoção (awareness & adoption).  

Segundo Teixeira et al. (2016), um hábitat de inovação tende a se concentrar num espaço 

de proximidade vinculado às universidades e às ICTs, em geral apoiadas pelo setor público. 

Mas muitos ambientes são organizados por iniciativas tanto dos atores públicos quanto dos 

privados (ZOUAIN; DAMIÃO; CATHARINO, 2006). Os hábitats de inovação são 

considerados fenômenos contemporâneos de grande relevância para o desenvolvimento de uma 

região ou de um país (SARTORI, 2017; MACHADO, 2018), contribuindo para o 

compartilhamento de conhecimento e para interação social dos diversos atores em torno da 

inovação (TEIXEIRA et al., 2016; SARTORI, 2017).  
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Considerando-se esse papel fundamental de articulação entre os diversos atores do 

ecossistema de inovação com o propósito de promover o desenvolvimento regional e agregar 

valor para toda a sociedade, a subcategoria “hábitats de inovação” foi posicionada dentro da 

hélice “sociedade”, fazendo intermediação com a universidade. Nesse mesmo sentido, a 

subcategoria “ICTs” foi reposicionada, permanecendo dentro da hélice “universidade”, mas 

fazendo intermediação com os hábitats de inovação. 

As associações são constituídas como pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos, podendo ser qualificadas como OSCIPs ou como OS. São criadas a partir da união 

de ideias e/ou de esforços em torno de um propósito em comum e têm como papel disseminar 

condutas cooperativas e a tolerância para uma melhor compreensão do outro, algo que se faz 

necessário no mundo moderno, no qual as organizações estão cada vez mais dinâmicas e 

complexas (PUTNAM, 1993; DAVENPORT; PRUSAK, 2003).  

Num contexto em que as organizações inovadoras estão inseridas, as associações 

fornecem um conjunto de relações que unem um sistema local de produção e um sistema de 

atores de representações locais empreendedoras, com base na cultura da inovação, e que geram 

um processo dinâmico localizado e territorial de aprendizagem coletiva e de cooperação. As 

redes de cooperação fortelecem o sentimento de pertença, de coesão social e, muitas vezes, de 

confiança (BERNETT, 2015). 

A subcategoria “associações” foi adicionada à hélice “sociedade”, fazendo 

intermediação com as empresas, considerando-se os diferentes tipos: 

- Associações comunitárias: têm como papel organizar e centralizar forças de moradores 

de uma determinada comunidade para representar os interesses em comum da sociedade; 

- Associações profissionais: são criadas para agregar profissionais de determinada área, 

que buscam fortalecer interesses em comum, com foco na divulgação e na valorização da 

profissão e no aprimoramento profissional por meio de cursos, congressos e outros. 

- Associações empresariais: têm como funções principais promover a articulação 

interempresarial, potencializando a dinâmica local, realizar a atração de investimento, 

promover ações de formação e de qualificação profissional e fornecer serviços de interesse 

comum às empresas associadas. 

- Associações municipais: a cooperação intermunicipal constitui uma alternativa para 

buscar soluções para problemas comuns entre cidades de uma mesma região, e sua criação pode 

se dar sob o formato de associações regionais e/ou de consórcios intermunicipais. 

A subcategoria “investidores” foi adicionada à hélice “empresas”, pois esses atores 

operam principalmente por meio dos fundos de Venture Capital (VC), que reúnem os recursos 
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de diferentes fontes para aportar um volume maior de recursos em uma diversidade de negócios, 

minimizando riscos, ou ainda por meio do Corporate Venture Capital (CVC), que é quando 

uma empresa de maior porte cria um fundo corporativo para investimento em novos negócios. 

Conforme Fiates (2014), o contexto do ecossistema de empreendedorismo inovador exerce 

influência sobre a indústria de VC e indica uma série de estratégias que podem ser adotadas 

nesse contexto, melhorando a performance do processo de VC e seus resultados na forma de 

empresas inovadoras mais competitivas e bem-sucedidas. 

Destaca-se ainda a figura dos investidores-anjo, que podem atuar como pessoas físicas, 

assim como de outros apoiadores que colaboram com aporte de recursos financeiros nas fases 

iniciais dos negócios, como é o caso de familiares e de amigos. Também pode se tratar de outros 

empreendedores que já obtiveram determinado resultado e buscam apoiar novos 

empreendedores, diversificar investimentos em novos negócios ou adotar uma estratégia de 

fusão/aquisição de novos negócios complementares ao que foi constituído por ele. Assim, se 

verifica a intermediação da subcategoria “investidores” com a hélice “sociedade”. 

Os serviços sociais autônomos (SSAs) possuem personalidade jurídica e são criados por 

lei como entidades privadas de serviço social, da saúde, da educação de formação profissional, 

entre outras atividades privadas de interesse coletivo, cuja execução não é atribuída de maneira 

exclusiva ao Estado. Os SSAs estão vinculados a órgãos da administração pública direta (APD), 

mas essa vinculação com o Poder Público tem caráter diferente daquela das entidades da 

administração pública indireta (API). Apesar desse vínculo com a administração pública direta, 

os SSAs não se caracterizam como entidades do Estado; são considerados entes paraestatais, 

pois atuam por iniciativa própria prestando atividades de interesse público. Embora tenham 

autonomia administrativa e orçamentária para a realização de suas finalidades, atuam em 

cooperação com o governo e por isso são também chamados de entes de colaboração.  

Os SSAs reúnem as agências, federações, confederações e entidades ligadas ao “Sistema 

S”2. Como possuem forte atuação no ensino e na capacitação profissional, essa subcategoria foi 

adicionada à hélice “universidade”, fazendo intermediação com a hélice “governo”, 

representando assim a sua vinculação e a sua cooperação com a administração pública direta. 

Por fim, a hélice “governo” foi subdividida em duas subcategorias, pois, conforme o 

direito administrativo brasileiro, enquanto a APD corresponde à atuação direta do Estado, nas 

 
2 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), 

Serviço Social do Comércio (Sesc), Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina 

(Sescoop), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço 

Social do Transporte (SEST), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 
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esferas da União, Estados e Municípios, por meio dos três poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário), a API, corresponde à atuação desconcentrada, por meio de pessoas jurídicas criadas 

pelo poder público, como as autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de 

economia mista. 

A Figura 20 apresenta em destaque as subcategorias adicionadas a partir das proposições 

dos participantes dos grupos focais, indicando aquelas que exercem o papel de intermediação 

entre as hélices. 

 

Figura 20 – Subcategorias relacionais e de intermediação do Mapa de Rede. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Em termos de usabilidade, após a inclusão das subcategorias, verificou-se que a área do 

círculo interno não era suficiente para a inclusão de dados, havendo a necessidade de sobrepor 

muitas etiquetas de dados. Assim, foi proposto pelos participantes dos grupos focais o 

redimensionamento das áreas dos círculos, mantendo-os concêntricos, mas com espaçamentos 

de borda diferentes entre si, disponibilizando para o respondente uma área maior para o círculo 

interno. Essa necessidade surgiu pela concentração maior de relações com quem os 

participantes colaboram continuamente. 
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Para uma ampla compreensão dos potenciais do uso da ferramenta em futuros trabalhos, 

foi proposto pelos participantes dos grupos focais a inclusão de instruções com as orientações 

de preenchimento do Canvas, bem como um exemplo prático de preenchimento das etiquetas 

adesivas. 

Como mencionado, observando-se os protocolos de normas sanitárias do período de 

pandemia, as atividades de condução dos grupos focais foram realizadas em formato on-line. 

Assim, o Canvas do Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas de Empreendedorismo 

Inovador foi disponibilizado pela plataforma de colaboração digital Mural (http://mural.co/) e 

apresentado na sua versão final conforme a Figura 21. 

 

Figura 21 – Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas de Empreendedorismo. 

Inovador. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A versão final do Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas de 

Empreendedorismo Inovador foi licenciada com uma licença Creative Commons, com 

Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional. 
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4.3 A CONDUÇÃO DOS GRUPOS FOCAIS PARA COLETA DE DADOS 

 

A condução dos grupos focais se deu em três momentos. No primeiro, os grupos focais 

foram formados, e o Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas de Empreendedorismo 

Inovador foi apresentado aos participantes, com as devidas orientações para o seu 

preenchimento; no segundo, os participantes tiveram um período para a inclusão dos dados no 

Mapa da Rede de Colaboração, o que permitiu identificar os atores e os agentes do ecossistema 

de empreendedorismo inovador; e, no terceiro momento, foi realizado um encontro de 

devolutiva para a discussão coletiva da análise estrutural da rede social e para a identificação 

das funções e dos atributos dos vínculos, permitindo analisar as interconexões entre atores e 

agentes que formam a rede social significativa do ecossistema de empreendedorismo inovador. 

Foi realizado ainda o debate sobre as impressões e as reflexões para a validação do Mapa da 

Rede de Colaboração para Ecossistemas de Empreendedorismo Inovador.  

 

4.3.1 Aquecimento para a elaboração do Mapa da Rede de Colaboração 

 

Após a apresentação do desenho do Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas 

de Empreendedorismo Inovador, foi orientado aos participantes dos grupos focais que, antes de 

iniciarem a inclusão das etiquetas adesivas no Canvas, realizassem uma lista prévia dos atores 

e dos agentes (pessoas, organizações públicas, instituições e empresas) com os quais mantinham 

uma relação significativa por meio de ações efetivas que colaborassem para o desenvolvimento 

do ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis. Apesar de estarmos 

realizando o estudo sobre o ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis, 

foram instruídos para que, sem limitações geográficas, listassem atores e agentes cujas relações 

fossem locais ou globais. 

Para nortear a lista prévia ao preenchimento do Mapa da Rede de Colaboração para 

Ecossistemas de Empreendedorismo Inovador, os participantes foram convidados a refletir 

sobre as seguintes questões: Quem você conhece? Quem são as suas referências? Com quem 

você colabora continuamente? Com quem você colabora esporadicamente? Com quem você já 

colaborou em alguma determinada ocasião? 
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4.3.2 Elaboração individual do Mapa da Rede de Colaboração 

 

Nessa etapa, os participantes dos grupos focais foram solicitados a construir 

individualmente o Mapa da Rede de Colaboração para o Ecossistema de Empreendedorismo 

Inovador, incluindo os atores e os agentes da lista prévia.  

A inclusão dos dados no Canvas se deu por meio de etiquetas adesivas que foram 

posicionadas nos quadrantes, representando as hélices e suas subcategorias, bem como o nível 

da relação (continuamente, periodicamente, ocasionalmente). Os dados inseridos nas etiquetas 

adesivas deveriam indicar o nome do ator ou do agente com quem o respondente possuísse 

alguma relação significativa, que poderia ser uma pessoa ou uma organização, ou ainda uma 

pessoa que atuasse em determinada organização.  

O uso de etiquetas adesivas permitiu incluir uma série de expressões dos respondentes, 

oferecendo à ferramenta uma ampla capacidade de coleta de dados a serem codificados. Para 

identificar as características estruturais e as funções das redes, foram adotados os seguintes 

códigos descritos no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Características estruturais, funções e atributos das redes. 
Características estruturais Código 

Recebo apoio 1 

Presto apoio 2 

Recebo e presto apoio (reciprocidade) 12 

Funções da rede Código 

Apoio social: indica a realização de atividade em conjunto AS 

Apoio emocional: envolve empatia, estímulo, admiração etc. AE 

Guia de conselhos: fornece informações e modelos de referência GC 

Regulação social: evoca responsabilidades, liderança e direcionamento, ou 

indica regulações neutralizando supostos desvios de comportamento e 

favorecendo a resolução de conflitos 

 

RS 

Ajuda material e de serviços: oferece recursos (financeiros ou de serviços 

especializados) 

AM 

Ponte de contatos: possibilita a abertura para o estabelecimento de relações 

com novas pessoas ou redes 

PC 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os atributos da rede – estabelecidos por Sluzki (1997), como mencionado anteriormente 

nesta tese – poderiam ser determinados por meio de expressões escritas, pelo uso de cores 

diferentes das etiquetas adesivas, bem como por meio do discurso do participante. 

Os dados inseridos no Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas de 

Empreendedorismo Inovador, por meio da plataforma de colaboração digital Mural, foram 

extraídos e tratados em um banco de dados que serviu para a construção dos grafos da rede 
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social do ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis. A análise estrutural dos 

mapas e dos grafos, assim como a análise do discurso coletivo das devolutivas com os grupos 

focais são apresentados no capítulo 5. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo, apresentou o caminho trilhado para construção do Mapa da Rede de 

Colaboração para Ecossistemas de Empreendedorismo Inovador, que serviu como instrumento 

para a coleta de dados do estudo de campo. Descreveu a formação e a condução dos grupos 

focais e suas contribuições para identificar os atores e os agentes do ecossistema de 

empreendedorismo inovador de Florianópolis, bem como a verificação dos atributos e das 

funções da rede social significativa dos participantes da pesquisa. 

No momento de devolutiva dos resultados preliminares dos grupos focais, os dados 

coletados foram estruturados e apresentados sob a forma de um sociograma que serviu de base 

para analisar as interconexões sociais entre atores e agentes do ecossistema de 

empreendedorismo. Os encontros com os grupos focais foram gravados em vídeo, 

possibilitando a análise do discurso coletivo, que envolve tanto as falas como também a 

interação entre os participantes. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas de Inovação permite, a partir da 

disposição e das características da rede, identificar a estrutura, as funções e os atributos dos 

vínculos das redes sociais. Com a sua construção, se obtém uma radiografia da rede social 

significativa dos participantes do estudo, a partir da qual pode ser compreendido como se 

estrutura a rede, como ela é composta, quais funções os membros exercem e que atributos dos 

vínculos existem. Com isso, observa-se um conjunto de variáveis a serem estudadas a partir do 

registro dos dados e da construção da rede social. 

Neste capítulo, serão apresentadas as análises dos resultados a partir da criação dos 

mapas, realizada pelos participantes dos grupos focais, e das redes sociais. A construção do 

Mapa de Rede permite identificar: 1) o tamanho que corresponde ao número de relações que os 

participantes indicaram como significativas; 2) a composição ou a distribuição dos membros 

nos distintos quadrantes e círculos; e 3) as diversidades, que indicam a homogeneidade ou a 

heterogeneidade dos relacionamentos na rede. 

 

5.2 ANÁLISE DA REDE DE COLABORAÇÃO 

 

Para esta seção, torna-se importante distinguir os constructos de agente, ator e sujeito. 

Conforme Dubar (2004), agente, ator e sujeito são formas que compõem a identidade social dos 

indivíduos.  

O agente é a menor unidade de análise de todo modelo econômico (MORGAN, 2012), 

seja uma pessoa física (indivíduo, família ou grupo social), seja uma pessoa jurídica (empresa, 

instituição ou organização pública). Nas ciências econômicas, o uso do termo “agente 

econômico” é referente a um ser abstrato, sem paixões nem sentimentos (BRUNI; GUALA, 

2001). Enquanto indivíduo, representa um Homem Econômico (Homo Economicus), e não a 

pessoa na sua totalidade e complexidade (MORGAN, 2012). Segundo Quintas (2018), essa 

abstração do indivíduo é uma tentativa deliberada de desprender a análise econômica (e 

consequentemente do agente econômico) da sua complexidade psicológica.  

Na compreensão da sociologia, Bourdieu (1994) afirma que os sujeitos sociais se tornam 

agentes considerados na prática e imersos na ação, agindo por necessidade. Portanto, há uma 

transição entre a identidade do sujeito (social) e do agente. A definição de sujeito social possui 
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um sentido em si mesma, como sujeito existencial, “um sujeito do mundo, que se sente 

responsável por si mesmo e pela sociedade” (TOURAINE, 1992, p. 262). Nesse sentido, quando 

se tratar do sujeito, não há a preocupação em defini-lo como agente (sujeito falado) ou ator 

(sujeito atuante).  

Segundo Crozier e Friedberg (1977, p. 38), ator é o sujeito social que se diferencia do 

agente por ser “um indivíduo autônomo, capaz de cálculo e de manipulação e que não apenas 

se adapta, mas inventa, em função das circunstâncias e dos movimentos dos seus parceiros”. 

Assim, um ator é “um construto humano capaz de aproveitar as oportunidades de desenvolver 

estratégias” (CROZIER; FRIEDBERG, 1977, p. 39). Ator é a posição do sujeito com lugar 

definido e dinâmico, que possui representatividade, protagonizando seu papel no sistema 

econômico e de governança, incluindo seus interesses relacionados aos aspectos sociais, 

políticos, ambientais e culturais. Sua atuação estratégica, no entanto, não se dá apenas na 

relação de dominação, mas também de influência, cooperação e aliança (FERREIRA, 2017). 

Portanto, em um primeiro momento, trataremos dos sujeitos apontados pelos 

participantes dos grupos focais, ou seja, cada etiqueta inserida no Mapa da Rede de Colaboração 

é tida como um sujeito, sem a preocupação em defini-lo como agente ou ator, pois o enfoque 

será dado na estrutura do Mapa da Rede de Colaboração. Após isso, será feita a construção da 

rede social, em que serão analisados os parâmetros de clusterização, de centralidade de grau e 

de intermediação, caracterizando os atores (influenciadores) e os agentes (influenciados) das 

redes. 

 

5.2.1 Análise da Rede de Colaboração do GF1 – Empresas  

 

O Grupo Focal 1 (GF1), que representa a hélice “empresa”, foi constituído por 

empreendedores, empresários e diretores de empresas situadas em Florianópolis, que atuam em 

diferentes setores, mas todas elas com viés tecnológico e de comunicação, sendo assim 

consideradas de base tecnológica. A Figura 22 apresenta o Mapa da Rede de Colaboração 

construído pelos participantes do GF1, ou seja, constitui a rede social significativa dos 

informantes, a partir do conjunto de relações que compõe os sujeitos que colaboram para o 

ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis. 
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Figura 22 – Mapa da Rede de Colaboração do GF1 – Empresas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF1 (2021). 

 

Em termos de estrutura, o Mapa da Rede de Colaboração do GF1 apresenta 362 sujeitos 

de colaboração: 226 (62,43%) concentram-se no círculo interno; 92 (25,41%), no círculo 

intermediário; e 44 (12,16%), no círculo externo, indicando um nível de colaboração contínua 

entre os informantes e os sujeitos da rede social.  

A maior parte dos sujeitos indicados pertence ao próprio quadrante “empresas”, 

totalizando 112 sujeitos (30,94%), distribuídos em grande parte no círculo interno (85), seguido 

pelo círculo intermediário (21), e em menor quantidade no círculo externo (6), o que indica que 

as empresas do ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis colaboram 

continuamente entre si.  

Observou-se que 29 sujeitos do quadrante “empresas” (25,89%) foram citados como 

fornecedores, canais de distribuição e clientes (B2B). Importante destacar que, apesar de muitas 

vezes serem consideradas efêmeras, quando baseadas apenas na simples troca de capital e de 

produtos (serviços e mercadorias), as relações comerciais se tornam um importante ativo 

intangível na composição do Capital Intelectual da empresa, também pelo conhecimento da 

dinâmica do mercado em que essa empresa atua e das oportunidades que se apresentam para 
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novos negócios, mas, em especial, no que se refere ao Capital Relacional, traduzido em boa 

reputação, lealdade dos clientes, negócios recorrentes, relação duradoura com credores e 

fornecedores. Apesar de ser um ativo intangível de difícil evidenciação, o Capital Relacional 

fica explicitado na fala dos membros do GF1:  

 

Não se trata somente de uma relação comercial de compra e venda. 

Aprendemos muito com nossos clientes e fornecedores, são verdadeiros 

parceiros da empresa que garantem o nosso sucesso. Os clientes e 

fornecedores fazem parte da construção do nosso negócio, e investimos muito 

nesse relacionamento. O cliente é o coração da empresa, precisamos ser 

apaixonados por eles e manter uma relação de lealdade e duradoura (GF1).  
 

Ao contrário dos ativos tangíveis, que se consomem quando compartilhados, os ativos 

intangíveis tendem a aumentar à medida que são partilhados. Verificou-se que as empresas 

estão dispostas a compartilhar o seu Capital Relacional, como uma oportunidade de benefícios 

mútuos num modelo de inovação aberta para negócios nascentes (startups). 

 

Existem muitas oportunidades que encontramos com nossos clientes e 

fornecedores, mas muitas vezes acabamos não aproveitando todas por não 

fazer parte do nosso core business, mas que podem ser aproveitadas numa 

aproximação com startups parceiras (GF1).  

 

Conforme Bathelt, Malmberg e Maskell (2004), numa analogia com ecossistemas 

naturais, hotspots são regiões que apresentam grande “biodiversidade” de conhecimentos e de 

negócios, ricas principalmente em espécies endêmicas (nativo de ou restrito a determinada 

região geográfica) e que apresentam alto grau de “destruição criativa”, que em termos de 

negócios significa inovação (SCHUMPETER, 1982). Essas áreas são, portanto, locais que 

necessitam de atenção urgente, consideradas prioritárias nos programas de desenvolvimento. 

Os pipelines com hotspots globais constituem redes distantes que complementam as redes 

locais.  

Por meio do compartilhamento do Capital Relacional as empresas podem se tornar um 

importante pipeline, funcionando como um canal de grosso calibre para a obtenção de 

conhecimento não disponível ao nível local. Essa conexão pode se dar com uma diversidade de 

outros ecossistemas de empreendedorismo considerados hotspots, e o fluxo pode ser de entrada, 

com aqueles hotspots que estão na fronteira do conhecimento, mas também de saída, como 

hotspots em mercados emergentes ou subdesenvolvidos, em que os ecossistemas 

empreendedores também podem ser frutíferos em termos de adoção de soluções inovadoras que 
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efetivamente resolvam seus desafios, apresentando grandes oportunidades para novos negócios 

inovadores.  

 

Temos clientes em diversos países, startups já podem começar atuando 

globalmente aproveitando nossa parceria, pois temos uma marca que já está 

consolidada nesses mercados e encontramos oportunidades continuamente, 

que podem ser exploradas pelos empreendedores locais que queiram expandir 

seus negócios globalmente. Atuamos em mercados desenvolvidos que podem 

ser importantes canais para empreendedores que queiram expandir seus 

negócios, mas também atuamos em países emergentes e subdesenvolvidos, e 

nesses países existem muitas oportunidades para soluções inovadoras que 

podem ser exploradas por muitas startups de Florianópolis (GF1). 

 

Apesar do maior vínculo empresas-empresas, observa-se que há heterogeneidade na 

estrutura da rede do GF1, indicando relações com todas as hélices e subcategorias de 

relacionamento. As mais representativas são a universidade, com 52 sujeitos (14,36%), seguida 

pela APD, com 49 sujeitos (13,54%), e pelas associações, com 45 sujeitos (12,43%). Importante 

observar que todos esses estão concentrados, em sua grande maioria, no círculo interno 

(67,12%), indicando uma colaboração contínua das empresas com esses sujeitos. Entretanto, 

quando observamos a interação com os hábitats de inovação, verificamos que, apesar da 

representatividade (10,77%), a relação é mais esporádica. Dos 39 hábitats indicados, 18 

(46,15%) estão no círculo intermediário, 11 (28,21%) estão no círculo externo e 10 (25,64%) 

estão no círculo interno. 

Constata-se que a relação das empresas com ICTs são pouco representativas (3,04%), 

mas, quando há relação, a colaboração é maior. Oito delas estão no círculo interno, 

representando 72,73%. Questionados a respeito, os integrantes do GF1 informaram que as ICTs 

têm agilidade e compreensão mais ampla das demandas. O relacionamento com a ICT é mais 

efetivo e produtivo pela desburocratização, mas a colaboração geralmente é maior com 

professores/pesquisadores que possuem seus laboratórios e grupos de pesquisa. 

 

A universidade como instituição é mais distante, na grande maioria das vezes 

a relação se dá diretamente com o professor/pesquisador, atuando com seu 

laboratório ou grupo de pesquisa, do que com a instituição. A burocracia torna 

a universidade lenta e mais difícil de manter uma atividade mais contínua. 

Nossa relação é mais próxima com o professor/pesquisador, as fundações e as 

ICTs são um facilitador na tramitação da burocracia. Considero o 

professor/pesquisador muito mais próximo do que a instituição (GF1). 

 

Nesse sentido, é importante observar a representatividade do indivíduo (pessoa física) 

na relação significativa dos respondentes. Quanto à universidade, 28 sujeitos (53,85%) são 

pessoas físicas, indicando a relevância do relacionamento pessoal entre empresários, 
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empreendendedores e diretores das empresas com professores e pesquisadores. Na própria 

relação entre as empresas, 22 sujeitos são pessoas físicas, representando 19,64% das interações 

empresa-empresa, ou, de forma mais apropriada, entre os próprios empresários, 

empreendedores e diretores, sendo que apenas um está fora do círculo interno.  

Do total de sujeitos que compõem o Mapa da Rede de Colaboração do GF1, 112 

(30,94%) são pessoas físicas, sendo que 88 destes (78,57%) estão no círculo interno. Portanto, 

além da representatividade, indica que a colaboração é maior nas relações pessoais. 

A subcategoria que apresenta o menor número de sujeitos é a de investidores, com 

apenas 4 sujeitos, sendo que somente um está no círculo interno. Dois são caracterizados como 

fundos de Venture Capital (VC), um se trata de uma agência de fomento (pública), e o terceiro 

é uma pessoa física, representante de um banco com natureza jurídica de associação e com 

qualificação de OSCIP. Apesar das características dos dois últimos (público e associação), os 

sujeitos foram mantidos na subcategoria “investidores”, pois têm a função exclusiva de fornecer 

recursos financeiros, e, assim como os investidores, o resultado econômico-financeiro é o que 

motiva a conexão com esses 4 sujeitos da rede. 

A partir das relações significativas dos participantes do GF1, apontadas no Mapa da 

Rede de Colaboração, foi construída a rede de conexões dos sujeitos indicados utilizando-se o 

software de análise de redes sociais Gephi, resultando em 555 conexões.  

A densidade da rede indica o quanto a rede está conectada, tornando-se completa em si 

mesma, em que todos os sujeitos possuem ligação direta com todos os demais – ou seja, indica 

que não há corretagem entre os sujeitos, sendo que todos têm acesso a todos, pois estão 

diretamente interligados. O resultado é obtido pelo número de conexões da rede dividido pelo 

número máximo possível de conexões. Numa rede sem nenhuma conexão, a densidade é 0, 

enquanto que, numa rede completa, com todos os vínculos possíveis, o resultado é 1. A 

densidade da rede do GF1 é de 0,008.  

O diâmetro da rede representa a distância (ou proximidade), em número de conexões, 

entre os sujeitos mais distantes. Dois sujeitos ligados entre si têm distância 1, já uma rede de 

três sujeitos associados em linha apresenta uma distância 2. O diâmetro retrata o tamanho da 

rede entre os sujeitos mais distantes. O diâmetro da rede do GF1 é 6. O comprimento médio do 

caminho representa o número de conexões, em média, que um sujeito leva para chegar de um 

membro da rede ao outro. O comprimento médio do caminho da rede do GF1 é de 3,303. 

Force Atlas é um layout de visualização do Gephi que permite estruturar a rede pela 

força das relações; assim, é possível compreender como se formam os clusters. A Figura 23 

mostra a formação dos clusters na rede do GF1, alguns mais concentrados e outros mais 
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distribuídos, dada a força das conexões. É possível identificar que a maioria dos clusters possui 

um sujeito que faz a corretagem, destacado em círculos maiores, representando o grau de 

centralidade da sua conexão com os demais membros do cluster que estão interligados a ele. 

Esse grau de centralidade indica a probabilidade que o sujeito tem de receber informações da 

rede, sendo que o cluster se torna dependente desse sujeito para ter acesso às informações da 

rede, indicando assim a força de corretagem de informações que esse sujeito proporciona aos 

membros do cluster. 

A modularidade, por sua vez, é um algoritmo de detecção de comunidades, 

representadas pelas cores do grafo, que reflete a concentração das conexões. A Figura 23 mostra 

o grafo da rede com a formação de oito comunidades na rede do GF1.  

 

Figura 23 – Grafo de clusterização e comunidades da rede do GF1 – Empresas. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF1 (2021). 

 

Observa-se que a comunidade 1 (C1) apresenta três clusters com dois corretores, sendo 

que o maior cluster e mais afastado da rede tem como corretor uma empresa, e os outros dois 

mais integrados à rede, têm como corretor uma associação. O cluster mais integrado à rede é 

composto por hábitats de inovação e proporciona uma ponte de conexão (intermediação) entre 

C1 e C2. A C2, por sua vez, forma um cluster concentrado, e uma empresa confere um alto 

grau de corretagem para a maioria dos membros da comunidade. Situação semelhante ocorre 

na C3, mas com um número menor de membros. 
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A C4 forma dois pequenos clusters, e todos os sujeitos são universidades. Observa-se 

que não há um sujeito com grau de centralidade significativo, ou seja, a corretagem de 

informações é baixa, o que sugere que os membros dessa comunidade possuem conexões mais 

independentes e acesso facilitado às informações de fora dos clusters. 

A C5, apesar de ter uma empresa com um grau de centralidade representativo, se 

apresenta como um cluster mais distribuído. Observa-se que dois outros clusters são formados 

internamente, sendo que um, composto por sujeitos da APD, recebe corretagem da empresa e 

de outro sujeito da APD, e outro é formado por uma associação e por um hábitat de inovação. 

Esse cluster atua como ponte de conexão (intermediação) entre a C5 e a C1. 

A C6 apresenta um pequeno cluster que recebe corretagem de uma empresa e de outros 

membros mais incorporados a toda a rede, indicando que essa comunidade possui conexões 

mais abertas e integradas à rede. A C7, por sua vez, não apresenta nenhum cluster, e os seus 

membros estão assimilados à rede. Observa-se que essa comunidade percorre a rede, fazendo a 

ponte de conexão entre diversas outras comunidades. 

A C8 é a mais afastada e possui uma empresa como membro central, formando um 

cluster com estrutura hierárquica em formato de “roda”, representando que o corretor controla 

o fluxo de informação entre os membros da comunidade. Esse cluster se conecta com o restante 

da rede por meio de apenas um sujeito (empresa), o que torna o cluster suscetível a se tornar 

uma “ilha isolada” caso venha a perder essa conexão. Os participantes do GF1 justificam que 

isso representa de fato o posicionamento da empresa. 

 

Existe uma política de acesso restrito às informações, pois este é um ativo que 

a empresa considera estratégico. Esse posicionamento dificulta inclusive o 

relacionamento com universidades, startups e até mesmo com outras 

empresas, o que poderia ser interessante para gerar oportunidades de novos 

negócios e para inovação (GF1). 

 

Conforme Granovetter (1983) alerta, quanto menos relações de fora do cluster (laços 

fracos) existirem numa sociedade estruturada em clusters (laços fortes), menos haverá pontes 

(bridges) com experiências e conhecimentos diversos, e, consequentemente, menos inovação.  

O grau de intermediação (betweenness) permite verificar o quanto um determinado 

sujeito está entre outros, representando o menor caminho entre os sujeitos da rede. Portanto, 

indica se um sujeito ocupa uma posição-chave na rede – ou seja, se a comunicação entre 

diferentes comunidades passa por ele, essa posição é denominada gatekeeper, caracterizada por 

sujeitos que, pelo grau de exposição a fontes de informação externas à sua comunidade, pelo 

seu conhecimento e pelas ligações (profissionais e pessoais), representam papel informacional 
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vital dentro da sua comunidade. A Figura 24 apresenta as hélices e as subcategorias 

segmentadas por cores e o grau de intermediação dos sujeitos da rede: quanto maior o cículo, 

maior o grau de intermediação. 

 

Figura 24 – Grafo de intermediação da rede do GF1 – Empresas. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF1 (2021). 
 

A rede do GF1 exibe aspectos marcantes de um ecossistema de negócios em que as 

empresas não se apresentam apenas em maior número, mas possuem um grau de intermediação 

relevante, indicando a sua influência e liderança, caracterizando-as como principais atores do 

ecossistema. As empresas não só coexistem, mas também demonstram interdependência 

quando se observa a formação de clusters e de comunidades.  

A “coopetição”, que é característica de um ecossistema de negócios, fica evidente. 

Apesar da competição estratégica presente em nível organizacional, a colaboração entre as 

pessoas é uma particularidade marcante. Ocorre, inclusive, uma predisposição para cooperação 
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entre empresas e startups num modelo de inovação aberta, porém esse processo carece de uma 

coordenação para que haja o aproveitamento de tais oportunidades. 

A ideia de coevolução também está presente quando, ao apresentar os resultados 

prévios, os participantes do GF1 afirmam: 

 

é importante enxergarmos o todo dessa forma, assim é possível visualizar de 

forma clara algumas coisas que devem ser feitas para melhorar o nosso 

ecossistema em Florianópolis. Devemos nos conectar mais não somente para 

nos beneficiarmos de tudo que acontece, mas também para apoiar a criação de 

novas startups, gerando novas oportunidades para novos empreendedores. 

Temos uma grande responsabilidade e influência para que isso dê certo. 

Precisamos quebrar nossos silos e promover uma cultura de colaboração para 

que todos ganhem (GF1). 

 

Além da presença marcante das empresas, proporcionada pela característica das relações 

dos respondentes, é possível verificar no grafo de intermediação da rede do GF1 a presença de 

outros atores que também exercem intermediação, ou seja, lideram e influenciam o ecossistema. 

O grafo apresenta uma intermediação significativa de uma associação e, em menor grau, de 

duas universidades, uma ICT e dois atores da APD, o que sugere que, além dos aspectos de um 

ecossistema de negócios, este se configura como um ecossistema de empreendedorismo 

inovador. Para isso, foram relizados grupos focais com atores das demais hélices.  

 

5.2.2 Análise da Rede de Colaboração do GF2 – Governo 

 

O Grupo Focal 2 (GF2), que representa a hélice “governo”, foi constituído por 

servidores públicos e representantes de instituições de governo das administrações públicas 

direta e indireta, do âmbito municipal, estadual e federal, que possuem sede em Florianópolis. 

A Figura 25 apresenta o Mapa da Rede de Colaboração construído pelos integrantes do GF2, 

representando a rede social significativa dos informantes. 
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Figura 25 – Mapa da Rede de Colaboração do GF2 – Governo. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF2 (2021). 

 

O Mapa da Rede de Colaboração do GF2 apresenta 197 sujeitos de colaboração. Destes, 

83 (42,13%) concentram-se no círculo interno, 62 (31,47%), no círculo intermediário, e 52 

(26,40%), no círculo externo, indicando um nível de colaboração de contínua a esporádica e 

ocasional entre os informantes e os sujeitos da rede social significativa.  

Há heterogeneidade na estrutura da rede do GF2, distribuída de forma equilibrada entre 

as hélices “sociedade” (32,99%), “universidade” (22,84%), “governo” (22,34%) e “empresa” 

(21,83%). Estratificando os sujeitos por subcategorias, a mais representativa é a de “hábitats de 

inovação”, com 33 sujeitos (16,75%), seguida pelas subcategorias: “empresas”, com 31 

(15,74%); “associações”, com 27 (13,71%); “universidade”, com 26 (13,20%); e APD, também 

com 26 (13,20%). 

Também se verifica a representatividade da participação das pessoas na relação 

significativa do GF2. O Mapa da Rede de Colaboração do GF2 apresenta 76 pessoas (38,58%). 

Entretanto, 36 (47,37%) estão localizadas no círculo intermediário, 28 (36,84%) estão 

localizadas no círculo interno e 12 (15,79%) estão localizadas no círculo externo, o que indica 
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que predomina uma colaboração esporádica entre os informantes e as pessoas que integram a 

rede social significativa. 

Em se tratando da relação em nível institucional, dos 121 sujeitos que se caracterizam 

como pessoa jurídica (empresa, instituição ou organização pública), 55 (45,45%) estão situados 

no círculo interno. No entanto, 40 (33,06%) estão situados no círculo externo, o que indica que 

a colaboração com o governo (GF2) é maior em nível institucional, mas que ainda assim 

existem barreiras para uma colaboração mais continuada com determinados sujeitos do 

ecossistema. 

Nesse sentido, se verifica que a subcategoria com que o GF2 apresenta maior 

colaboração é a dos hábitats de inovação, com 18 sujeitos localizados no círculo interno (todos 

são pessoa jurídica). Conforme descrito anteriormente, essa é a subcategoria mais 

representativa, com um total de 33 sujeitos. Analisando-se detalhadamente essa subcategoria, 

constata-se que apenas 6 sujeitos (18,18%) são pessoa física, sendo que 5 estão localizados no 

círculo intermediário, confirmando a característica de colaboração esporádica com as pessoas 

físicas. Verifica-se também que essa é a subcategoria que apresenta o menor número relativo 

de sujeitos no círculo externo, com apenas 4 (12,12%). Isso indica que há colaboração contínua 

com os hábitats de inovação, caracterizada fundamentalmente pela relação institucional. 

A subcategoria de empresas, que é a segunda mais representativa em número total de 

sujeitos (31), também é a segunda mais representativa em colaboração contínua com o GF2, 

com 15 sujeitos (48,39%) localizados no círculo interno. No entanto, 12 sujeitos (38,71%) estão 

localizados no círculo externo, o que indica a efemeridade na relação entre governo (GF2) e 

empresas. 

 

No setor público, as ações realizadas com empresas sempre são por um 

determinado contrato que tem um prazo para realização; quando esse contrato 

se encerra, a relação termina. Todo contrato tem prazo determinado indicando 

o seu fim, e quando encerra o contrato não há mais relação com a empresa. 

Quando encerra o projeto com aquela empresa, deve ser realizada uma nova 

licitação; se aquela empresa não ganha a licitação, que geralmente é pelo 

menor preço, a relação termina. As empresas que colaboram continuamente 

estão com contrato ativo, as outras estão mais distantes porque o projeto já 

terminou e não estão mais ativas (GF2). 

 

Mesmo nas relações com sujeitos do próprio governo, nota-se que a colaboração é de 

esporádica a ocasional. Dos 44 sujeitos localizados na hélice “governo” (APD e API), 19 

(43,18%) estão no círculo intermediário, 13 (29,55%) estão no círculo externo e 12 (27,27%) 

estão no círculo interno. Quando estratificamos por subcategoria, percebemos que a 

colaboração na API é maior do que na APD. 
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Comparado ao número de investidores no Mapa da Rede de Colaboração das empresas 

(GF1), o governo (GF2) apresenta um número maior de relacionamento com investidores, 

totalizando 12 sujeitos nessa subcategoria. Além disso, constata-se uma colaboração mais 

contínua (círculo interno) do governo com investidores, quando comparado com o Mapa das 

empresas, e isso se dá por meio dos bancos e das agências de fomento.  

 

Os bancos e agências de fomento são nossos investidores, é deles que vêm os 

recursos para destinarmos aos projetos de fomento à pesquisa e inovação. 

Existem programas de fluxo contínuo onde podemos estar sempre captando 

recursos, e também editais específicos, mas sempre mantemos uma relação 

com essas agências de fomento para que possamos captar recursos 

continuamente aos projetos (GF2). 

 

Observa-se que, dos 12 sujeitos da subcategoria “investidores”, 7 (58,33%) são bancos 

de fomento ou se caracterizam como programas de agências de fomento. Também estão entre 

os investidores duas associações com qualificação de OSCIP, um fundo de investimento anjo, 

um fundo de VC e uma rede de investidores anjo.  

 

Não temos uma colaboração direta com esses fundos de investimento anjo ou 

de venture capital no sentido de participar dos fundos ou de captar recursos 

com eles, mas sempre mantemos contato, pois são importantes apoiadores dos 

empreendedores que estão em busca de capital. Sempre buscamos atrair mais 

investimentos para nosso ecossistema; além de manter contato, procuramos 

criar um ambiente propício para o empreendedorismo, esse pessoal está em 

busca de bons negócios (GF2). 

 

A relação de colaboração com a subcategoria “associação” é idêntica à da universidade. 

Ambas apresentam 11 sujeitos localizados no círculo interno e 11 sujeitos localizados no círculo 

intermediário, indicando uma colaboração de contínua a esporádica nas duas subcategorias de 

relacionamento. Com a universidade, entretanto, a relação é maior com pessoas (professores e 

pesquisadores). Dos 26 sujeitos da subcategoria “universidades”, 12 (46,15%) são pessoas 

físicas, sendo que, destas, 6 (50%) estão situadas no círculo interno. Com as ICTs, apesar do 

pequeno número de sujeitos, a colaboração é ainda maior. Dos 7 sujeitos em ICTs, 4 (57,14%) 

estão no círculo interno. “É comum apoiarmos projetos de pesquisa e extensão de professores” 

(GF2). 

Com os dados das relações significativas dos participantes do GF2 inseridos no Mapa 

da Rede de Colaboração, se construiu a rede social de conexões dos sujeitos. O resultado é de 

328 conexões, com uma densidade da rede de 0,017, um diâmetro 7 e um comprimento médio 

do caminho da rede do GF2 de 3,388. A Figura 26 apresenta a formação dos clusters e das 



186 
 

comunidades da rede do GF2, destacando os círculos maiores conforme o grau de centralidade 

dos membros da rede. 

 

Figura 26 – Grafo de clusterização e comunidades da rede do GF2 – Governo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF2 (2021). 

 

Nota-se no grafo de clusterização que C1 forma um cluster afastado da rede, com um 

ator API (que possui apenas duas conexões com o restante da rede) realizando a corretagem da 

maior parte dos membros. Contudo, 4 membros conseguem acessar outro membro da APD, 

mais próximo da rede e não dependente da corretagem do primeiro. Além disso, esse sujeito 

APD se conecta diretamente com C2 e C3. 

A C2 apresenta dois clusters – um deles tem um investidor, caracterizado como de 

fomento público, que faz a corretagem com um grupo de empresas, uma associação e um hábitat 

de inovação. O outro cluster da C2 tem uma associação realizando a corretagem com um grupo 

de hábitats de inovação. Além disso, essa associação é ponte de conexão (intermediação) entre 

C2, C3, C4, C5, C6 e C9. Os participantes esclarecem que, apesar da intermediação da 

associação, o acesso aos hábitats de inovação é bastante fácil: “Isso realmente representa a 

nossa relação com a associação. A associação formou uma rede de hábitats de inovação” (GF2). 
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A C3 forma um cluster que tem um sujeito da APD fazendo a corretagem da maioria 

dos membros da comunidade, mas um SSA, duas associações e um hábitat de inovação estão 

integrados na C5 e fazem uma ponte de conexão com C4 e C6. A C4, apesar de apresentar um 

pequeno cluster com corretagem de um APD, é bastante distribuída na rede por meio de 

diversos SSA responsáveis pela ponte de conexão com outras comunidades. De forma 

distribuída também aparece a C5, com um pequeno cluster que tem um APD fazendo a 

corretagem, sendo que parte dele também recebe a corretagem (dupla) de uma associação.  

A C6, apesar de possuir um membro com alto grau de centralidade, não exibe uma 

concentração em cluster, pois a maioria dos seus membros está distribuída na rede, fazendo 

conexão com outras comunidades.  

A C7 é uma comunidade em que todos os membros são universidades que estão bem 

distribuídas pela rede, conectando-se com diversas outras comunidades. A universidade que 

apresenta um maior grau de centralidade (maior círculo) se liga a várias comunidades ao mesmo 

tempo. Situação semelhante ocorre na C8, que também está bastante distribuída na rede e inclui 

um membro com maior grau de centralidade por exibir conexão direta com muitas comunidades 

simultaneamente. 

A C9 é uma comunidade relativamente distribuída quando os membros são APD, mas 

apresenta um cluster com um sujeito API que faz a corretagem com um grupo de empresas, 

sendo que algumas delas precisam realizar um caminho de comprimento duplo para acessar a 

corretagem dessa API. Esse sujeito, por sua vez, possui conexão com diversas outras 

comunidades.  

Importante observar como a corretagem influencia o acesso às empresas pela rede. Isso 

se caracteriza tanto na C9 como também na C2. Como destacado anteriormente, evidencia a 

forma como o governo se relaciona com as empresas, por meio de contratos com prazos 

determinados. Contudo, a relação de corretagem da associação com os hábitats de inovação 

(C2) se caracteriza de forma diferente. A associação possui qualificação de OS, e o vínculo não 

é dado por contrato, mas por parceria. Isso torna o acesso à rede de hábitats de inovação mais 

fluido. De fato, a relação se torna efêmera quando o contrato determina um prazo para o fim do 

projeto. Em contraponto, quando há uma parceria, sem um prazo final determinado, mesmo as 

corretagens se tornam mais fluidas, indicando que o compartilhamento de ativos é maior e 

melhor quando há perspectiva de longo prazo na relação. 

A Figura 27 apresenta as hélices e as subcategorias segmentadas por cores e o grau de 

intermediação dos sujeitos da rede, ou seja, quanto maior o círculo, maior o grau de conexão 

entre comunidades e entre clusters. 
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Figura 27 – Grafo de intermediação da rede do GF2 – Governo. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF2 (2021). 

 

A rede se configura como um ecossistema empreendedor em que o governo, por meio 

da APD e da API, exerce um papel importante de articulação, fomentando projetos de pesquisa 

e inovação. Isso corrobora Scaringella e Radziwon (2018), que apontam que o governo e seus 

líderes devem manter mecanismos para nutrir e sustentar o empreendedorismo por meio de 

apoio direto ou indireto.  

Além disso, diversos outros atores se destacam, como associações, universidades e 

investidores, formando uma rede de apoio que fornece infraestrutura, recursos (financeiros e 

não financeiros) e conexão. A intermediação dividida entre diversos atores indica uma liderança 

em rede, apontada por Amaral (2014) na fase de funcionamento. Ao discutir o modelo de 

governança exercido no ecossistema, sob a perspectiva compartilhada ou intermediada 

(PROVAN; KENIS, 2008), os participantes do GF2 apontam que há uma “governança 

situacional”, podendo evoluir para um “modelo híbrido”. 
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Em alguns momentos, há uma governança compartilhada e outras intermediada ou 

direcionada, é situacional. Isso vai depender, muitas vezes tem essa organização líder 

(NAO) que vai puxando, e ela vai direcionando, então eu vejo que é situacional, tem 

vezes que é compartilhada e por vezes é intermediada. A governança pode ser 

situacional dependendo da ação que está sendo realizada, como também pelo 

momento que o ecossistema se encontra. Acontecem diversas situações em que a 

governança hora se enquadra como intermediada e outra hora é compartilhada. Pode 

ser necessário evoluir para um modelo híbrido, que dê apoio às lideranças e, além 

disso, que dê liberdade para atuação de forma autônoma, com núcleos menores 

desenvolvendo os seus trabalhos (GF2). 

 

Além disso, a intermediação pode ser exercida por outros atores, como as associações e 

as universidades, não necessariamente pelos atores de governo. Inclusive, esses atores acabam 

influenciando as ações do governo quando exercem a liderança do ecossistema. Essa liderança 

não é oficial, mas é realizada de maneira informal, pois o que determina sua influência não são 

regras formais, e sim as ações empreendidas em colaboração com outros atores. 

 

Em alguns casos, a governança pode ser intermediada por universidades, 

associações ou pelos Serviços Sociais Autônomos (SSA), isso depende do 

projeto ou do setor de atuação. As associações e universidades exercem uma 

grande influência no ecossistema de Florianópolis. As associações são criadas 

com a finalidade da sociedade ou de empreendedores se organizarem, estas 

devem ser os principais atores numa governança intermediada, exercendo o 

papel de organização administradora da rede. Além de uma melhor 

organização das relações entre os membros da associação, podem pleitear 

junto ao governo e outras entidades e se apresentar para o mercado como uma 

associação. A universidade é o epicentro de onde surge a gênese do 

ecossistema. Essa influência como organização administradora da rede não é 

oficializada, é mais como uma liderança informal, uma referência quando se 

pensa na colaboração para o ecossistema (GF2).  

 

Segundo os participantes do GF2, o modelo de visualização em rede representa as 

relações e a influência dos atores sobre os agentes. 

 
É possível visualizar quem são as lideranças de fato, ou seja, quem influencia 

e quem é influenciado no direcionamento do ecossistema, atuando em 

colaboração, e esse não é o papel somente do governo, mas também das 

universidades, dos empreendedores e da sociedade como um todo, que se 

organiza através das associações (GF2). 

 

Importante destacar ainda que a forma de visualização em rede contribui para a tomada 

de decisão dos gestores públicos em políticas públicas, pois “é uma dificuldade saber quem são 

as partes interessadas e entender como é a dinâmica do ecossistema, e esse modelo mostra a 

riqueza das relações e sua influência envolvendo todas as hélices” (GF2). Além disso, se mostra 

uma importante ferramenta para a GC, pois “esse tipo de mapeamento gera conhecimento para 
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quem assume a gestão local, dando uma visão de continuidade a longo prazo para o 

desenvolvimento da região” (GF2).  

5.2.3 Análise da Rede de Colaboração do GF3 – Universidade 

 

O Grupo Focal 3 (GF3) representa a hélice “universidade” e foi constituído por 

pesquisadores e professores universitários que desenvolvem projetos de ensino, pesquisa e 

extensão junto ao ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis. A Figura 28 

apresenta o Mapa da Rede de Colaboração construído pelos integrantes do GF3, representando 

a rede social significativa dos informantes. 

 

Figura 28 – Mapa da Rede de Colaboração do GF3 – Universidade. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF3 (2021). 

 

O Mapa da Rede de Colaboração do GF3 apresenta 292 sujeitos de colaboração. Destes, 

195 (66,78%) concentram-se no círculo interno, 73 (25%), no círculo intermediário, e 24 

(8,22%), no círculo externo. O GF3 é o que apresenta o maior nível de colaboração entre os 

informantes e os sujeitos da sua rede social significativa.  

A maior parte dos sujeitos indicados pertence à própria subcategoria “universidade”, 

totalizando 79 sujeitos (27,05%), distribuídos em sua maioria no círculo interno, com 57 

(72,15%); seguido pelo círculo intermediário, com 17 (21,52%); e em menor quantidade no 
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círculo externo, com 5 (6,33%), o que indica que as universidades colaboram continuamente 

entre si. Considerando-se toda a hélice “universidade”, que inclui as subcategorias das ICTs e 

dos SSAs, soma-se o total de 103 sujeitos, representando 35,27% do total. Ambas as 

subcategorias apresentam 12 sujeitos, sendo que as ICTs apresentam 9 (75%) localizados no 

círculo interno, e 3 (25%), no círculo intermediário; já com os SSAs, 7 (58,33%) estão situados 

no círculo interno, 3 (25%), no círculo intermediário, e 2 (16,67%), no círculo externo. 

Conforme foi apontado no GF1 e no GF2, a presença das pessoas é bastante 

significativa, principalmente quando os dados são estratificados pela relação com a 

universidade, representando mais de 50% de colaboração contínua (círculo interno) no 

relacionamento pessoal. Esse é um indicador da relevância do relacionamento pessoal de 

governantes, empresários, empreendedores e diretores das empresas com professores e 

pesquisadores. O mesmo padrão ocorre no GF3, em que, dos 292 sujeitos, 104 (35,62%) são 

pessoas físicas, sendo que 75 (72,12%) estão no círculo interno, 23 (22,11%), no círculo 

intermediário, e somente 6 (5,77%), no círculo externo. Esse é um indicador de reciprocidade 

que confirma a colaboração contínua no âmbito das relações pessoais entre os professores e os 

pesquisadores e demais sujeitos do ecossistema de Florianópolis. 

Realizando essa análise do subgrupo “universidade”, o padrão de colaboração se 

confirma. Dos 79 sujeitos, 39 (49,37%) são pessoas físicas, sendo que 28 destes (71,80%) estão 

localizados no círculo interno, 8 (20,51%) estão no círculo intermediário, e somente 3 (7,69%), 

no círculo externo. Verificou-se ainda que dois desses sujeitos estão identificados de forma 

generalizada como “alunos de graduação” e “alunos de pós-graduação”, situados no círculo 

interno, e outros dois como “ex-alunos de graduação” e “ex-alunos de pós-graduação”, 

posicionados no círculo externo, sendo esse um indicativo de que a relação pessoal entre 

professores e alunos ou ex-alunos é ainda mais expressiva. De fato, isso traz à tona o novo papel 

da universidade, que atua não somente na produção de pesquisa básica e na transferência 

tecnológica, mas amplia o seu papel como ator que dá suporte ao ecossistema, promovendo o 

empreendedorismo acadêmico, nutrindo o ecossistema com conhecimentos e iniciativas de 

novos negócios. 

Apesar da relação maior do GF3 com a subcategoria “universidade” (universidade-

universidade), percebe-se heterogeneidade na estrutura da rede do grupo, indicando relações 

com todas as hélices e subcategorias. A subcategoria mais representativa é a de hábitats de 

inovação, com 51 sujeitos (17,47%), seguida por empresas, com 43 sujeitos (14,73%), por APD, 

com 30 (10,27%), e por associações, com 45 sujeitos (9,59%).  
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Na subcategoria de hábitats de inovação, se observa que a relação dos participantes do 

GF3 se dá majoritariamente de forma institucional, enquanto a relação pessoal se dá com o 

gestor, que é a principal liderança dentro dos hábitats. De fato, os participantes do GF3 são 

integrantes dos hábitats de inovação, fazendo parte dos processos como mentores e consultores, 

desenvolvendo metodologias, produzindo e compartilhando conhecimentos por meio de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Esses hábitats fornecem estrutura e processos em que 

os professores e os pesquisadores podem atuar como verdadeiros profissionais do 

conhecimento, agregando importantes elementos de valor ao ecossistema de 

empreendedorismo inovador numa economia baseada no conhecimento. 

Em termos de colaboração, nota-se que, dos 51 sujeitos da subcategoria “hábitats de 

inovação”, 35 (68,63%) estão localizados no círculo interno, 12 (23,53%) estão no círculo 

intermediário, e somente 4 (7,84%) estão localizados no círculo externo. Isso representa a 

colaboração contínua das atividades realizadas pelos professores e pesquisadores com os 

hábitats de inovação. 

Importante destacar que a relação com startups, que também são integrantes desses 

hábitats, está demonstrada na subcategoria de empresas. Assim, os hábitats de inovação, além 

de oferecerem apoio aos negócios nascentes, exercem um importante papel de conexão entre a 

universidade e os empreendedores, fornecendo não somente a infraestrutura adequada (física e 

virtual), mas, principalmente, os processos facilitadores de compartilhamento de 

conhecimentos que promovem o empreendedorismo inovador.  

Esse ambiente de conexão proporcionado pelos hábitats de inovação permite ao 

pesquisador compreender a realidade tanto do empreendedor como das demandas da sociedade, 

para então desenvolver soluções inovadoras que efetivamente resolvam os desafios enfrentados. 

Além disso, possibilita a participação direta da sociedade na introdução simples e rápida de 

inovações, otimizando recursos e tornando-as de fato relevantes para o contexto de aplicação. 

Essa colaboração com as empresas e os empreendedores é evidenciada pelo fato de a 

subcategoria “empresas” ser a terceira mais relevante, após serem considerados a própria 

universidade e os hábitats de inovação. Dos 43 sujeitos da subcategoria “empresas”, 20 

(46,51%) estão no círculo interno, 17 (39,54%) estão no círculo intermediário e 6 (13,95%) 

estão no círculo externo. Ressalta-se que 3 desses sujeitos estão identificados de forma 

generalizada como “startups”, sendo que 2 destes representam startups residentes em hábitats 

de inovação e localizadas no círculo interno. Trata-se de um indicativo de que a relação entre 

professores, pesquisadores e empreendedores é ainda mais expressiva e de que a colaboração 

para criação de novos negócios é contínua. 
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O Mapa da Rede de Colaboração do GF3 é o que possui o maior número de sujeitos da 

hélice “sociedade” (sem considerar o próprio GF4 – Sociedade), tanto em números absolutos 

como em proporção. Dos 9 sujeitos da subcategoria “sociedade”, 6 (66,67%) estão localizados 

no círculo interno, 2 (22,22%) estão no círculo intermediário e somente um (11,11%) está 

localizado no círculo externo, sendo que 6 sujeitos dessa subcategoria estão representados de 

forma generalizada como líderes de comunidades, organizadores de eventos e comunidades de 

mentores. Isso representa a relevância da colaboração contínua das atividades promovidas pela 

universidade, que agregam elementos de valor para a sociedade. 

A partir dos dados das relações significativas dos participantes do GF3, se construiu a 

rede social de conexões dos sujeitos. O resultado é de 499 conexões, com uma densidade da 

rede de 0,012, um diâmetro 4 e o comprimento médio do caminho da rede de 2,559. A Figura 

29 apresenta a formação dos clusters e das comunidades da rede do GF3, destacando os círculos 

maiores conforme o grau de centralidade dos membros da rede. 

 

Figura 29 – Grafo de clusterização e comunidades da rede do GF3 – Universidade. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF3 (2021). 



194 
 

A C1 e a C2 são comunidades em que predominam sujeitos da APD, formando clusters 

com forte influência da universidade da C3. Os sujeitos mais distantes dessa influência são 

responsáveis por criar outros caminhos de conexão. Na C1, se verifica que um sujeito da APD 

faz conexão com a universidade da C7 e que um hábitat de inovação faz uma ponte de conexão 

com a associação da C8. Na C2, por sua vez, o sujeito com maior grau faz a ponte de conexão 

entre o cluster e outros sujeitos da comunidade, mais distribuídos, que se integram à C9. 

Na C3, percebe-se um grande cluster formado, com uma universidade fazendo a 

intermediação. Esse cluster é composto por uma diversidade de sujeitos de variadas 

subcategorias, que, inclusive, estão situados fora do território de Florianópolis. Isso indica a 

capacidade dessa universidade de exercer um papel de gatekeeper, atuando como um “porteiro” 

que controla a entrada de conhecimentos por meio da corretagem exercida entre os agentes 

externos e o ecossistema. Ou ainda o exercício de uma função de boundary spanning, operando 

como um canal que permite o fluxo de importação de conhecimentos externos ao ecossistema. 

A Figura 30 evidencia a função de boundary spanning exercida pela universidade da 

C3. Na imagem A, estão todas as conexões da rede do GF3, e na imagem B estão em destaque 

somente as conexões da universidade da C3. Observa-se, portanto, que esta desempenha um 

papel de ponte de conexão dos agentes externos ao ecossistema, localizados no cluster, com 

diversos sujeitos de todas as comunidades, incluindo outras universidades, ICTs, associações, 

hábitats de inovação, APD e API.  

 

Figura 30 – Função de boundary spanning da universidade. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF3 (2021). 
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Os atores boundary spanning têm papel importante na capacidade absortiva de 

conhecimentos externos ao ecossistema, bem como na difusão do conhecimento a partir das 

conexões internas da sua rede. São atores que geram novidade, recorrendo ao conhecimento 

local e externo, e, neste caso, promovem uma dinâmica de confiança entre o meio acadêmico e 

o setor empresarial, além de contribuir para uma perspectiva de inovação aberta por meio da 

socialização em rede de conhecimentos interorganizacionais. 

As comunidades C4, C5, C6 e C7 apresentam um padrão similar, formando um pequeno 

cluster liderado por uma universidade e por outros sujeitos bem distribuídos pela rede. O cluster 

da C4 é predominantemente formado por empresas, indicando que existe uma estratégia de 

atuação dessa universidade como ator na promoção de uma colaboração com essas empresas. 

Já no cluster da C5 predominam sujeitos de universidade que fazem conexão direta e 

independente com a universidade da C3, que exerce a função de boundary spanning. Isso 

representa o importante papel das universidades dessa comunidade na difusão do conhecimento 

para toda a rede. 

A C8 é uma comunidade liderada por uma associação que forma um cluster de hábitats 

de inovação e outros membros da associação. Verifica-se que tanto a associação líder como o 

cluster possuem conexão direta e independente com a universidade da C3, que exerce a função 

de boundary spanning. A associação líder se destaca por fazer conexão com membros de todas 

as demais comunidades. 

A C9, por sua vez, é uma comunidade liderada por um hábitat de inovação que forma 

um cluster com empresas, investidores e uma universidade. Os sujeitos desse cluster estão 

localizados fora de Florianópolis. Constata-se, portanto, que o hábitat de inovação também 

exerce uma função de boundary spanning.  

A Figura 31 evidencia essa função mostrando as conexões da rede do GF3 na imagem 

A, e as conexões do hábitat de inovação da C9, em destaque, na imagem B. Observa-se que o 

hábitat de inovação faz uma ponte de conexão entre os agentes do cluster e diversos outros 

membros da C9, além de membros das comunidades C4, C5, C6, C7 e C8, abrangendo a ligação 

direta com a universidade da C3. Os membros da C9 que estão distribuídos na rede têm uma 

diversidade de papéis, incluindo empresas, associações, universidades, ICTs, SSAs, APD, API 

e outros hábitats de inovação.  

Além disso, a presença significativa de investidores, principalmente de VC, e da 

universidade no cluster evidencia que o hábitat de inovação, além de contribuir com a 

capacidade absortiva de conhecimentos externos ao ecossistema, colabora com o fluxo de 

investimentos, nutrindo o ecossistema com capital financeiro. 
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Figura 31 – Função de boundary spanning do hábitat de inovação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF3 (2021). 

 

Entende-se que a universidade da C3 e o hábitat de inovação da C9 exercem a função 

de boundary spanning em diferentes partes do país e do mundo, expandindo as fronteiras do 

ecossistema para além dos limites geográficos da região de Florianópolis. A Figura 32 apresenta 

as conexões georreferenciadas da universidade da C3, destacadas em vermelho, e as conexões 

do hábitat de inovação da C9, destacadas em amarelo. 

 

Figura 32 – Conexões georreferenciadas dos atores boundary spanning. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF3 (2021). 
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Destaca-se que todos os atores que lideram as comunidades possuem conexão direta e 

independente com a universidade da C3, indicando a relevância desta na sua função de 

boundary spanning. Na C9, essa função é compartilhada entre o hábitat de inovação e os 

diversos membros da comunidade que são responsáveis pela distribuição às demais 

comunidades. Essa característica demonstra que o GF3 exerce uma atividade de “hub”, 

capturando elementos de valor (financeiros e de conhecimentos) de diversas fontes externas e 

distribuindo por toda a rede.  

Autores destacam que a manutenção e a diversificação dos pipelines com os hotspots 

globais são importantes para evitar a rigidez e os designados efeitos de lock-in que surgem à 

medida que os clusters evoluem para um estágio de maturidade (OWEN-SMITH; POWELL, 

2004; BATHELT; MALMBERG; MASKELL, 2004). Além disso, a conformação de uma 

estrutura de canais internos e externos produz uma dinâmica de criação de conhecimento 

sistemático em que a conectividade local e o fluxo dos pipelines com hotspots globais produzem 

um ambiente vibrante, configurando-se num ecossistema de empreendedorismo inovador. 

A Figura 33 apresenta as hélices e as subcategorias segmentadas por cores e o grau de 

intermediação dos sujeitos da rede, ou seja, quanto maior o círculo, maior o grau de conexão 

entre comunidades e entre clusters. 

 

Figura 33 – Grafo de intermediação da rede do GF3 – Universidade. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF3 (2021). 
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A rede do GF3 demonstra características marcantes de um ecossistema de 

empreendedorismo inovador, resultado da conformação dos ecossistemas empreendedor, de 

inovação e de conhecimento, em que se apresenta uma responsabilidade de coexistência entre 

universidade, governo e empresas com a sociedade (quádrupla hélice). Incluem-se nessa 

dinâmica outros agentes de suporte, como investidores de risco, comunidades de mentores, 

serviços especializados, entre outros, constituindo uma verdadeira rede de apoio ao 

empreendedorismo (KENNEY; PATTON, 2005; RATTEN; DANA, 2019; IGWE et al., 2020; 

CARAYANNIS et al., 2021). 

Destaca-se também a lógica de captura e de criação dos diversos elementos de valor 

(financeiro e de conhecimentos) como uma característica essencial para o desenvolvimento dos 

ecossistemas de inovação (IANSITI; LEVIEN, 2004; CARAYANNIS, CAMPBELL, 2009; 

ADNER; KAPOOR, 2010; LI; GARNSEY, 2014; WRIGHT, 2014).  

Outro atributo significativo que retrata um ecossistema de inovação é a relevância do 

hábitat de inovação como um novo elemento que fornece a estrutura adequada (física e virtual) 

e processos facilitadores de compartilhamento de conhecimentos, promovendo uma cultura de 

inovação aberta, de conexão e de colaboração que apoia o empreendedorismo inovador, além 

de exercer a função de boundary spanning. 

Além disso, a atividade de hub (ou stewards) é exercida pela universidade e pelo hábitat 

de inovação, neste, inclusive, passando de uma formatação centralizada para uma formatação 

distribuída pelos diversos atores da comunidade, favorecendo a difusão de conhecimento a 

partir das conexões internas da rede, caracterizando-se como um knowledge hub.  

Fica evidente, portanto, o aspecto distinto do ecossistema de conhecimento, em que a 

conectividade dos atores está centrada na instituição geradora de conhecimento (CLARYSSE 

et al., 2014), neste caso, nas universidades e no hábitat de inovação. Este, por sua vez, se 

apresenta como um ator importante, que atua numa abordagem aberta e holística, promovendo 

o alinhamento do fluxo de captura de valor do conhecimento (ecossistema de conhecimento), 

chegando até as empresas (ecossistema de inovação) e o mercado (ecossistema empreendedor) 

por meio de soluções inovadoras.  

Baptista (1998) destaca que os vínculos entre empresas, universidades e os diversos 

agentes e atores facilitam o aprendizado coletivo e aumentam a velocidade da difusão da 

inovação. Essa característica distintiva de transbordamento do conhecimento em soluções 

inovadoras que são mais facilmente adotadas pela sociedade (mercado) é o que se destaca no 

ecossistema de empreendedorismo inovador. 

 



199 
 

5.2.4 Análise da Rede de Colaboração do GF4 – Sociedade 

 

Considerando-se a relevância da participação da sociedade no processo de inovação, 

evidenciada tanto nas abordagens teóricas da quádrupla hélice como nos dados levantados junto 

aos GF1, GF2 e GF3, se constituiu o Grupo Focal 4 (GF4), trazendo a representatividade da 

sociedade para a análise do ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis. O 

GF4 é formado por lideranças da sociedade civil que atuam como apoiadores, articuladores de 

ações, mentores, prestadores de serviços especializados e representantes de entidades que dão 

suporte ao ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis. A Figura 34 apresenta 

o Mapa da Rede de Colaboração construído pelos integrantes do GF4, retratando a rede social 

significativa dos informantes. 

 

Figura 34 – Mapa da Rede de Colaboração do GF4 – Sociedade. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF4 (2021). 

 

O Mapa da Rede de Colaboração do GF4 apresenta 404 sujeitos de colaboração, sendo 

o mais representativo, dispondo do maior número de sujeitos indicados pelos participantes. 

Destes, 226 (55,94%) concentram-se no círculo interno, 135 (33,42%), no círculo 

intermediário, e 43 (10,64%), no círculo externo, indicando um nível de colaboração contínua 

entre os informantes e os sujeitos da rede social.  
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A distribuição dos sujeitos entre as hélices apresenta equilíbrio entre sociedade, 

universidade e empresas, respectivamente representadas pelas subcategorias “associação”, com 

72 sujeitos (17,82%), “universidade”, com 76 sujeitos (18,81%), e “empresas”, com 65 sujeitos 

(16,09%). Há representatividade também da subcategoria “hábitats de inovação”, com 57 

sujeitos (14,11%). A hélice “governo” se apresenta em menor proporção na relação significativa 

do GF4, somando as subcategorias “APD” e “API”, totalizando 47 sujeitos (11,63%).  

Verifica-se, portanto, que os participantes do GF4 que representam a sociedade 

demonstram uma relação significativa com a universidade. Dos 76 sujeitos da subcategoria 

“universidade”, 35 (46,05%) estão localizados no círculo interno, 31 (40,79%), no círculo 

intermediário, e 10 (13,16%), no círculo externo. Conforme se percebeu anteriormente, após o 

próprio GF4, o GF3 é aquele que possui o maior número de sujeitos da sociedade, tanto em 

números absolutos como em proporção, confirmando a reciprocidade na relação significativa 

entre sociedade e universidade.  

Quando se avalia a relação pessoal dos participantes do GF4 com professores e 

pesquisadores, nota-se que 40 sujeitos (52%) são pessoas físicas, sendo que 26 (65%) estão no 

círculo interno, 10 (25%) estão no círculo intermediário e 4 (10%) estão no círculo externo. 

Isso confirma o padrão apontado nos demais grupos focais, em que a colaboração pessoal com 

professores e pesquisadores é maior do que a colaboração em nível institucional.  

Constatou-se que um dos sujeitos localizados no círculo interno está identificado de 

forma generalizada como “professores”, sendo esse um indicativo de que a relação pessoal entre 

professores e alunos ou ex-alunos é ainda mais expressiva. Isso confirma a reciprocidade de 

colaboração apontada no GF3, em que também são identificados sujeitos de forma generalizada 

como “alunos de graduação”, “alunos de pós-graduação”, “ex-alunos de graduação” e “ex-

alunos de pós-graduação”. 

Além disso, se verificou um sujeito, localizado no círculo interno, também identificado 

de forma generalizada como “colegas de doutorado”, indicando que, além da colaboração 

significativa com professores e pesquisadores, há uma relação significativa de colaboração 

contínua entre os discentes. Isso aponta o papel da universidade de promover a formação de 

vínculos significativos de colaboração, para o ecossistema de empreendedorismo inovador, 

entre os discentes, realizando pesquisas que contribuem para o desenvolvimento de 

conhecimentos que agregam valor ao ecossistema e apoiando o empreendedorismo acadêmico. 

A subcategoria “associações” é a segunda mais representativa em número total de 

sujeitos, com 73 sujeitos (18,07%), sendo 57 (78,08%) localizados no círculo interno, 9 

(12,33%), no círculo intermediário, e apenas 7 (9,59%) no círculo externo. Essa também é a 



201 
 

segunda subcategoria mais representativa em número de pessoas, com 26 sujeitos (35,62%). 

Nesse sentido, percebe-se que a colaboração contínua é mais representativa no nível das 

relações pessoais, com 22 sujeitos (84,62%) situados no círculo interno e os outros 4 sujeitos 

divididos nos círculos intermediário e externo. 

Na subcategoria “sociedade”, por sua vez, dos 23 sujeitos, 20 (86,96%) são pessoas 

físicas, além de se identificarem sujeitos dessa subcategoria representados de forma 

generalizada como líderes de comunidades, organizadores de eventos, comitês e mentores. Isso 

representa a relevância da participação dos indivíduos de forma organizada em associações e 

grupos de interesse, realizando ações e projetos que colaboram efetivamente para o 

desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo inovador. 

Na subcategoria “empresas”, estão localizados 65 sujeitos, sendo que 43 (66,15%) estão 

situados no círculo interno, 20 (30,77%), no círculo intermediário, e apenas 2 (3,08%), no 

círculo externo. Desse total, 21 (32,31%) são pessoas, sendo que um sujeito, localizado no 

círculo interno, está representado de forma generalizada como “empreendedores”. Além disso, 

se verifica que diversos empreendedores assumem atividades em associações. Isso evidencia 

uma das características marcantes para um ecossistema empreendedor, em que se apresenta 

uma responsabilidade das empresas para com a sociedade, não somente no apoio a ações de 

responsabilidade social, mas com o empreendedor atuando ativamente junto à sociedade por 

meio das associações. 

Seguindo o mesmo padrão do GF3 (Universidade), a relação dos participantes do GF4 

(Sociedade) com a subcategoria “hábitats de inovação” também é majoritariamente 

institucional, sendo que a relação pessoal se dá com o gestor, que é a principal liderança dentro 

dos hábitats. A subcategoria apresenta 57 sujeitos (14,11%), sendo que 28 (49,12%) estão 

posicionados no círculo interno, 20 (35,09%), no círculo intermediário, e 9 (15,79%) no círculo 

externo, indicando que há colaboração contínua da sociedade com os hábitats de inovação.  

Destaca-se que foram identificados na subcategoria “hábitats de inovação” sujeitos 

representados por eventos e movimentos sociais, caracterizados por iniciativas, ações e projetos 

coletivos que envolvem grupos de pessoas em torno de uma temática ou de um objetivo em 

comum, geralmente liderados por membros da sociedade.  

Os eventos e os movimentos são designados por um espaço mental de compartilhamento 

de experiências e de idealizações, determinando o tempo-espaço em que a informação é 

interpretada para se tornar conhecimento (NONAKA; KONNO, 1998). No contexto do espaço 

urbano, podem ser definidos como distritos de inovação, cidades inteligentes, cidades do 

conhecimento, entre outras tipologias. Os eventos e os movimentos sociais são hábitats de 
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inovação responsáveis pelo buzz local, atraindo novos atores para o ecossistema e promovendo 

o efeito de contágio de novas lideranças, responsáveis por coordenar as iniciativas, as ações e 

os projetos de forma a tornar o ecossistema ativo e mais robusto. 

O GF4 apresenta o maior número de sujeitos da subcategoria “investidores” (27), 

caracterizada majoritariamente por Venture Capital e investidores anjo (24). Além disso, foram 

identificados sujeitos representados de forma generalizada como “redes de investidores”, que 

também atuam como mentores investidores. Isso confirma a intermediação de relacionamento 

entre a subcategoria “investidores” e a sociedade. 

A partir dos dados das relações significativas dos participantes do GF4, se construiu a 

rede social de conexões dos sujeitos. O resultado é de 722 conexões, com uma densidade da 

rede de 0,009, um diâmetro 6 e o comprimento médio do caminho da rede de 2,845. A Figura 

35 apresenta a formação dos clusters e das comunidades da rede do GF4, destacando os círculos 

maiores conforme o grau de centralidade dos membros da rede. 

 

Figura 35 – Grafo de clusterização e comunidades da rede do GF4 – Sociedade. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF4 (2021). 
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A formatação da C1 é composta por um cluster com uma associação que exerce função 

de boundary spanning com outras associações externas. Apesar da distância desse cluster, o 

fluxo segue para duas universidades, uma delas localizada no centro da rede e que desempenha 

uma função de hub, distribuindo as informações e os conhecimentos (knoweldge hub) 

capturados pela associação para outros sujeitos de universidade, que, por sua vez, se conectam 

diretamente com as lideranças das demais comunidades. Assim, as universidades exercem o 

papel de codificação e de distribuição dos conhecimentos da associação para toda a rede. 

A Figura 36 mostra a função de boundary spanning executada pela associação e a função 

de knowledge hub exercida pela universidade da C1. Na imagem A, estão todas as conexões da 

rede do GF4, e na imagem B estão em destaque as conexões da C1. 

 

Figura 36 – Função de knowledge hub da universidade. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF4 (2021). 

 

A C2 também é uma comunidade liderada por uma universidade, com diversos sujeitos 

de universidades e ICTs distribuídos por toda a rede. Um grupo dessa comunidade forma um 

cluster que inclui um sujeito da universidade e um investidor da C4, que também estão 

conectados com a ICT da C3, representando uma ligação significativa entre essas três 

comunidades. Essa colaboração é confirmada pelo cluster da C3, que se forma próximo; 

entretanto, fica evidente que a divisão dos clusters é promovida pela triangulação de conexão 

com o SSA da C4. A C3, por sua vez, forma um segundo cluster, em que a ICT exerce uma 

função de boundary spanning, responsável pela conexão com diversos agentes externos, 

incluindo associações, universidades, hábitats de inovação, APD, API, uma ICT e um 

investidor. 
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Na C4, se verifica um grande cluster composto por uma diversidade de sujeitos de todas 

as subcategorias, na sua grande maioria localizados fora de Florianópolis, mas também inclui 

um número expressivo de empresas locais. Isso indica que o SSA exerce uma função de 

atractor, que compreende a função de boundary spanning, mas ao mesmo tempo executa um 

papel de gatekeeper à medida que controla o fluxo de conhecimentos por meio da corretagem 

exercida entre os agentes externos e internos do ecossistema. O atractor se destaca pela sua 

força institucional. A Figura 37 evidencia a função de atractor exercida pelo SSA da C4. Na 

imagem A, estão todas as conexões da rede do GF4, e na imagem B estão em destaque somente 

as conexões do SSA da C4. 

 

Figura 37 – Função de atractor do SSA. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF4 (2021). 

 

Destaca-se que, diferentemente do que se evidencia na função de boundary spanning 

desempenhada pela universidade e pelo hábitat de inovação, apresentada no GF3, o SSA da C4 

não exibe conexões diretas e independentes com a maioria dos atores que lideram as demais 

comunidades, bem como não apresenta uma comunidade distribuída pela rede. Contudo, a sua 

influência é capaz de atrair outros agentes das demais comunidades. Alerta-se que essa força 

de atração pode, aos poucos, enfraquecer a atuação das demais lideranças e, consequentemente, 

das comunidades, transformando-se em um “EGOssistema”. Conforme destacado pelos 

participantes do GF4, essa constatação pode ser um diagnóstico de necessidade de ações de 

articulação que promovam uma liderança em rede. 

 

Isso ocorre muito quando uma universidade ou instituição realiza um projeto 

com a comunidade sem levar em consideração quem são as lideranças. É 

preciso conhecer quem são as lideranças e fortalecer, pois acontecem 

situações em que se inicia um movimento e uma instituição vem apoiar, mas 
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como estava bem no começo as lideranças se acomodam, e, quando o projeto 

com a instituição acaba, o movimento que iniciou forte também se acaba 

porque não foram fortalecidas as lideranças para dar continuidade. Um projeto 

realizado por uma instituição ou universidade tem mais força para atrair as 

pessoas pelo nome que ela tem, mas é preciso fortalecer lideranças para dar 

continuidade às ações e manter a chama viva depois que o projeto com a 

instituição termina (GF4).  

 

Fatores da cultura e das relações informais também devem ser considerados para que 

esses atores operem como um orchestrator, intervindo de forma assertiva na morfologia do 

ecossistema, promovendo o fortalecimento da liderança em rede.  

 

Quando uma instituição realiza uma ação de mudança na comunidade e a 

liderança não é considerada, por mais positiva que seja a proposta, pode 

ocorrer uma divisão de egos, e quem liderava acaba “puxando para trás”, 

prejudicando o resultado daquela ação. Acontecem muitas ações sobre as 

mesmas temáticas, o problema é quando uma instituição realiza uma mesma 

ação que já é realizada, competindo com o mesmo público e esvaziando a ação 

que já é realizada pela comunidade. Ao invés de competir pela mesma causa, 

é preciso conhecer o que já é feito e fortalecer, de forma colaborativa, isso 

gera sinergia e mais pessoas são impactadas, fortalecendo as ações (GF4). 

 

A C5 é liderada por um SSA, e se observa a formação de dois clusters. Um destes, no 

qual o SSA faz corretagem, é formado por uma série de empresas e membros da sociedade que 

prestam serviços de apoio ao empreendedorismo. O outro cluster, mais distribuído, é 

constituído por hábitats de inovação e investidores, que apresentam conexão com o SSA da C4. 

Analisando-se o Mapa da Rede de Colaboração individual, se verifica que a colaboração dos 

hábitats de inovação e dos investidores que estão no cluster tem uma caracterísca mais contínua 

com o SSA da C5, o que confirma que esse cluster possui uma relação mais significativa com 

a C5. Entretanto, constata-se que um sujeito investidor, que está acima do cluster, é pertencente 

a um grupo de investidores que tem mais conexões com o SSA da C4. Esse pode ser um 

indicativo da força do SSA da C4, atraindo os membros desse cluster, o que, consequentemente, 

pode diminuir a colaboração com o SSA da C5. 

Na C6, percebe-se a formação de um pequeno cluster com uma associação que faz a 

corretagem de conexão com outras associações localizadas fora da região. Essa associação 

exerce uma função de boundary spanning, responsável pela entrada de informações das 

associações externas, e se conecta com os demais membros que estão distribuídos por toda a 

rede, criando ligações com as demais comunidades. A liderança dessa comunidade é 

compartilhada entre a associação que exerce a função de boundary spanning, um SSA e um 

hábitat de inovação. Estes dois últimos apresentam menor grau de conexão, mas desempenham 
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a função de knowledge hub, atuando como ponte de conexão direta com as lideranças das 

demais comunidades. Isso representa que o conhecimento capturado externamente pela 

associação é distribuído pelo SSA e pelo hábitat de inovação para toda a rede. 

Na C7, há a formação de um cluster de empresas, associações e uma universidade, 

situado fora da região que recebe a corretagem de um SSA que exerce a função de boundary 

spanning, promovendo a difusão do conhecimento capturado externamente por meio dos 

diversos membros distribuídos por toda a rede. A mesma formatação ocorre na C8, contudo 

com um cluster menor e com menos membros ao longo da rede.  

As comunidades C9 e C10 estão imersas na rede, sendo que a C9 exibe uma liderança 

distribuída entre uma associação e a APD, e a C10 é liderada por uma associação. 

A Figura 38 apresenta as hélices e as subcategorias segmentadas por cores e o grau de 

intermediação dos sujeitos da rede, ou seja, quanto maior o círculo, maior o grau de conexão 

entre as comunidades. 

 

Figura 38 – Grafo de intermediação da rede do GF4 – Sociedade. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF4 (2021). 
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A rede do GF4 se caracteriza como um ecossistema de conhecimento em que as 

instituições geradoras de conhecimento, como universidades, ICTs e SSAs, se apresentam 

como instituições-âncora (CLARYSSE et al., 2014). Atuando na função de boundary spanning 

dessas instituições, promove a captura de conhecimentos externos à região e um fluxo de 

distribuição desses conhecimentos pela rede, por meio da conectividade desses atores com 

outras lideranças, como associações empresariais e comunitárias. 

A Figura 39 mostra as ligações georreferenciadas dos atores que executam a função de 

boundary spanning no GF4. Verifica-se que a expansão de fronteiras do ecossistema promovida 

por esses atores permite uma conexão global (pipelines) com outros ecossistemas relevantes 

(hotspots), criando verdadeiros canais robustos de obtenção de conhecimento global. 

 

Figura 39 – Conexões georreferenciadas dos atores boundary spanning. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF4 (2021). 
 

Além disso, observa-se que universidades, SSAs e hábitats exercem uma função 

importante de knowledge hub, atuando na captura, na codificação e na distribuição de 

conhecimentos a partir da conectividade com associações que operam como boundary spanning 

e com as demais lideranças do ecossistema. Isso indica que os ativos de conhecimento, que 

poderiam estar isolados nas associações, são compartilhados por toda a rede a partir dos atores 

que exercem a função de knowledge hub. 

Entretanto, identifica-se a necessidade de maior conectividade, comunicação e 

coordenação entre os atores, com o propósito de gerar maior cooperação entre lideranças. 
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Destaca-se que, para uma boa governança da rede, é preciso considerar todas as partes 

interessadas. Nesse sentido, o atractor deve adaptar o seu papel nas diferentes fases de evolução 

do ecossistema. Nas fases iniciais de criação e de definição, o papel é de facilitador (promoter), 

com abordagens inspiracionais, em que mobiliza as lideranças. O atractor deve também 

orientar as ações exercendo um papel de gatekeeper, nutrindo o ecossistema com 

conhecimentos externos e facilitando a comunicação entre todas as partes interessadas, 

buscando incluir o máximo de atores que possam contribuir com o desenvolvimento do 

ecossistema para as fases de nascimento e de funcionamento.  

À medida que as lideranças são mobilizadas e que se avança para a fase de nascimento, 

o atractor exerce o papel de orchestrator, que, além de continuar atraindo novos atores, deve 

coordenar as ações tendo em vista a necessidade de uma atitude mais assertiva, de forma a 

tornar o ecossistema mais robusto e resiliente (MOORE, 1996; AMARAL, 2014). Na fase de 

funcionamento, o atractor deve prezar pelo equilíbrio de forças e pela equidade de participação 

de todas as partes interessadas. Dessa forma, a sua função de atractor cede espaço para que 

outros atores possam liderar a continuidade do ecossistema. Assim, o papel de facilitador 

retorna, mas agora exercendo outras funções, como de boundary spanning, apoiando tanto a 

captura de conhecimentos externos como também de outros recursos (one stop shop) e 

distribuindo para todo o ecossistema por meio da conexão direta e independente com todas as 

lideranças, bem como promovendo conexões e a construção de comunidades de novas 

lideranças (promoter). 

 

5.2.5 Análise da Rede de Colaboração do GF5 – Hábitats de Inovação 

 

Diante da representatividade dos hábitats de inovação, apontada nos demais grupos 

focais, e de sua relevância no contexto do ecossistema de empreendedorismo inovador de 

Florianópolis, foi realizado um Grupo Focal 5 (GF5) com gestores de hábitats de inovação 

localizados em Florianópolis, que se caracterizam como ambientes promotores do 

empreendedorismo inovador, como incubadoras, parques tecnológicos e centros de inovação. 

A Figura 40 apresenta o Mapa da Rede de Colaboração construído pelos integrantes do GF5, 

representando a rede social significativa dos informantes. 
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Figura 40 – Mapa da Rede de Colaboração do GF5 – Hábitats de Inovação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF5 (2021). 

 

O Mapa da Rede de Colaboração do GF5 apresenta 296 sujeitos de colaboração, 

indicando a relevância da rede social dos hábitats de inovação para o ecossistema de 

empreendedorismo inovador de Florianópolis. Desses, 192 (64,86%) concentram-se no círculo 

interno, 55 (18,58%), no círculo intermediário, e 49 (16,56%), no círculo externo, indicando 

um alto nível de colaboração entre os informantes e os sujeitos da rede social. Esse padrão é 

semelhante ao que ocorre no GF1, no GF3 e no GF4. 

Em sua estrutura, se verifica que há heterogeneidade, demonstrando relações com todas 

as hélices e subcategorias de relacionamento, sendo que a mais representativa é a própria 

subcategoria de hábitats de inovação, totalizando 106 sujeitos (35,81%) – distribuídos 

majoritariamente no círculo interno, com 71 sujeitos (66,98%), 14 (13,21%) estão localizados 

no círculo intermediário e 21 (19,81%) estão localizados no círculo externo. 

Foram identificados 28 sujeitos situados em Florianópolis. No entanto, constata-se um 

número expressivo de sujeitos da subcategoria “hábitats de inovação” que se encontram fora de 

Florianópolis, sendo que 33 (31,13%) estão situados em outras regiões do Brasil, e 45 (42,45%), 

no exterior, indicando uma expressiva conexão global dos hábitats de inovação de 

Florianópolis. 
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Assim como nos demais grupos focais, também se reconhece uma relação pessoal 

significativa entre os gestores dos hábitats de inovação, em que todos estão posicionados no 

círculo interno, sendo que 2 deles representam hábitats de inovação nacionais, e um está ligado 

a um hábitat internacional. Isso demonstra uma colaboração contínua nas relações pessoais dos 

gestores, o que contribui para uma aproximação significativa, independente da distância 

geográfica. 

Por meio do relacionamento institucional, os participantes do GF5 interagem com 44 

hábitats de inovação internacionais, sendo que 21 (47,73%) estão no círculo interno, 6 (13,63%) 

estão no círculo intermediário, e 17 (38,64%), no círculo externo. Nota-se que a colaboração é 

mais contínua com hábitats de inovação nacionais – dos 31 sujeitos institucionais identificados, 

24 (77,42%) estão no círculo interno, 4 (12,9%), no círculo intermediário, e 3 (9,68%), no 

círculo externo.  

Dos 20 hábitats de inovação localizados em Florianópolis, por sua vez, 15 (75%) estão 

situados no círculo interno, 4 (20%), no círculo intermediário, e somente um (5%), no círculo 

externo. Isso indica que a proximidade geográfica contribui para o aumento da colaboração em 

nível institucional, mas, quando há uma relação significativa em nível pessoal entre os gestores 

dos hábitats de inovação, a colaboração é independente da distância geográfica. 

A subcategoria “universidades” é a segunda mais representativa, com 41 sujeitos. 

Seguindo o padrão dos demais grupos focais, se verifica uma relação pessoal significativa dos 

gestores dos hábitatis de inovação com professores e pesquisadores, em que 22 sujeitos 

(53,66%) são pessoas. Conforme foi apontado no GF3, professores e pesquisadores fazem parte 

dos processos como mentores e consultores, desenvolvendo metodologias, produzindo e 

compartilhando conhecimentos por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Relatando a história da gênese do ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis, 

os gestores afirmam que muitos desses professores e pesquisadores fizeram parte do processo 

de criação e do nascimento dos hábitats de inovação e, além disso, continuam colaborando 

ativamente.  

 

Nessa parte da cidade, não tinha praticamente nada, o professor foi um dos 

idealizadores e esteve à frente quando foi criada a incubadora. E ainda hoje, 

mesmo aposentado, ele está aí pelos corredores com a sua pastinha de projetos 

embaixo do braço. Tem muita pesquisa por trás dos processos que usamos, 

nossas metodologias foram desenvolvidas pelos professores da universidade 

(GF5).  

 

Essa conexão com os hábitats de inovação destaca o papel da universidade como 

importante agente de promoção da inovação e do empreendedorismo por meio do 
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empreendedorismo acadêmico e da formação de profissionais de alto nível. Os gestores 

participantes do GF5 afirmam que boa parte das empresas residentes tem sua origem na 

universidade, e a participação dos professores pode resultar em uma atividade empreendedora 

maior, a exemplo de outros locais. 

 

A grande maioria das startups que estão aqui vieram da universidade como 

resultado de alguma pesquisa ou tese de doutorado. Acontece muito de um 

mestrado ou doutorado virar uma startup, isso precisa ser mais incentivado 

nas pesquisas da universidade. Uma startup sempre pensa em resolver um 

problema, e isso tem tudo a ver com pesquisa. Aqui no Brasil não acontece 

muito, mas em outros países se vê muito professor CEO de startup. Nós 

recebemos muitas turmas para visita técnica na incubadora, e já acontece de 

professores trazerem suas aulas para o Centro de Inovação. Isso aproxima o 

aluno da nossa realidade, e ele sai querendo trabalhar em uma startup ou até 

mesmo querendo abrir a sua própria startup (GF5).  

 

O Mapa da Rede de Colaboração do GF5 é o que apresenta o maior número de sujeitos 

da subcategoria “ICTs”, com 15 sujeitos, sendo que 11 (73,33%) estão localizados no círculo 

interno, e 4 (26,67%), no círculo intermediário. O elevado nível de colaboração contínua pode 

ser um indicativo de oportunidades para o empreendedorismo inovador por meio de spin-offs, 

resultado de pesquisas e do desenvolvimento de soluções para os desafios de uma determinada 

demanda da sociedade. 

A hélice “sociedade”, por sua vez, está representada por 36 sujeitos, sendo 31 em 

associações e 5 na subcategoria “sociedade”. Desses, 26 (72,22%) se encontram no círculo 

interno, e os demais estão divididos no círculo intermediário (5) e no círculo externo (5). Esse 

nível de colaboração contínua com a sociedade é um indicativo do quão relevante o hábitat de 

inovação pode ser para atender às demandas da sociedade por meio do empreendedorismo 

inovador. Importante destacar que a relação com empreendedores está representada de forma 

generalizada na subcategoria de empresas e que muitos desses empreendedores atuam 

paralelamente em associações empresariais e como lideranças comunitárias.  

A subcategoria “empresas” apresenta 33 sujeitos, sendo que 20 (60,61%) estão 

localizados no círculo interno, 11 (33,33%), no círculo intermediário, e 2 (6,06%), no círculo 

externo. Destes dois últimos, um dos sujeitos está identificado de forma generalizada como 

empresas ligadas ao SSA da C4 do GF4, confirmando a força de corretagem exercida por esse 

ator na sua rede. 

Além dos empreendedores, se verificou a presença de diversos sujeitos, no círculo 

interno, também identificados de forma generalizada como “empresas incubadas”, “empresas 

vinculadas”, “empresas associadas” e “empresas graduadas”, indicando que os hábitats de 
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inovação mantêm uma relação significativa de colaboração com um grande número de 

empresas em estágios diferentes, desde empresas nascentes (startups) até grandes empresas 

(corporates).  

O Mapa da Rede de Colaboração do GF5 também é o que demonstra o maior número 

de sujeitos da subcategoria “investidores”, com 19 sujeitos, sendo que 14 (73,69%) estão 

localizados no círculo interno, 4 (21,05%), no círculo intermediário, e apenas um (5,26%) no 

círculo externo. Desses, apenas 2 são caracterizados como bancos de fomento, os demais são 

representados como de Venture Capital (VC), de Corporate Venture Capital (CVC) e de 

investimento anjo.  

Assim, os hábitats de inovação, além de fornecerem a infraestrutura adequada e 

processos facilitadores de compartilhamento de conhecimentos que promovem o 

empreendedorismo inovador, possibilitam acesso ao capital financeiro necessário para o 

desenvolvimento e o crescimento de startups e de empresas. Em contrapartida, os hábitats de 

inovação possibilitam aos investidores a conexão com oportunidades de investimento em 

negócios escaláveis.  

Com os dados das relações significativas dos participantes do GF5, se construiu a rede 

social de conexões dos sujeitos. O resultado é de 493 conexões, com uma densidade da rede de 

0,011, um diâmetro 5 e o comprimento médio do caminho da rede de 2,678. A Figura 41 exibe 

a formação dos clusters e das comunidades da rede do GF5, destacando os círculos maiores 

conforme o grau de centralidade dos membros da rede. 

  



213 
 

Figura 41 – Grafo de clusterização e comunidades da rede do GF5 – Hábitats de Inovação. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF5 (2021). 

 

O GF5 apresenta a formação de nove comunidades, sendo a C1 a mais representativa, 

com um grande cluster formado por diversos hábitats de inovação nacionais e internacionais, 

além de universidades, associações e investidores situados fora da região. O hábitat de inovação 

que faz a intermediação exerce uma função de boundary spanning, atuando como um canal que 

permite o fluxo de importação dos conhecimentos externos desses agentes para o ecossistema, 

se conectando com diversos sujeitos distribuídos pela rede e com todos os atores que lideram 

as demais comunidades.  

A C2 é uma comunidade mais afastada da rede e apresenta um hábitat de inovação que 

também desempenha uma função de boundary spanning. Entretanto, a conectividade da C2 

com a rede é baixa e não forma conexões diretas com os atores que lideram as demais 

comunidades. Esses aspectos aumentam o risco de perda da ligação com os agentes externos 

do cluster caso o hábitat de inovação da C2 se desligue. A corretagem e o risco de perda de 

ligação são amenizados à medida que a ICT, localizada no centro da rede, atua como knowledge 

hub, capturando e codificando o conhecimento do hábitat de inovação e distribuindo para os 

atores que lideram as outras comunidades. 
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Além disso, constata-se a formação de uma rede de hábitats de inovação coordenada 

pelos atores que lideram as comunidades C1, C2 e C5, o que não somente gera conexão entre 

esses atores, mas também demonstra uma contribuição relevante para a integração de outros 

hábitats de inovação nacionais.  

A Figura 42 mostra as diferentes formas como essas conexões são realizadas. Na 

imagem A, estão em destaque os vínculos dos atores que lideram as comunidades C1 e C2 com 

agentes externos que integram a C2. Nesse caso, percebe-se ainda a presença de uma 

associação, atuando como agente promotora da conexão e da integração dos agentes externos e 

dos atores do ecossistema. Na imagem B, estão em destaque: 1) as conexões de integração de 

um hábitat de inovação nacional (ao centro); e 2) a intermediação da associação no vínculo com 

o hábitat de inovação da C2. Na imagem C, sobressaem-se as conexões dos atores que lideram 

as comunidades C1, C2 e C5 com um hábitat de inovação nacional (ao centro), incluindo a 

universidade e um professor/pesquisador integrante desse hábitat de inovação nacional. Na 

imagem D, evidenciam-se as conexões que formam um cluster, fazendo uma ponte de conexão 

entre os hábitats de inovação da C1 e da C5. Esse cluster tem uma característica multifuncional 

e é formado por uma associação local, a API, um SSA, dois investidores e outros dois hábitats 

de inovação, sendo um local e outro nacional. Isso indica que existe uma ação ou um projeto 

coordenado pelos atores que lideram as comunidades C1 e C5, integrando os agentes do cluster. 

 

Figura 42 – Conexões de integração de agentes externos à rede. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF5 (2021). 

 

A C3 é constituída por uma universidade que executa uma função de knowledge hub, 

conectada diretamente aos líderes das comunidades C2 e C5. Além disso, observa-se a 

formação de dois grupos, sendo que um deles, integrado por um professor e por um hábitat de 

inovação pertencente à universidade, está ligado ao hábitat de inovação que lidera a C1. E outro 

grupo, formado por professores e por uma ICT pertencente à universidade, está conectado com 
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a associação líder da C4. Isso indica que ocorre a formação de equipes em redes colaborativas 

para ações ou projetos envolvendo os hábitats de inovação, a associação e a universidade. 

Na C4, se verifica que uma associação exerce a função de boundary spanning, fazendo 

a ponte de conexão entre os agentes externos do cluster e diversos outros membros da C4 que 

estão bem distribuídos pela rede. Em conjunto com a outra associação ao centro da rede, esses 

atores exercem uma função de one stop shop, pois, além de conhecimento, eles promovem o 

fluxo de outros recursos, como capital financeiro (por meio dos investidores conectados), 

infraestrutura e processos (por meio dos hábitats de inovação), bem como uma série de outros 

recursos que se manifestam como verdadeiros ativos tangíveis e intangíveis.  

O ator que exerce a função one stop shop disponibiliza um ambiente, físico e virtual, em 

que os atores e os agentes da rede podem “consumir” diferentes ativos do ecossistema (tangíveis 

e intangíveis) em um único lugar. Esses ativos são caracterizados pela diversidade de agentes 

que são membros da comunidade, indicando a alta conectividade entre esses agentes e o ator 

que exerce a função de one stop shop. 

A C5 também apresenta um hábitat de inovação, executando a função de boundary 

spanning com agentes externos localizados no cluster maior. Um segundo cluster é formado 

por professores/pesquisadores da universidade e também está em destaque nessa comunidade. 

Outros professores/pesquisadores dessa universidade se conectam com a associação da C4.  

A C6 forma um pequeno cluster de empresas e de um investidor, em que o hábitat de 

inovação faz a corretagem de conexão com o restante da rede, e outros membros da comunidade 

criam ligação com os atores líderes das comunidades C1, C4 e C5.  

A C7, a C8 e a C9, por sua vez, são comunidades em que seus membros exercem uma 

atividade de promotores de conexão (promoters). A C7 é composta por agentes de um SSA que 

promovem o vínculo entre os atores líderes das comunidades C1, C4 e C5. Já a C8 é formada 

por agentes de uma rede de hábitats de inovação local, uma associação e uma ICT, responsáveis 

por estimular a conexão entre os atores líderes das comunidades C1, C4, C5 e C6. A C9 é 

composta por agentes da associação, do SSA e da APD, formando um conselho local de agentes 

responsáveis por incentivar a ligação entre os atores líderes das comunidades C1, C4 e C5. 

 

É preciso ter atores para animar sempre o ecossistema, não deixar a bola cair. 

A APD tem tentado fazer esse papel por meio do Conselho Municipal de 

Inovação. Até pouco tempo, não era presente, mas de um tempo pra cá está se 

destacando nessa promoção da conexão entre os atores e na disseminação da 

cultura de colaboração. Esse papel do animador depende das pessoas que 

assumem a liderança para estarem conectadas. Às vezes nem é o maior cargo 

como presidente da instituição, mas são aquelas pessoas que assumem a 
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liderança. Se não tem essa pessoa, a instituição dá uma sumida. Tem que ter o 

animador, senão a coisa não acontece. Esse papel dos animadores também foi 

muito importante lá no início, com pessoas ligadas à universidade, ao SSA e 

às associações, quando tudo começou. Esses são os que fizeram acontecer, 

depois vieram outras pessoas, também como animadores, que contribuíram 

para o desenvolvimento do ecossistema (GF5). 

 

Assim, constata-se que a função de promoter pode ser desempenhada por diferentes 

agentes das hélices e das subcategorias de relacionamento, contribuindo para promover a 

conexão entre as lideranças do ecossistema por meio de diversas iniciativas, ações e projetos, 

como atividades de ensino e de capacitação, realização de eventos, colaboração em pesquisas, 

disponibilização de recursos de fomento, formação de redes e de conselhos direcionados a 

objetivos em comum, arranjos promotores do empreendedorismo e da inovação, entre outros. 

A atuação dos promoters pode ser coordenada por meio de redes colaborativas gerenciadas em 

conjunto com os atores líderes das comunidades. 

A Figura 43 apresenta as hélices e as subcategorias segmentadas por cores e o grau de 

intermediação dos sujeitos da rede, ou seja, quanto maior o círculo, maior o grau de conexão 

entre as comunidades. 

 

Figura 43 – Grafo de intermediação da rede do GF5 – Hábitats de Inovação. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF5 (2021). 
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A rede do GF5 se caracteriza como um ecossistema de empreendedorismo inovador em 

que os hábitats de inovação se apresentam como principais atores, fornecendo um ecossistema 

de conhecimento robusto, mas também um ambiente para que esse conhecimento seja aplicado 

no desenvolvimento de soluções inovadoras que chegam até a sociedade por meio da conexão 

e da atuação relevante das associações.  

Os hábitats de inovação, atuando em uma rede local e global como boundary spanning, 

proporcionam não somente a expansão de fronteiras, que permite o fluxo de importação de 

conhecimentos externos ao ecossistema, mas também integram novos agentes externos 

(nacionais e internacionais) que contribuem ativamente com o ecossistema. 

 

Temos um programa de incubação cruzada em que nossas startups residentes 

podem contar com toda a infraestrutura e apoio das incubadoras e parques 

parceiros. Uma startup nossa está atuando em outro país por meio da 

incubação cruzada, com isso ela consegue uma velocidade muito maior de 

abertura do mercado, pois o parque tecnológico de lá é bem forte. Temos 

também a incubação virtual, a startup pode estar em qualquer lugar do mundo 

e ser nossa incubada (GF5). 

 

A Figura 44 apresenta as conexões georreferenciadas dos atores do GF5, indicando o 

potencial de colaboração com agentes de diversos parceiros internacionais. 

 

Figura 44 – Conexões georreferenciadas do GF5. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no GF5 (2021). 

 

A representação georreferenciada chama atenção ao mostrar de forma clara as 

ligações do ecossistema, tanto internamente como com outros atores que estão 

fora, mas que contribuem com a nossa atuação. E, no ecossistema de 

Florianópolis, você vê onde que estão os principais atores (GF5). 
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As associações, por sua vez, atuam exercendo a função de one stop shop, que vincula 

diversos agentes, disponibilizando para o ecossistema uma série de recursos que viabilizam o 

empreendedorismo inovador. Além disso, o conhecimento, principal ativo intangível do 

ecossistema, flui das universidades e das ICTs, que atuam como knowledge hubs, capturando e 

codificando esse ativo e distribuindo entre os hábitats de inovação. O conhecimento capturado, 

codificado e distribuído pode ser acessado com maior facilidade pela sociedade por meio das 

associações, potencializando as oportunidades de novos negócios inovadores baseados em 

conhecimento. 

Verifica-se ainda a formação de redes de colaboração entre atores de diferentes funções, 

originando verdadeiros grupos multifuncionais e interinstitucionais que atuam em iniciativas, 

ações e projetos. A presença de diversos promotores de conexão (promoters) faz com que a 

criação das redes de colaboração seja facilitada. 

Com a análise da rede, se revelou uma forte necessidade de colaboração 

interinstitucional, para que as comunidades que se mostraram distantes se tornem mais 

conectadas ao ecossistema e para que os sujeitos que não se destacaram se modernizem e 

venham a contribuir de maneira significativa com o ecossistema. 

 

Esse mapeamento em rede também mostra onde a gente precisa se conectar 

melhor. Antigamente, quem tinha um diploma da instituição se destacava, e 

hoje a instituição não se modernizou, e essa influência fica representada no 

tamanho que ela aparece no gráfico. A instituição precisa se modernizar pra 

continuarem contribuindo, se não ela perde relevância. Da mesma forma, a 

instituição que não colabora, tem instituição que está aqui do nosso lado, mas 

é uma dificuldade nos conectarmos, a gente tenta fazer essa interação pra 

gente se aproximar, mas é muito difícil. Isso mostra pra instituição que é 

preciso dar uma “mexida”, se modernizar e se conectar mais pra se mostrar 

relevante para o ecossistema. Essa forma de ver no gráfico é muito boa, porque 

mostra pra instituição e outros atores: “Olha só, a instituição precisa colaborar 

mais”. Se a minha conexão é baixa, eu preciso fazer alguma coisa pra 

melhorar. Alimentando isso ao longo do tempo, cada período muda, e você 

pode ver se a tua conexão está aumentando ou diminuindo. A ideia não é eu 

ser maior, mas como podemos ter vários atores com bastante conexão, pois, 

quando estamos conectados, todos nos tornamos fortes, inclusive para 

colaborar no desenvolvimento de outros ecossistemas que estão se 

desenvolvendo ao nosso redor. Quanto mais fortes são as conexões, mais forte 

é o ecossistema. À medida que são realizadas as ações e cada um dos atores 

vai se fortalecendo e colaborando para fortalecer outros, o ecossistema vai se 

fortalecendo, isso é muito das pessoas que vão divulgando e disseminando 

essa cultura. As pessoas aparecem muito porque as instituições são feitas de 

pessoas, e são as pessoas que fazem o “matching” (GF5). 

 

Isso ressignifica a coopetição, visto que esta não se trata somente de competição de 

mercado ou está relacionada à coopetição entre empresas, conforme é abordada no ecossistema 
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de negócios, mas envolve uma competição entre todos os atores do ecossistema por sua 

relevância institucional e por sua colaboração para tornar o ecossistema mais forte e coeso. Essa 

dinâmica representa uma identidade de responsabilidade e a força institucional do seu papel no 

desenvolvimento do ecossistema e da região. Além disso, destaca-se a relevância das pessoas 

atuando pelas instituições e promovendo as conexões e as ações de forma compartilhada em 

redes de colaboração interinstitucionais. 

 

5.2.6 Mapa da Rede de Colaboração do Ecossistema de Empreendedorismo Inovador 

 

Os dados coletados com os cinco grupos focais estão consolidados no Mapa da Rede de 

Colaboração do Ecossistema de Empreendedorismo Inovador de Florianópolis (Figura 45), 

representando a rede social significativa dos informantes que caracterizam a quádrupla hélice, 

suas subcategorias de relacionamento e os gestores dos hábitats de inovação. 

 

Figura 45 – Mapa da Rede de Colaboração do Ecossistema de Empreendedorismo Inovador 

de Florianópolis. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos grupos focais (2021). 
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O Mapa da Rede de Colaboração do Ecossistema de Empreendedorismo Inovador de 

Florianópolis apresenta 1.551 sujeitos de colaboração, distribuídos em todas as subcategorias 

de relacionamento e por nível de colaboração, representando a sua heterogeneidade. Desses 

sujeitos, 922 (59,45%) estão concentrados no círculo interno, 417 (26,88%), no círculo 

intermediário, e 212 (13,67%), no círculo externo, indicando um nível significativo de 

colaboração. 

A subcategoria que se destaca é a dos hábitats de inovação, com 286 sujeitos (18,44%); 

a segunda subcategoria mais representativa é a de empresas, com 284 sujeitos (18,31%); e a 

subcategoria de universidades é a terceira mais representativa, com 274 sujeitos (17,67%). A 

hélice “sociedade”, que compreende as subcategorias “sociedade” e “associações”, soma 256 

sujeitos (16,50%), e a hélice “governo”, que compreende as subcategorias “APD” e “API”, 

totaliza 231 sujeitos (14,89%). As subcategorias “SSA”, “investidor” e “ICTs” são as que 

apresentam menor representatividade, com, respectivamente, 84 sujeitos (5,42%), 78 sujeitos 

(5,03%) e 58 sujeitos (3,74%). A Tabela 1 mostra a distribuição das subcategorias pelo nível 

de colaboração. 

 

Tabela 1 – Subcategorias e nível de colaboração. 
Subcategoria Total Contínua  

(Interno) 

Esporádica 

(Intermediário) 

Ocasional 

(Externo) 

Hábitats 286 162 56,65% 75 26,22% 49 17,13% 

Empresas 284 183 64,44% 73 25,70% 28 9,86% 

Universidade 274 151 55,11% 84 30,66% 39 14,23% 

Associação 200 140 70,00% 35 17,50% 25 12,50% 

APD 159 92 57,86% 45 28,30% 22 13,84% 

SSA 84 53 63,09% 14 16,67% 17 20,24% 

Investidores 78 42 53,85% 27 34,61% 9 11,54% 

API 72 35 48,61% 29 40,28% 8 11,11% 

ICTs 58 39 67,24% 16 27,59% 3 5,17% 

Sociedade 56 26 46,43% 19 33,93% 11 19,64% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos grupos focais (2021). 

 

As subcategorias “associação”, “empresas” e “ICTs” demonstram uma colaboração 

contínua acima do resultado geral e uma colaboração ocasional abaixo, destacando-se a 

subcategoria de ICTs, com apenas 3 sujeitos no círculo externo. A subcategoria “SSA”, apesar 

de indicar uma colaboração contínua acima do resultado geral, também apresenta uma 

colaboração ocasional bastante acima do resultado geral. 

Conforme foi destacado nos diversos grupos focais, mostrou-se relevante a presença de 

indicações de pessoas. A Tabela 2 evidencia a presença das pessoas nas subcategorias de 

relacionamento. 
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Tabela 2 – Número de pessoas nas subcategorias de relacionamento. 
Subcategoria Subtotal Pessoas 

Sociedade 56 38 67,86% 

Universidade 274 142 51,82% 

SSA 84 36 42,86% 

APD 159 60 37,74% 

Associação 200 69 34,50% 

API 72 24 33,33% 

ICTs 58 18 31,04% 

Investidores 78 19 24,36% 

Empresas 284 68 23,94% 

Hábitats 286 41 14,34% 

TOTAL 1.551 515 33,20% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos grupos focais (2021). 

 

Verifica-se um número significativo de pessoas da subcategoria “sociedade” 

representando a presença de lideranças que, independentemente do vínculo com alguma 

instituição, colaboram com o desenvolvimento do ecossistema. A presença significativa de 

professores e de pesquisadores também é confirmada pelo alto percentual indicado na 

subcategoria “universidade”, assim como nos SSAs, que atuam fortemente com ensino e 

capacitação profissional. As relações com investidores, empresas e hábitats de inovação são 

mais representativas em nível organizacional ou institucional. 

Das características e dos atributos apontados no Canvas, 421 etiquetas de dados 

incluíam alguma característica de apoio ou de reciprocidade, e 446 abrangiam algum atributo 

da relação. A Tabela 3 mostra o resultado das características mencionadas pelos participantes 

dos grupos focais no preenchimento do Canvas, destacando que as características da relação 

são excludentes umas às outras, enquanto os atributos não são excludentes, ou seja, foram 

indicados simultaneamente, podendo, inclusive, se apresentar como complementares entre si. 

 

Tabela 3 – Características e atributos das relações. 
CARACTERÍSTICA DA RELAÇÃO RESULTADO 

Recebo apoio 30 7,13% 

Presto apoio 60 14,25% 

Reciprocidade 331 78,62% 

TOTAL 421  

ATRIBUTOS DA RELAÇÃO RESULTADO 

Apoio social 381 85,43% 

Ponte de contatos 298 66,82% 

Guia de conselhos 192 43,05% 

Ajuda material e de serviços 192 43,05% 

Apoio emocional 190 42,60% 

Regulação social 79 17,71% 

TOTAL 446  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos grupos focais (2021). 
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Discutindo-se os resultados das características e dos atributos das relações com os 

participantes dos grupos focais, o consenso é de que o ecossistema de empreendedorismo 

inovador de Florianópolis se distingue fundamentalmente pela reciprocidade nas relações. Os 

atributos predominantes das relações da rede social significativa são a realização de atividades 

em conjunto (apoio social) e relações que possibilitam uma abertura para o estabelecimento de 

conexões com novas pessoas ou redes (ponte de contatos).  

Em menor grau, mas também consideradas significativas, aparecem as relações que 

fornecem informações, conhecimentos em modelos e métodos de referência (guia de 

conselhos); as que fornecem recursos financeiros e de serviços especializados (ajuda material e 

de serviços); e as que se sustentam pelo compromisso, pelo estímulo, pela admiração e pela 

empatia (apoio emocional). A liderança é compartilhada, portanto ocorrem poucas relações que 

evocam responsabilidades de intermediação ou regulações para neutralizar supostos desvios de 

comportamento para a resolução de conflitos.  

A partir dos dados das relações significativas dos participantes dos cinco grupos focais, 

se construiu a rede social. Na consolidação dos dados, 635 sujeitos foram indicados em mais 

de um grupo focal. Removendo tais duplicidades e reconfigurando suas conexões, a rede 

totaliza 916 sujeitos com 2.336 conexões. O resultado apresenta uma densidade da rede de 

0,006, com diâmetro 6 e comprimento médio do caminho da rede de 2,578.  

A Figura 46 apresenta a formação da rede do ecossistema de empreendedorismo 

inovador de Florianópolis, destacando os agentes e os atores conforme o grau de centralidade 

dos membros. As cores do grafo representam as hélices e as subcategorias de relacionamento. 
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Figura 46 – Grafo do ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos grupos focais (2021). 

 

A rede é caracterizada por um ecossistema de empreendedorismo inovador em que se 

apresenta uma diversidade de atores da quádrupla hélice, com suas subcategorias de 

relacionamento, exercendo papéis e funções diversas que contribuem para uma rede coesa em 

que a colaboração é fator preponderante. 

As empresas não só coexistem, mas estão imersas na rede, se conectando com agentes 

e atores de todas as demais hélices e subcategorias de relacionamento. Constata-se que duas 

empresas se destacam, desempenhando o papel de gatekeepers que atuam como “porteiros” que 

controlam o fluxo de suas conexões com clientes, fornecedores e demais parceiros por meio da 

corretagem exercida sobre esses agentes. Além disso, percebe-se que empresas com políticas 

fechadas acabam distantes da rede ou quase desconectadas. 

Como subcategoria de relacionamento da hélice “empresa”, os investidores também 

estão ligados à rede, tanto os reconhecidos como de fomento (bancos ou agências) como 

também investidores de VC, CVC e anjo. Eles interagem com diversos agentes e atores e, 

mesmo que em menor número, foram indicados em todos os grupos focais.  
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Destaca-se que os investidores não se conectam apenas com as empresas ou com o 

governo, numa lógica exclusiva de fluxo dos recursos financeiros, mas também estão imersos 

na rede, mais especificamente na de hábitats de inovação, o que reforça a relevância destes 

como atores que proporcionam aos investidores a conexão com oportunidades de investimentos 

viáveis em negócios escaláveis. A Figura 47 destaca a presença dos investidores imersos na 

rede de hábitats de inovação. 

 

Figura 47 – Rede de investidores. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos grupos focais (2021). 

 

Os hábitats de inovação, em conjunto com as universidades, as ICTs e os SSAs, são 

atores que propiciam um ecossistema de conhecimentos robusto. Executando a função de 

boundary spanning, os atores proporcionam um canal que permite o fluxo de importação de 

conhecimentos externos, contribuindo para a capacidade absortiva do ecossistema. 

Universidades e ICTs também atuam como knowledge hubs, em que o conhecimento é 

capturado, codificado e distribuído por toda a rede, podendo ser acessado com maior facilidade 

por empresas que buscam desenvolver soluções inovadoras.  

Além disso, o ecossistema de conhecimento viabiliza compreender a realidade tanto do 

empreendedor como das demandas da sociedade, para então desenvolver soluções inovadoras 
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que efetivamente resolvam os desafios por ela enfrentados. Assim, o ecossistema de 

empreendedorismo inovador tem à sua disposição um fluxo de conhecimentos (local e externo) 

que possibilita o desenvolvimento de soluções mais efetivas, viáveis e escaláveis, gerando não 

somente ótimas oportunidades para investidores, mas produzindo outros elementos de valores 

não financeiros. A Figura 48 destaca o ecossistema de conhecimento composto por 

universidades, hábitats de inovação, ICTs e SSAs. 

 

Figura 48 – Ecossistema de conhecimento. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos grupos focais (2021). 

 

Ressalta-se que, quando analisada somente a rede do GF4, o SSA, que se apresentava 

como um atractor à medida que realizava a corretagem com agentes internos e externos, agora, 

quando inserido na rede completa do ecossistema, exerce a função de one stop shop conectado 

com diversos agentes e atores que não estavam inclusos na análise do GF4. Além disso, 

conforme destacado pelos gestores dos hábitats de inovação do GF5, esse SSA atua desde a 

gênese do ecossistema como um importante promoter.  

A Figura 49 salienta as conexões da rede (A) e as conexões do SSA (B) com diversos 

atores e agentes do ecossistema, evidenciando a função de one stop shop. Uma associação 

empresarial também se destaca com as mesmas características (C). 
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Figura 49 – Rede de atores one stop shop. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos grupos focais (2021). 

 

Dois outros SSAs também se destacam como atores do ecossistema de conhecimento, 

ambos realizam muitas ligações internas e desempenham o papel de promoters, mas constituem 

clusters com características distintas. Um SSA forma um cluster que abrange empresas e uma 

universidade externas, assumindo assim o papel de boundary spanning; e o outro SSA se 

sobressai por apresentar um cluster formado por membros da sociedade que prestam serviços 

de apoio ao empreendedorismo, incluindo assim o papel de knowledge hub.  

Além da presença de membros da sociedade que prestam serviços de apoio ao 

empreendedorismo, se verifica a participação de organizadores de eventos, líderes comunitários 

e mentores como membros da sociedade. Além disso, existe a formação de um Conselho 

Municipal de Inovação, instituído em lei municipal, que dispõe sobre sistemas, mecanismos e 

incentivos à atividade inovativa, visando ao desenvolvimento sustentável do município. É 

composto por membros da administração pública municipal, da comunidade científica, 

tecnológica e de inovação, de entidades empresariais e da sociedade civil organizada, 

destacando-se as seguintes responsabilidades: 

 

Formular, propor, avaliar e fiscalizar ações e políticas públicas de 

promoção da inovação para o desenvolvimento do Município, a partir 

de iniciativas governamentais ou em parceria com agentes privados, 

sempre preservando o interesse público; promover a geração, difusão e 

democratização do conhecimento, das informações e novas técnicas e 

incentivar a introdução e adaptação à realidade local de técnicas já 

existentes; promover e incentivar estudos, eventos e pesquisas; sugerir 

políticas de captação e alocação de recursos; colaborar na articulação 

das ações entre vários organismos públicos e privados; deliberar sobre 

a criação de grupos de trabalho e/ou a instituição de projetos, visando 

concretizar os objetivos; fiscalizar o funcionamento do Fundo 

Municipal de Inovação e do Programa Municipal de Incentivo a 

Inovação (FLORIANÓPOLIS, 2012, s. p.). 
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O ecossistema de empreendedorismo inovador apresenta diversas associações 

comunitárias e empresariais que integram a rede de apoio, fornecendo infraestrutura, recursos 

(financeiros e não financeiros), conhecimentos e conexão. A Figura 50 destaca a presença da 

rede de associações e de membros da sociedade. 

 

Figura 50 – Rede de associações e sociedade. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos grupos focais (2021). 

 

Um cluster de agentes de uma associação é formado pela conexão com uma empresa, 

indicando uma atividade intensa entre esses atores. A associação exerce uma função de one stop 

shop, fornecendo uma série de recursos a partir da sua rede de conexão com diversos agentes 

do ecossistema. A empresa, por sua vez, exerce uma função de boundary spanning, ligada a 

uma série de agentes externos, como outras empresas, universidades e hábitats de inovação. 

Verifica-se, portanto, uma troca recíproca de diversos elementos de valor entre esses atores.  

Apesar do número significativo de associações imersas na rede e que colaboram de 

forma efetiva com o ecossistema, reconhece-se que outras associações estão às margens ou 

distantes, necessitando de ações que promovam sua conexão. A atuação de promoters junto a 

essas associações pode gerar uma maior aproximação e, consequentemente, maior colaboração.  
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Conforme relatado pelos gestores dos hábitats de inovação do GF5, o governo está 

iniciando um esforço de conexão com o ecossistema por meio da iniciativa de atores que 

exercem o papel de promoters da APD. A Figura 51 destaca os atores e os agentes da APD em 

vermelho, e os da API, em azul. 

 

Figura 51 – Hélice “governo” representada pela administração pública direta e pela 

administração pública indireta. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos grupos focais (2021). 

 

Fica evidente que o esforço de conexão realizado pelos promoters vem surtindo efeito 

quando se verifica que diversos agentes da APD estão imersos na rede, bem como alguns atores 

se destacam. Em contrapartida, o número de agentes da API é menor, e poucos são os que se 

sobressaem, a não ser aqueles que lideram suas redes e que ainda estão à margem ou distantes. 

Um ator da API possui maior destaque justamente por se caracterizar como uma fundação de 

apoio à pesquisa e à inovação. 

Esse esforço se confirma por meio dos resultados de colaboração contínua apresentados 

nas análises dos grupos focais, como também na representatividade dos sujeitos inseridos no 

círculo interno de colaboração contínua do Mapa da Rede de Colaboração, conforme 

apresentado na Tabela 1. O número significativo de pessoas apontadas na Tabela 2 é outro dado 
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que evidencia esse esforço e que o resultado será alcançado ao longo do tempo, à medida que 

as ações dos promoters se mantenham. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, foi apresentada a análise dos Mapas da Rede de Colaboração dos cinco 

grupos focais integrados por atores da quádrupla hélice e por gestores dos hábitats de inovação 

de Florianópolis. Foram identificados os atores e os agentes do ecossistema de 

empreendedorismo inovador de Florianópolis a partir da estrutura e da distribuição nas hélices 

e nas subcategorias de relacionamento do Mapa da Rede de Colaboração, e, a partir da 

construção das redes sociais, foi possível analisar as interconexões entre atores e agentes que 

formam a rede social significativa do ecossistema de empreendedorismo inovador. 

Além dos dados de indicação dos sujeitos, que subsidiaram a construção das redes 

sociais, identificaram-se características e atributos das relações, subsidiando a caracterização 

do ecossistema de empreendedorismo inovador de Florianópolis. Na análise das redes sociais, 

foi possível reconhecer funções e papéis desempenhados pelos atores, como: empresas no papel 

de gatekeepers, controlando o fluxo de suas conexões com clientes, fornecedores e demais 

parceiros; universidades, ICTs, SSAs e hábitats de inovação executando a função de boundary 

spanning e de knowledge hubs, capturando, codificando e distribuíndo conhecimentos por toda 

rede; SSAs e associações exercendo a função de one stop shop, nutrindo o ecossistema com 

recursos financeiros, de estrutura e de conhecimento; além de diversos atores operando como 

promoters, principalmente de SSAs e de governo.  

Os dados deste capítulo permitem, portanto, caracterizar a governança em rede no 

contexto de um ecossistema de empreendedorismo inovador, cujo resultado será apresentado 

no capítulo 6. 

  



230 
 

6 MODELO DE GOVERNANÇA EM REDE PARA ECOSSISTEMAS DE 

EMPREENDEDORISMO INOVADOR 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A partir da caracterização do ecossistema de empreendedorismo inovador e dos 

resultados das análises da rede social significativa dos participantes da pesquisa, se obteve não 

somente um mapeamento dos sujeitos, mas uma compreensão de como a rede se estrutura, por 

quais atores ela é composta, quais funções os atores da rede exercem, bem como das 

características e dos atributos das relações existentes. 

Numa análise profunda da rede, é possível obter a postulação de princípios, focalizando 

não apenas as medidas, mas o significado que elas possuem, discutindo o que essas medidas 

querem dizer no contexto do ecossistema de empreendedorismo inovador e, dessa forma, 

entendendo como a governança em rede entre atores e agentes no contexto do desse ecossistema 

pode contribuir para o desenvolvimento regional inteligente. Este capítulo contempla o 

desenvolvimento do modelo, apresentando os resultados da pesquisa e caracterizando a 

governança em rede no contexto de ecossistemas de empreendedorismo inovador. 

 

6.2 DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE GOVERNANÇA EM REDE PARA 

ECOSSISTEMAS DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR 

 

Com base nos resultados dos Mapas da Rede de Colaboração para o Ecossistema de 

Empreendedorismo Inovador, apresentados no capítulo 5, e das análises da rede social, 

desenvolve-se inicialmente o modelo sob a lente da quádrupla hélice, em que são identificados 

os agentes e os atores do ecossistema. Para além do mapeamento, se obtém uma radiografia da 

rede social significativa dos participantes, fornecendo conhecimento sobre a heterogeneidade 

das relações, o nível de colaboração, a estrutura da rede, as funções, as características e os 

atributos das relações. 

Os hábitats de inovação consistem no locus de compartilhamento de conhecimento 

(TEIXEIRA et al., 2016), pois são onde acontecem as conexões das relações entre os atores e 

os agentes do ecossistema de empreendedorismo inovador.  

 

O conhecimento necessita de conexões e da comunicação entre os seus 

agentes. Para conexionistas, se o sistema social perder as conexões entre os 

indivíduos que o compõem, deixará de produzir conhecimento. Assim, para 

essa escola, comunicação, difusão e redes são componentes indissociáveis do 

que caracteriza o conhecimento (PACHECO, 2016, p. 13). 



231 
 

Assim, os hábitats de inovação se caracterizam como um novo elemento que fornece a 

estrutura adequada (física e virtual), recursos (financeiros e não financeiros) e processos 

facilitadores de compartilhamento de conhecimentos, ao mesmo tempo que exerce uma força 

centrípeta de atração de novos conhecimentos, empreendedores e investimentos em soluções 

inovadoras. Isso contribui para a evolução do ecossistema de empreendedorismo inovador por 

meio de uma cultura de inovação aberta, de conexão e de colaboração, integrando os atores da 

quádrupla hélice que apoiam o empreendedorismo inovador.  

Esse processo permite a criação de novos conhecimentos e maximiza a sua utilização 

como recurso estratégico, promovendo o desenvolvimento regional inteligente e tornando-se 

um importante elemento de vantagem competitiva para empresas, assim como para países e 

regiões. A Figura 52 apresenta o modelo inicial de interação da quádrupla hélice e do hábitat 

de inovação como locus de compartilhamento e de criação de conhecimento e sua propagação 

para o desenvolvimento regional inteligente. 

 

Figura 52 – Modelo inicial de interação da Quádrupla Hélice e do Hábitat de Inovação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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O modelo permite revisar a abordagem do ecossistema sob o viés análogo à metáfora 

biológica, que tem dado ênfase à identificação das partes interessadas, assumindo que os 

ecossistemas encontram o seu equilíbrio natural e são “governados por uma mão invisível” 

(COLOMBO et al., 2019, p. 420). 

Segundo Harari (2014), no processo de revolução cognitiva, o ser humano (Homo 

sapiens) abandona a determinação biológica, desenvolve sua capacidade de “cooperação 

flexível” e de criação de um futuro desejável (realidades imaginadas) como uma “cola mítica” 

que mantém as pessoas unidas, diferenciando-se assim de qualquer outro ser da natureza. 

Portanto, para que o modelo “gire”, é necessário que haja uma (co)operação proativa do 

ecossistema por meio dos atores, que se organizam e atuam de forma estratégica, conjunta e 

integrada para o alcance de um futuro almejado, caracterizando assim uma governança em rede 

que torna o ecossistema responsivo e orientado aos objetivos de bem comum. Essa visão 

recupera o conceito original de ecossistema (oikos) do filósofo e economista grego Hesíodo, 

considerando que os atores tomam decisões estratégicas de alocação (ou de desalocação) de 

recursos, gerenciando-os ao longo do tempo, promovendo a evolução do ecossistema e, 

consequentemente, o desenvolvimento regional inteligente. 

 

6.2.1 Cultura de colaboração com base em conhecimento 

 

Segundo Camarinha-Matos e Afsarmanesh (2005), a cooperação pode envolver a 

partilha de recursos e de informação, bem como ajustes de conduta para satisfazer os interesses 

em comum. Na relação interorganizacional, a cooperação pode ser entendida como a articulação 

de estratégias e de atividades para as organizações atingirem objetivos acordados entre si e 

assim obterem benefícios mútuos. Nesse nível, existem motivações ou desejos que coincidem, 

confiança mútua, compromisso e a expectativa de um valor associado ao comportamento dos 

parceiros (CARNEIRO et al., 2007).  

Monteiro (2009) indica que, na cooperação, o valor agregado é resultado da adição de 

atributos dos vários participantes numa perspectiva quase independente. Apesar da interação 

implícita na cooperação, a contribuição ou o empenho de cada parte envolvida não possui uma 

definição clara. Mas, quando há uma definição mais concreta da participação e da contribuição 

de cada parte, então estamos tratando da colaboração. 

Enquanto a cooperação está centrada no trabalho em grupo, em que os membros 

executam as tarefas individualmente de forma independente, combinando os resultados parciais 

para a obtenção do resultado final, a colaboração, por sua vez, é uma maneira de trabalhar em 
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equipe, em que os membros atuam em conjunto de forma planejada, com tarefas bem definidas 

e o comprometimento mais elevado, visando ao alcance de um objetivo compartilhado entre as 

partes (MONTEIRO, 2009; BROWN; HUETTNER; JAMES-TANNY, 2007).  

Brna (1998) distingue a colaboração como um “estado”, e a cooperação, como um dos 

processos necessários para permanecer no “estado de colaboração”. Segundo o autor, o suporte 

computacional à colaboração é melhorado se houver um aumento de consciência do modelo de 

colaboração que está sendo utilizado.  

No contexto da colaboração em groupware, o Modelo 3C, de Ellis, Gibbs e Rein (1991) 

– assim como o Modelo Clover, de Laurillau e Nigay (2002), e a abordagem de redes 

colaborativas, de Carneiro et al. (2007) – afirma que a colaboração compreende três dimensões, 

sendo elas a cooperação, a comunicação, e a coordenação. Os groupware, como ferramentas 

colaborativas em ambientes virtuais, são tecnologias de informação e comunicação importantes 

para suportar a gestão do conhecimento, facilitando a disseminação de novas ideias e de 

conhecimentos uns com os outros. Além disso, as TICs são essenciais para o armazenamento e 

para a recuperação do conhecimento explícito, auxiliando no processo de compartilhamento e 

na criação de canais de comunicação e, portanto, possibilitando o encurtamento de distâncias 

físicas entre agentes distantes (KIANTO; ANDREEVA, 2014). 

Entretanto, o fator humano é algo que recentemente vem sendo considerado na 

engenharia de software. Davenport e Prusak (2003) chamam a atenção para fatores culturais 

que inibem a transferência do conhecimento. Esses atritos “retardam ou impedem a 

transferência e tendem a erodir parte do conhecimento à medida que ele tenta se movimentar 

pela organização” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 117). Kianto e Andreeva (2014) 

apontam a cultura organizacional como um fator que estimula o compartilhamento e a criação 

de conhecimento quando essa cultura promove relacionamentos abertos, iniciativas de 

aprendizagem e colaboração interfuncional. As autoras destacam que uma prática de GC 

relacionada à cultura organizacional consiste em verificar constantemente a existência de 

pensamento aberto e de confiança (“fé nas boas intenções” e “confiança nas habilidades”) nas 

relações. Dessa forma, para uma cultura de colaboração baseada no conhecimento, outros “Cs” 

são adicionados, conforme representado na Figura 53. 
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Figura 53 – Cultura de colaboração baseada no conhecimento. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A cultura, definida como valores e crenças compartilhados por membros de uma 

sociedade (organização ou comunidade), atua como pano de fundo. Os fatores culturais 

geradores, habilitadores e promotores da colaboração baseada no conhecimento podem ser 

avaliados sob a lógica contábil das Partidas Dobradas, em que os ativos incorporam reservas de 

benefícios futuros e os créditos representam a contrapartida que dá origem aos ativos, ou seja, 

ações deliberadas e estratégicas de captura de valor. 

A comunicação é fator preponderante para o entendimento das partes interessadas em 

relação aos objetivos de bem comum, gerando engajamento e conectividade dos atores e dos 

agentes do ecossistema de empreendedorismo inovador. Willerding (2016) destaca a 

comunicação como fator idiossincrático no contexto das organizações empreendedoras, 

inerente ao indivíduo, podendo influenciar no seu juízo estético e impactar na interação social. 

Portanto, o uso das TICs como prática de GC é relevante para o armazenamento e para a 

recuperação do conhecimento explícito. Contudo, para promover a socialização e a 

externalização do conhecimento tácito, a comunicação deve considerar as condições que 

facilitem, para as pessoas, se expressar por meio de uma linguagem clara, que permita o 
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entendimento comum entre os envolvidos. Caso contrário, o vocabulário e o não entendimento 

poderão se tornar uma barreira (WILLERDING, 2016), diminuindo assim a conectividade das 

partes interessadas e, consequentemente, a colaboração e a disponibilidade de conhecimento. 

A conectividade, por sua vez, exige coordenação entre as partes interessadas, e o 

conhecimento habilita para a coordenação à medida que se tem informações das características, 

das funções e dos atributos das relações, bem como das competências dos agentes e dos atores 

que podem contribuir para o alcance dos objetivos de bem comum e dos resultados traçados. A 

coordenação está relacionada à função administrativa da governança em rede, responsável pelo 

planejamento, pela organização, pelo direcionamento e pelo monitoramento das ações, das 

iniciativas e dos projetos.  

Assim como na governança corporativa, a governança em rede no contexto de 

ecossistemas de empreendedorismo inovador visa a aumentar o benefício futuro provável (o 

valor dos ativos), considerando a perspectiva de todas as partes interessadas, por meio de uma 

boa coordenação e aplicando princípios administrativos adequados.  

O princípio da transparência (disclosure) está associado às informações que devem ser 

compartilhadas e estar disponíveis a todas as partes interessadas. Além disso, informar gera um 

clima de confiança. A prestação de contas (accountability) se refere não somente ao uso dos 

recursos (financeiros e não financeiros), mas principalmente à conquista de resultados. A 

prestação de contas e a transparência, quando relacionadas à comunicação, aumentam o 

conhecimento de iniciativas, ações e projetos que estão sendo realizados por agentes e atores, 

habilitando a coordenação para o direcionamento mais efetivo, a fim de que não haja 

sobreposição na alocação dos recursos, além de neutralizar potenciais conflitos.  

A equidade (fairness) busca promover a harmonia dos interesses e a participação 

igualitária, gera (e exige) compromisso direcionado à cooperação entre as partes, que busca a 

conquista dos objetivos de bem comum.  

Por fim, o princípio da responsabilidade corporativa (compliance) objetiva promover 

uma visão compartilhada de longo prazo, considerando a inovação como variável estratégica 

que gera valor por meio das oportunidades para a resolução de problemas sociais, propiciando 

qualidade de vida e bem-estar. A responsabilidade corporativa, em conjunto com a equidade, 

procura, numa perspectiva de Sociedade Inteligente (5.0), o equilíbrio na geração de riqueza, 

proporcionando o avanço econômico por meio de soluções inovadoras que buscam a solução 

para problemas sociais. 

A governança em rede é responsável por contribuir com o fortalecimento da cultura, 

reduzindo a disputa entre partes interessadas, promovendo um ambiente (Ba) de colaboração 
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que permite a criação de conhecimento. Na fase de socialização do processo de 

compartilhamento de conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que é importante que 

se tenha um ambiente (Ba) apropriado, em que os indivíduos possam se relacionar e interagir 

por meio de diálogos, compartilhando experiências, emoções e sentimentos, desenvolvendo a 

confiança mútua. 

O compromisso entre as partes, gerado pela coordenação e pelo estabelecimento de uma 

governança em rede, aumenta o sentimento de confiança, e, quanto mais confiança houver entre 

as partes envolvidas, menores são o risco e a incerteza na transferência do conhecimento tácito 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Willerding (2016) destaca que são necessários esforços para 

a criação de um ambiente baseado na confiança mútua, pois é ela que determina o tipo de 

conhecimento passível de ser compartilhado. Segundo a autora, a confiança é um dos fatores 

idiossincráticos, que diz respeito aos processos individuais que somente o próprio indivíduo 

entende, pois são fatores intrínsecos a ele. 

Entre a cooperação e a colaboração, segundo Schrage (1995), desenvolvem-se três fases, 

que estão relacionadas à conquista dos objetivos (individuais ou coletivos) e ao tipo de 

conhecimento (ou informação) compartilhado. Na primeira fase, os indivíduos trabalham de 

forma independente e interagem apenas ao nível básico, partilhando somente informações que 

permitem satisfazer necessidades específicas e particulares. Na segunda fase, os indivíduos 

cooperam mutuamente, trocando informação com o objetivo de satisfazer exclusivamente 

interesses próprios, mas que são comuns entre eles. Nessa fase, considera-se que as atividades 

são realizadas no nível de grupo, pois os membros ainda não se comportam como uma equipe 

partilhando um objetivo. Na terceira fase, portanto, os indivíduos trabalham em equipe, e 

dividem não somente informações, mas também experiências e conhecimentos. Além disso, 

confiam uns nos outros e cooperam de forma coordenada para o alcance de um objetivo 

compartilhado (conquista). 

A conquista de resultados, direcionada aos citados objetivos, gera a comunicação e deve 

ser comemorada em conjunto com todas as partes, fortalecendo os laços e promovendo a 

conectividade, originando maior compromisso e confiança mútua à medida que encoraja os 

atores e os agentes a novas ações. Esse processo promove uma espiral evolutiva, conforme 

novos agentes e atores são engajados como num processo de contágio, aumentando o número 

de pessoas envolvidas em instituições da quádrupla hélice e suas subcategorias. 

 Quando da conquista dos objetivos, ou seja, da finalização de cada projeto ou ação, a 

comunicação também exige um processo de gerenciamento do conhecimento do projeto por 
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meio do registro de lições aprendidas, ampliando dessa forma esse ativo, contribuindo para a 

aprendizagem coletiva e para o desenvolvimento regional inteligente.  

 

6.2.2 Estrutura patrimonial do ecossistema de empreendedorismo inovador 

 

Sob a lógica contábil e de gestão, os resultados precisam ser medidos, monitorados, 

avaliados e divulgados, demonstrando o aumento (ou a diminuição) dos ativos (benefícios 

futuros prováveis) tangíveis e intangíveis ao longo do tempo, representando a evolução do 

ecossistema de empreendedorismo inovador por meio de indicadores como: o número de 

pessoas engajadas no ecossistema e colaborando como atores da quádrupla hélice, a atividade 

empreendedora promovida, os novos conhecimentos aplicados em soluções inovadoras, a 

evolução dos indicadores socioeconômicos e de qualidade de vida, entre outros, representando 

um verdadeiro desenvolvimento regional inteligente.  

A Figura 54 retrata a demonstração da estrutura de ativos tangíveis e intangíveis para o 

desenvolvimento regional inteligente no contexto do ecossistema de empreendedorismo 

inovador, em que as pessoas são protagonistas e o foco do desenvolvimento. 

 

Figura 54 – Estrutura de ativos tangíveis e intangíveis do ecossistema de empreendedorismo 

inovador. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Conforme foi amplamente apontado nos grupos focais, “as instituições são feitas de 

pessoas”, e o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo inovador depende do 

engajamento e do protagonismo das pessoas atuando por meio das organizações. Além disso, o 

conhecimento nasce das experiências e da percepção dos indivíduos a partir da socialização no 

processo de compartilhamento desse ativo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SVEIBY, 1998; 

DAVENPORT; PRUSAK, 2003; REIS, 2004). Assim, as pessoas são elemento central e os 

verdadeiros operadores do processo de governança em rede. Bessant e Tidd (2009) citam 

Thomas Edison como “um operador de rede muito inteligente”, pois, ao contrário de como 

instintivamente o imaginamos, como um inventor solitário, na verdade seu legado inovador é 

fruto de uma efetiva e eficiente governança em rede.  

 

Sua “fábrica de invenções” em Menlo Park, Nova Jersey, empregava uma 

equipe de engenheiros em um mesmo recinto repleto de bancadas de trabalho, 

prateleiras com produtos químicos, livros e outros recursos. A chave para esse 

sucesso foi reunir um grupo de homens jovens, empreendedores e 

entusiasmados, de diversas origens, e permitir que tal comunidade emergente 

lidasse com uma ampla gama de problemas. Ideias fluiram por todo o grupo e 

se combinavam e recombinavam em um surpreendente conjunto de invenções 

(BESSANT; TIDD, 2009, p. 293). 

 

A “fábrica de invenções” mencionada pelos autores era de fato um verdadeiro hábitat 

de inovação, com um ambiente “Ba” propício para o compartilhamento de conhecimentos 

interdisciplinares e aplicados a soluções inovadoras para a resolução de problemas reais da 

sociedade daquela época e com um “operador de rede muito inteligente” realizando a 

governança da rede, o próprio Thomas Edison.  

Desse hábitat de inovação surgem 2.332 patentes, muitas delas com aplicações 

comerciais, sendo a mais notável e disruptiva à época a lâmpada incandescente, além do 

primeiro dínamo de alta potência. Da notoriedade dos conhecimentos na área elétrica, surgem 

como spin-offs desse hábitat de inovação a Edison Electric Illuminating Company, primeira 

central de energia dos Estados Unidos, em Nova Iorque, e a Edison General Electric, que 

posteriormente, a partir da fusão com a Thomson-Houston Electric Company, se tornou a 

General Electric (GE). 

A pessoa responsável pelo processo de fusão entre a Edison General Electric e a 

Thomson-Houston Electric Company foi John Pierpont Morgan, cujo nome está associado ao 

banco JPMorgan Chase, que foi resultado de outra fusão entre a J.P. Morgan & Co. e a Chase 

Manhattan Bank. Morgan foi um profundo conhecedor de finanças corporativas e dos 

processos de fusão empresarial durante o seu tempo, mas também foi um colecionador de arte 
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e um entusiasta dos avanços tecnológicos, figurando como o principal patrocinador de Thomas 

Edison. Como resultado, a casa de Morgan foi a primeira residência particular iluminada por 

lâmpadas elétricas, e o seu “investimento anjo” na Edison General Electric originou a GE, um 

dos maiores conglomerados industriais – que, em 2017, chegou a ser classificada pela Fortune 

500 como a terceira maior empresa dos Estados Unidos em receita bruta –, atuando em diversos 

setores que abrangem aviação, software, dispositivos médicos, serviços financeiros, ciências da 

vida e produtos farmacêuticos. 

Bennis e Biederman (1997), em Organizing genius: the secrets of creative 

collaboration, examinam a colaboração criativa entre as pessoas de outros seis casos que 

podemos citar como verdadeiros hábitats de inovação, cujos resultados em termos de inovação 

são notáveis e seus benefícios impactam nossas vidas até o presente. São eles: a organização 

Disney e seus filmes animados; o Palo Alto Research Center (PARC), da Xerox Corporation, 

que projetou o primeiro computador pessoal e diversas outras inovações no campo das TICs; a 

campanha de Bill Clinton à presidência dos EUA, em 1992, que os autores consideram uma 

vitória notável; o Skunk Works, da Lockheed Martin, onde o avião espião U-2 e o bombardeiro 

Stealth Bomber foram desenvolvidos; o Black Mountain College, na Carolina do Norte (EUA), 

que durou de 1933 a 1956, mas atraiu muitos artistas importantes; e o Projeto Manhattan, cujos 

cientistas criaram a bomba atômica. Os autores enfatizam que todos eles consistiam em pessoas 

extremamente talentosas com um senso de missão, que trabalharam sob o incentivo de um líder 

forte e estavam imbuídas de otimismo pragmático.  

Portanto, a criação de empresas, bem como o processo de fusão empresarial que 

ocasiona o nascimento de novas empresas mais robustas, competitivas e resilientes, fruto de um 

ecossistema de empreendedorismo inovador pujante, brota da capacidade empreendedora dos 

indivíduos e da gestão dos recursos necessários para viabilizar as oportunidades identificadas a 

partir da conexão entre investidores e inventores (pesquisadores e empreendedores). O mesmo 

acontece na universidade, no governo e na sociedade, em que ocorre a criação de novas 

estruturas institucionais e intrainstitucionais em subcategorias (ICTs, associações, Serviços 

Sociais Autônomos e outros), proporcionada, inclusive, pela interação sinérgica entre as 

hélices. Importante destacar ainda que as oportunidades surgem também de organizações 

voltadas para aspectos culturais, sociais, educacionais, artísticos, entre outros modelos de 

negócios que se caracterizam por uma economia baseada no conhecimento. 

No contexto da geração de valor na sociedade do conhecimento, a dinâmica do 

desenvolvimento é associada à figura do empreendedor (e do intraempreendedor), e a sua 

capacidade criativa de inovar, portanto, a capacidade empreendedora, bem como a figura do 



240 
 

empreendedor, está relacionada diretamente com a inovação (SCHUMPETER, 1982; 

CHURCHILL; MUSYKA, 2001; DORNELAS, 2008; VALE; WILKINSON; AMÂNCIO, 

2008; BELLO; FRANZONI; LAPOLLI, 2014). O empreendedor, então, é o ator de inovação, 

que identifica e captura essas oportunidades no meio em que vive e detém as capacidades 

necessárias para transformá-las em negócios viáveis, originando novos produtos ou serviços 

(GEM, 2011; DORNELAS, 2008), bem como em negócios que atendam a demandas sociais 

(PHILLS; DEIGLMEIER; MILLER, 2008; PRIM, 2017), promovendo assim o 

desenvolvimento inteligente. 

O movimento do(s) indivíduo(s) representa a dinâmica da cultura de colaboração com 

base no conhecimento da governança em rede de um ecossistema de empreendedorismo 

inovador ativo, em que empresários, empreendedores e a sociedade se organizam por meio de 

associações, criando sinergias que “alcançam”, para as empresas, conexões que permitem 

acesso aos recursos necessários, numa função one stop shop, para viabilizar as oportunidades 

identificadas e transformá-las em novos negócios inovadores. De outro lado, as universidades 

produzem conhecimento em pesquisa básica e aplicada, bem como capturam e codificam 

conhecimentos externos (boundary spanning) e os “alcançam” para as ICTs, que, por sua vez, 

estão alinhadas às empresas, desburocratizando e facilitando o processo de transferência 

tecnológica. Além disso, as universidades e as ICTs, exercendo a função de knowledge hubs, 

distribuem o conhecimento produzido, capturado e codificado em forma de soluções inovadoras 

para os problemas reais da sociedade, que usa esse conhecimento na atividade empreendedora. 

Na base dessa estrutura estão os investidores, que dão sustentabilidade à atividade 

empreendedora e inovadora aplicando os recursos necessários (financeiros e de mentoria) para 

viabilizar as oportunidades reconhecidas nas empresas, e, de outro lado, os SSAs atuam no 

ensino técnico e na capacitação profissional, formando as futuras gerações de empreendedores 

e inovadores, bem como na prestação de outros serviços que promovem o bem-estar das 

pessoas. Dessa forma, possuem grande interação com a sociedade. 

Os atores de governo, por sua vez, operam como promotores (promoters) de um 

contexto empreendedor de suporte, necessário para o sucesso de novos empreendimentos, por 

meio de um ambiente institucional favorável às intenções e às iniciativas empreendedoras 

(GEM, 2011). Portanto, devem realizar movimentos no sentido do apoio institucional e da 

sustentabilidade dos SSAs por meio de dotações orçamentárias. Por outro lado, esses atores 

também têm um importante papel como investidores, utilizando-se das políticas públicas de 

fomento ao empreendedorismo inovador e da pesquisa científica e tecnológica nas 

universidades e nas ICTs. Como promoters de conexão, também devem incentivar a formação 
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de conselhos e de comitês envolvendo a sociedade por meio das associações, que poderão ser 

qualificadas como OSCIPs e/ou OS. 

A camada institucional representa os ativos tangíveis, ilustrada pelo quadrado, como 

numa representação patrimonial do ecossistema de empreendedorismo inovador. O Balanço 

Patrimonial do ecossistema, portanto, evidencia a evolução dos benefícios futuros almejados 

(ativos) que a estrutura institucional gera, em termos de iniciativas, ações e projetos 

direcionados às conquistas dos objetivos de bem comum, por meio do alcance de indicadores 

como o aumento das hélices e do número de pessoas engajadas, a atividade empreendedora 

promovida, os novos conhecimentos aplicados em soluções inovadoras, a evolução dos 

indicadores socioeconômicos e de qualidade de vida, entre outros. Assim, à medida que houver 

mais colaboração interinstitucional, mais conquistas são obtidas e maior será o patrimônio 

como um acumulado de benefícios alcançados (ativos) pelo ecossistema de empreendedorismo 

inovador. A camada institucional pode ser considerada como o mecanismo de retenção do 

conhecimento.  

Os ativos intangíveis, por sua vez, estão ilustrados pelo círculo, que é gerado a partir do 

movimento colaborativo do(s) indivíduo(s) em direção aos objetivos de bem comum, 

promovendo a expansão dos benefícios (ativos) para além do quadrado. Essa expansão é 

resultado da dinâmica do conhecimento aplicado no desenvolvimento de soluções inovadoras, 

que geram novos elementos de valor em todos os aspectos da sociedade, tornando nossa vida 

mais feliz e confortável, promovendo assim uma verdadeira sociedade do conhecimento.  

O desenvolvimento, nessa perspectiva, passa por uma mudança epistemológica – de 

centrado no crescimento econômico e/ou no equilíbrio sustentável para o desenvolvimento 

inteligente centrado nas pessoas, ou seja, o desenvolvimento passa a ser das pessoas como 

elemento essencial e da sua rede social, o que evidencia o nível de colaboração para a evolução 

do ecossistema. Essa abordagem evidencia o valor das pessoas em uma sociedade do 

conhecimento, como destacado por Carrillo (2002, p. 380): “o desenvolvimento pessoal é o 

bloco de construção (ou melhor ainda, a célula viva) de todo o desenvolvimento organizacional 

e social baseado no conhecimento”. O desenvolvimento inteligente, centrado nas pessoas, 

rompe com a dicotomia entre as diferentes abordagens de desenvolvimento (econômico, 

ambiental, social e/ou sustentável).  

Entretanto, não se trata de uma perspectiva individualista, conforme destacam Bennis e 

Biederman (1997). As lideranças agora precisam promover a colaboração criativa entre as 

pessoas, formando equipes poderosas, habilitando-as para o que os autores avaliam como o 

melhor dos mundos possíveis, em que o desenvolvimento comunitário e o individual sejam 
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objetivos complementares, não incompatíveis. Nessa mesma perspectiva, Stewart (1998, p. 

216) ressalta que “o Capital Intelectual é a fonte de riqueza para os indivíduos e também para 

as organizações – e é comum entre eles”. 

Assim, a figura com o indivíduo no centro representa mais do que um razonete contábil 

(em formato T), mas consiste na razão pela qual o ecossistema e sua estrutura institucional 

existem. Contudo, da mesma forma que o razonete é essencial para representar a estrutura do 

patrimônio e o funcionamento das contas, as pessoas são essenciais para a estrutura do 

ecossistema e para o funcionamento das organizações, e para isso devem atuar num movimento 

de colaboração. 

Essa visão centrada nas pessoas está alinhada com a estratégia de uma Sociedade 5.0, 

ou “Super Smart Society”, sustentável e conectada com o propósito de um futuro almejado em 

que as soluções inovadoras atendam de forma efetiva e eficiente às diversas necessidades da 

sociedade, fornecendo bens e serviços às pessoas que deles necessitam, quando são necessários, 

na quantidade necessária, possibilitando assim que os indivíduos vivam uma vida ativa e 

confortável por meio de serviços de alta qualidade, independentemente de idade, sexo, região, 

idioma, e assim por diante (SHIROISHI; UCHIYAMA; SUZUKI, 2018). Assim, o ecossistema 

de empreendedorismo inovador existe e se articula por esse propósito.  

 

6.3 APRESENTAÇÃO DO MODELO SAPIENS 

 

Alinhado ao propósito de um desenvolvimento regional inteligente, em que o 

empreendedorismo e a inovação se voltam para o alcance de uma sociedade do conhecimento, 

o ecossistema de empreendedorismo inovador se organiza em uma governança em rede, que 

consiste em conectar atores e agentes de forma coordenada, criando sinergias em torno de 

objetivos de bens comuns, gerando assim novos elementos de valor.  

O Modelo Sapiens insere a governança em rede no contexto do ecossistema de 

empreendedorismo inovador, como o processo ecossistêmico (pessoas, instituições, ambiente 

e resultados) em que agentes e atores atuam não somente em cooperação, de forma 

independente, partilhando exclusivamente informações que permitem satisfazer necessidades 

específicas e individuais, mas atingem o estado de colaboração, em que os indivíduos agem por 

meio de equipes em redes colaborativas e partilham não apenas informações, como também 

experiências e conhecimentos, se comunicam e confiam uns nos outros e cooperam de forma 

coordenada, comprometidos com a conquista de um futuro almejado direcionado a objetivos de 

bem comum. 
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A governança em rede consiste em mais do que mapear os atores e os agentes de um 

ecossistema; ela promove a conexão entre eles de maneira estratégica, proporcionando a 

geração de novos elementos de valor. A Figura 55 apresenta o Modelo Sapiens, com base no 

modelo inicial de integração da quádrupla hélice e de compartilhamento de conhecimento, mas 

agora aplicando a governança em rede sobre os hábitats de inovação. 

 

Figura 55 – Modelo Sapiens. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

Ao aplicar a governança em rede sobre os hábitats de inovação, o Modelo Sapiens 

agrega novos elementos de valor aos agentes e aos atores em cada uma das hélices. A hélice 

“universidade” proporciona a captura, a codificação e a distribuição de conhecimentos tanto 

internos (endógenos) como externos (exógenos), evidenciando conhecimentos da realidade 

local e novas soluções que podem ser aplicadas de forma efetiva na resolução de problemas da 

sociedade.  
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A sociedade, organizada em torno de associações, conselhos e comitês, evidencia e 

fortalece os seus valores (éticos, sociais, culturais, entre outros) e o seu estilo de vida, traçando 

objetivos compartilhados para a superação dos seus desafios e para o alcance dos benefícios 

futuros almejados. Além disso, o contexto empreendedor favorável, promovido pelos valores e 

pelo estilo de vida da sociedade, incentiva novos empreendedores a transformar os desafios 

identificados em oportunidades de novos negócios inovadores. As empresas, portanto, são 

criadas e sustentadas a partir dos novos elementos de valor aplicados a soluções inovadoras, o 

que aumentam o valor de mercado dessa empresa, atraindo investimentos, gerando empregos e 

riqueza.  

Assim, o desenvolvimento regional inteligente proporciona a evolução de todos os 

aspectos sociais, ambientais, culturais e econômicos, gerando, inclusive, o crescimento do PIB 

e o incremento na arrecadação pública, que, por sua vez, reinveste esse incremento de recursos 

em aspectos que promovam a melhoria da qualidade de vida local – como saúde, educação, 

saneamento, infraestrutura – e em novas pesquisas e inovações, por meio das políticas públicas 

de fomento ao empreendedorismo inovador e da pesquisa nas universidades. 

Para apoiar o processo de evolução e de gerenciamento dos resultados do ecossistema, 

foi desenvolvido o framework Duplo-Diamante a partir do Modelo Sapiens, que apresenta a 

estrutura de ferramentas e de estratégias que apoiam a implantação e facilitam a dinâmica de 

operação desse modelo. 

 

6.4 APRESENTAÇÃO DO FRAMEWORK DUPLO-DIAMANTE SAPIENS 

 

A governança em rede representa a “lapidação” das relações dos agentes e dos atores, 

que agrega novos elementos de valor para as hélices e deve considerar a equidade entre todas 

as partes interessadas, garantindo a simetria de participação e de acesso ao conhecimento. Além 

disso, o valor das relações agora passa a ser percebido, e assim o ecossistema busca sua 

evolução de forma coordenada e estratégica, considerando que todos os atores e os agentes 

devem colaborar de forma coesa para o alcance dos objetivos almejados, tornando o 

ecossistema de empreendedorismo inovador mais forte à medida que a confiança nos 

relacionamentos e o compromisso com os resultados se fortalecem.  

Os princípios de lapidação das relações, de simetria da participação e do acesso ao 

conhecimento, de coesão da colaboração para o alcance dos objetivos almejados e de novos 

elementos de valor estão representados pela forma simétrica aplicada sobre o Modelo Sapiens 

no formato da coroa de um diamante, indicando a interação com o framework Duplo-Diamante. 
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Este apresenta a estrutura e a dinâmica da governança em rede no contexto de ecossistemas de 

empreendedorismo inovador. A Figura 56 representa em perspectiva a interação da quádrupla 

hélice com a estrutura e a dinâmica do framework Duplo-Diamante no Modelo Sapiens. 

 

Figura 56 – Perspectiva de interação do Modelo Sapiens e operação do Duplo-Diamante. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O diamante é um elemento natural, mas pessoas com conhecimento têm a habilidade de 

identificar e de lapidar a sua forma bruta e assim evidenciar o seu máximo valor. No processo 

de lapidação, o lapidário se utiliza do conhecimento de técnicas e das ferramentas de forma 

precisa para revelar o fascínio do diamante, ressaltando o seu verdadeiro brilho. Nessa mesma 

perspectiva, em um ecossistema bruto, as relações dos agentes e dos atores devem ser lapidadas 

pelo orchestrator, que busca extrair o seu máximo valor usando como ferramenta o Mapa da 

Rede de Colaboração para identificar os atores e os agentes das quatro hélices em suas 

subcategorias, verificar a heterogeneidade das relações e o nível de colaboração, incluindo 

características, funções e atributos das relações. Deve também fazer uso de técnicas para 

promover a conexão (promoter), como eventos de encontros face a face, gerando conectividade 

e buzz local de um ambiente vibrante, carregado de troca de conhecimentos e de aprendizagem 

interativa. Assim, engaja atores e coordena as ações iniciais que proporcionam o nascimento de 

um ecossistema de empreendedorismo inovador e que o tornam robusto e resiliente. 

A robustez e a resiliência do ecossistema estão ligadas à conectividade dos atores e dos 

agentes das quatro hélices e à coesão da colaboração em ações para o alcance dos objetivos 

partilhados. Em física, a energia de coesão (ou energia de rede) determina a força que mantém 
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unidos os átomos ou os íons numa matéria sólida. Nessa mesma perspectiva, a coesão da 

colaboração da rede do ecossistema de empreendedorismo inovador está associada à energia 

que os atores e os agentes aplicam nas suas ações para o alcance dos objetivos almejados. 

Assim, quanto maior a coesão da colaboração, representada pelo número de sujeitos no círculo 

interno do Mapa da Rede de Colaboração, maior é a energia do ecossistema de 

empreendedorismo inovador e, consequentemente, maiores são os resultados alcançados.  

Além disso, não existem no mundo dois diamantes iguais, cada um possui cores e 

características diferentes, são marcados pela sua diferente formação na terra, por isso 

cada diamante é único. Da mesma forma, não existem dois ecossistemas iguais, e a governança 

em rede busca evidenciar os elementos de valor únicos que florescem de maneira endógena a 

partir do conhecimento das potencialidades locais num processo de descoberta empreendedora 

que promova o desenvolvimento regional inteligente. 

A estrutura do diamante é formada por átomos de carbono puro dispostos nos quatro 

vértices de um tetraedro e um único no seu centro. Por essa disposição geométrica, o diamante 

é bastante compacto, isso o torna o material mais duro encontrado na natureza. A estrutura da 

governança em rede em Duplo-Diamante é formada pela disposição dos atores e dos agentes 

das quatro hélices – indicando a heterogeneidade do ecossistema – que interagem nos hábitats 

de inovação. Sua robustez e sua resiliência estão vinculadas à conectividade dos atores e dos 

agentes e à coesão da colaboração em ações, que proporcionam a energia de rede disponível 

para a conquista dos objetivos de bem comum relacionados ao futuro almejado. A Figura 57 

apresenta a estrutura de governança em rede com as ferramentas e as estratégias do framework 

Duplo-Diamante. 
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Figura 57 – Framework Duplo-Diamante Sapiens. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas de Empreendedorismo Inovador é 

a ferramenta que permite, a partir da disposição e das características da rede, identificar a sua 

composição na quádrupla hélice e suas subcategorias de relacionamento e verificar as 

características, as funções e os atributos dos vínculos das redes sociais. Com a sua construção, 

como mencionado, se obtém uma radiografia da rede social significativa dos atores e dos 

agentes do ecossistema de empreendedorismo inovador, a partir da qual pode ser realizado o 

diagnóstico inicial e o acompanhamento da evolução desse ecossistema ao longo do tempo. 

Nesse processo, a GC é a estratégia para reconhecer, sistematizar e programar o 

desenvolvimento do universo de valor do ecossistema de empreendedorismo inovador. 

A partir da radiografia do Mapa da Rede de Colaboração e da identificação da liderança 

em rede, é feita a lapidação das relações, promovendo o alinhamento dos atores e dos agentes 

para a formação dos conselhos de governança, que têm como principal função estabelecer o 

direcionamento estratégico de acordo com a visão de futuro almejada voltada a objetivos 

compartilhados. Nesse sentido, o conselho de governança deve garantir a simetria de 

participação por meio da representação de todas as partes interessadas do ecossistema de 

empreendedorismo inovador, envolvendo lideranças de todas as hélices.  
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O conselho também é responsável por avaliar a evolução do ecossistema, assegurando 

a comunicação entre todas as partes interessadas, proporcionando a simetria de acesso ao 

conhecimento. Dessa forma, a inteligência coletiva é adotada como estratégia em que a coleta, 

o tratamento, a análise e a contextualização do conhecimento de todas as partes (local e global) 

permitem a geração de novos conhecimentos, que facilitam e otimizam a tomada de decisão no 

âmbito estratégico e tático.  

A inteligência coletiva reconhece que todo indivíduo possui algum tipo de 

conhecimento e que nenhum indivíduo sozinho possui todo o conhecimento sobre tudo. Os 

hábitats de inovação são o locus de conhecimento coletivo e da inovação, representam o espaço-

tempo em que acontece o compartilhamento de ideias, experiências (conhecimento tácito), 

métodos e conteúdos (conhecimento explícito). Uma abordagem de inovação aberta permite 

que outras pessoas dividam suas ideias, suas experiências, seus métodos e seus conteúdos, além 

de outros recursos que subsidiam a inovação por meio da colaboração num processo de 

desenvolvimento coletivo. 

Os processos do hábitat de inovação possibilitam a absorção e a aplicação do 

conhecimento coletivo; assim, a estrutura de governança se desdobra no segundo diamante por 

meio da formação de comitês estratégicos, que, a partir da visão de futuro delineada pelo 

conselho de governança, estabelecem os pilares estratégicos de atuação, promovendo ações e 

iniciativas de conexão, e executam projetos de descoberta empreendedora por meio de equipes 

em redes colaborativas. As redes colaborativas trazem em seus princípios a construção conjunta 

de novos negócios, processos e estratégias que venham a se tornar soluções inovadoras que 

atendam as demandas da sociedade. Assim, incentivam a coesão da colaboração para o alcance 

dos objetivos partilhados, e os projetos de descoberta empreendedora são os responsáveis pela 

captura de novos elementos de valor.  

A governança em rede não é um processo estático. A aplicação do Mapa da Rede de 

Colaboração deve ser constante, buscando acompanhar a evolução do envolvimento de novos 

atores e agentes e o nível de colaboração, incluindo ações contínuas e estratégicas de promoção 

de conexões, de engajamento de novas lideranças e de aumento da coesão da colaboração do 

ecossistema. Os conselhos de governança precisam permitir que a qualquer momento novas 

lideranças integrem sua estrutura, contribuindo com o refinamento da visão de futuro 

compartilhada e ampliando a inteligência coletiva. Além disso, as ações, as iniciativas e os 

projetos de descoberta empreendedora necessitam ser incessantemente promovidos e 

fomentados. 
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O hábitat de inovação é o mecanismo que fornece infraestrutura (física e virtual) com 

uma estética organizacional e com processos definidos que fazem a quádrupla hélice girar e 

proporcionam a dinâmica de operação do Duplo-Diamante para a governança em rede, 

representada na Figura 58. 

 

Figura 58 – Dinâmica de operação do framework Duplo-Diamante Sapiens. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O diamante superior representa a dinâmica da governança, que articula os atores e os 

agentes e alinha as partes interessadas, fornecendo a visão de futuro direcionada a objetivos de 

bem comum. Além disso, é responsável por avaliar a evolução do ecossistema de forma 

estratégica e com visão de longo prazo.  

O diamante inferior representa a dinâmica da gestão, que, numa perspectiva tático-

operacional, desdobra a visão de futuro em metas de curto e médio prazos. Assim, coordena a 

cooperação dos atores e dos agentes em ações e iniciativas de promoção da conexão e dos 

projetos de descoberta empreendedora em redes colaborativas. A gestão também é responsável 

por monitorar os indicadores de desempenho do ecossistema, acompanhando os resultados 

alcançados nas ações, nas iniciativas e nos projetos, que devem ser comunicados de forma a 

serem celebrados sempre que houver a conquista de metas de curto e de médio prazos, gerando 
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assim maior engajamento, conectividade, compromisso e confiança de todas as partes 

interessadas que integram o ecossistema. 

Essa dinâmica traz benefícios não somente para o ecossistema de modo geral, mas 

também gera benefícios de efeito recursivo individuais – tanto para pessoas que são 

reconhecidas pela sociedade como verdadeiros atores do desenvolvimento regional inteligente, 

como também para empresas e instituições que, numa abordagem de inovação aberta, capturam 

valor dos projetos de descoberta empreendedora, incluindo em seu portfólio soluções 

inovadoras para o incremento em suas atividades e em seus mercados de atuação. Segundo 

Castells (2000), quando se está atuando em redes, novas oportunidades podem ser criadas a 

todo momento; entretanto, fora delas, fica cada vez mais difícil sobreviver. 

A estrutura de Metacapitais, dividida em Capital Referencial e Capital Articulador, 

determina a produtividade geral do ecossistema em termos da sua capacidade de gerar 

resultados em relação ao tempo (CARRILLO, 2002).  

O Capital Referencial tem a função de identificar e de alinhar as partes interessadas e 

dar foco para a visão de futuro direcionada a objetivos partilhados. Inclui elementos de 

Identidade, que diz respeito à consciência indivíduo em relação a si próprio (autossignificância) 

e Inteligência, que diz respeito à relação do indivíduo com o mundo exterior (alo-significância) 

evidenciados no Mapa da Rede de Colaboração, nas análises de rede e por meio dos 

direcionadores estratégicos delineados pelos conselhos de governança. Esses elementos podem 

indicar os fatores que contribuem (ou não) para o alcance dos objetivos, proporcionando o 

delineamento de estratégias de priorização das iniciativas, das ações e dos projetos de 

descoberta empreendedora, bem como a alocação (ou a desalocação) de recursos. 

A partir do desdobramento da visão de futuro, o Capital Articulador tem a função de 

“interligar todas as outras formas de capital, como cola ou cimento” (CARRILLO, 2002, p. 

390), engajando os atores e os agentes em redes colaborativas como uma “cola mítica” que 

mantém as pessoas unidas em torno do alcance do futuro almejado direcionado a objetivos em 

comum (HARARI, 2014), como mencionado anteriormente neste capítulo. O Capital 

Articulador inclui elementos do Capital Relacional que permitem a interconexão significativa 

ou a troca de aspectos de valor entre os agentes e os atores do ecossistema de empreendedorismo 

inovador. Esses elementos do Capital Relacional são evidenciados pelas características, pelas 

funções e pelos atributos das relações. Da mesma maneira, o Capital Articulador também 

abrange particularidades do Capital Monetário que expressa os elementos de valor econômico 

e financeiro. 
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Desse modo, a governança em rede permite criar, planejar, monitorar, avaliar e 

desenvolver um ecossistema de empreededorismo inovador de forma ativa, estratégica e 

coletiva, considerando todo o espectro de valores de uma sociedade por meio de um 

desenvolvimento regional inteligente.  

 

6.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, foi caracterizada a governança em rede no contexto de ecossistemas de 

empreendedorismo inovador. Num exame aprofundado dos resultados das análises das redes, 

se obteve a postulação de princípios que permitiram o desenvolvimento do Modelo Sapiens a 

partir da compreensão de como a governança em rede entre atores e agentes do ecossistema de 

empreendedorismo inovador pode contribuir para o desenvolvimento regional inteligente.  

Os princípios de transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade 

corporativa, inerentes a todo modelo de governança, ajudam a promover a cultura de 

colaboração com base no conhecimento. Esses princípios aumentam o conhecimento das 

iniciativas, das ações e dos projetos que estão sendo realizados por agentes e atores, habilitando-

os para uma coordenação mais efetiva, promovendo a harmonia dos interesses e a participação 

igualitária, gerando confiança mútua entre as partes, que colaboram de forma coesa em busca 

da conquista dos objetivos compartilhados. A governança em rede é responsável por subsidiar 

o fortalecimento da cultura de colaboração, reduzindo o conflito entre partes interessadas, 

promovendo um ambiente (Ba) que permite o processo de criação de conhecimento. 

O Modelo Sapiens insere a governança em rede no contexto do ecossistema de 

empreendedorismo inovador, como o processo ecossistêmico (pessoas, instituições, ambiente 

e resultados) em que agentes e atores atuam num estado de colaboração por meio de equipes 

em redes colaborativas, partilham não somente informações, mas também experiências e 

conhecimentos, se comunicam e confiam uns nos outros e cooperam de forma coordenada, 

comprometidos com a conquista de objetivos de bem comum em torno de um futuro almejado. 

Assim, o Modelo Sapiens agrega novos elementos de valor aos agentes e aos atores da 

quádrupla hélice. Quanto à governança em rede, inclui os princípios de lapidação das relações 

desses agentes e atores, evidenciando a relevância das relações das redes sociais significativas 

deles, considerando a equidade entre todas as partes interessadas e garantindo a simetria de 

participação e de acesso ao conhecimento. Além disso, os integrantes da rede promovem a 

coesão da colaboração para o alcance dos objetivos almejados, tornando o ecossistema de 



252 
 

empreendedorismo inovador mais forte à medida que a confiança nas relações e o compromisso 

com os resultados se fortalecem. 

O desenvolvimento regional inteligente consiste numa abordagem em que o 

empreendedorismo e a inovação se voltam para o alcance de uma sociedade do conhecimento. 

O ecossistema de empreendedorismo inovador se organiza em uma governança em rede que 

consiste em conectar atores e agentes de forma coordenada, criando sinergias em torno de 

objetivos partilhados de um futuro almejado, gerando assim novos elementos de valor. 

Nesse sentido, o Mapa da Rede de Colaboração vai além da identificação das partes 

interessadas (atores e agentes) e inclui fatores idiossincráticos dos indivíduos por meio do 

reconhecimento das características, das funções e dos atributos das relações, assim como por 

meio da coesão da colaboração, fornecendo uma radiografia da rede social significativa dos 

atores e dos agentes do ecossistema de empreendedorismo inovador, a partir da qual pode ser 

realizado o diagnóstico inicial e o delineamento de estratégias para a gestão que proporcionará 

a evolução da estrutura de ativos (tangíveis e intangíveis) ao longo do tempo. Essa dinâmica é 

facilitada pelo framework Duplo-Diamante Sapiens, indicando as ferramentas, as estratégias e 

a dinâmica do Modelo Sapiens para a operação da governança em rede no contexto de 

ecossistemas de empreendedorismo inovador. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa de tese se propôs a desenvolver um modelo para governança em rede, 

entre atores e agentes de um ecossistema de empreendedorismo inovador, que contribui para o 

desenvolvimento regional inteligente. Para alcançar esse propósito, inicialmente foi realizada 

uma revisão sistemática integrativa da literatura, com o objetivo de buscar evidências dos 

estudos mais recentes, alcançando o estado da arte dos temas que envolvem a presente pesquisa. 

A revisão sistemática integrativa da literatura agregou outras obras de literatura cinzenta 

aos estudos selecionados nas bases de dados. Entre elas, incluíram-se: as pesquisas mais 

relevantes citadas nas referências dos artigos selecionados na revisão sistemática; pesquisas de 

artigos em outras bases de dados; buscas nos bancos de teses e dissertações do PPGEGC e de 

outros programas de pós-graduação, por meio do catálogo de teses e dissertações da CAPES; 

livros do Grupo de Pesquisa Comovi; e outros livros e materiais considerados relevantes à 

pesquisa, coletados durante o percurso das disciplinas no PPGEGC e na jornada da pesquisa. 

Este arcabouço de referências proporcionou um referencial bibliográfico robusto para o 

desenvolvimento da pesquisa, dando o suporte necessário para verificar evidências sobre o tema 

investigado. Dessa forma, foi possível delinear os procedimentos e instrumentalizar a pesquisa 

para o pleno alcance dos objetivos propostos. 

 

7.1.1 Quanto aos objetivos 

 

Neste estudo, os objetivos foram traçados com a finalidade de responder à pergunta de 

pesquisa: “Como a governança em rede entre atores e agentes de um ecossistema de 

empreendedorismo inovador pode contribuir para o desenvolvimento regional inteligente?”. 

Esta foi respondida por meio dos objetivos específicos delineados para o alcance do objetivo 

geral proposto: desenvolver um modelo de governança em rede, entre atores e agentes de um 

ecossistema de empreendedorismo inovador, que contribui para o desenvolvimento regional 

inteligente. 

O primeiro objetivo específico, pesquisar as estratégias de desenvolvimento regional 

inteligente, foi obtido por meio da revisão da literatura, que permitiu identificar que o 

conhecimento tem se tornado um ativo fundamental para o desenvolvimento regional. A 

inovação como processo que agrega valor ao conhecimento vem passando por uma evolução, 
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deixando de ser uma estratégia fechada nas organizações para adotar moldes modernos de 

cooperação aberta, atingindo uma visão de ecossistema em que o conhecimento flui numa 

dimensão socioespacial, podendo ser capturado tanto localmente como também por meio da 

conformação de canais globais, produzindo uma dinâmica sistemática de compartilhamento e 

de criação de conhecimento por meio de um ambiente vibrante que se configura num Ba e é 

caracterizado como hábitat de inovação.  

A evolução dessa dinâmica contribui para uma sociedade cada vez mais baseada no 

conhecimento e, nesse novo contexto, o desenvolvimento pressupõe fatores que avançam para 

além do paradigma com enfoque no crescimento econômico, buscando o desenvolvimento 

amplo de uma região de forma inteligente. Para isso, o empreendedorismo e a inovação devem 

contribuir para o progresso de uma sociedade superinteligente (Sociedade 5.0), por meio do 

estabelecimento de soluções inovadoras que geram a evolução econômica, sustentável, em 

conjunto com a resolução de problemas sociais, prestando maior atenção às oportunidades que 

promovem qualidade de vida, felicidade, conforto e bem-estar para todas as pessoas, 

independentemente de idade, sexo, região, idioma, entre outros, representando um verdadeiro 

desenvolvimento regional inteligente.  

Com as contribuições dos cinco grupos focais, foi possível construir o Mapa da Rede de 

Colaboração para Ecossistemas de Empreendedorismo Inovador, que serviu como instrumento 

de coleta de dados, permitindo identificar os atores e os agentes do ecossistema de 

empreendedorismo inovador, alcançando assim o segundo objetivo específico. Além disso, 

pôde-se verificar o tamanho da rede, que corresponde ao número de relações que os 

participantes apontaram como significativas, a composição ou a distribuição, que corresponde 

à forma como os membros são distribuídos nos diversos quadrantes e círculos, e a diversidade, 

que significa a heterogeneidade dos relacionamentos na rede. 

A partir da disposição e das características da rede, constataram-se as funções e os 

atributos dos vínculos das redes sociais, obtendo-se assim uma radiografia da rede social 

significativa dos participantes do estudo, a partir da qual puderam ser compreendidos os 

seguintes fatores: como se estrutura essa rede, como ela é composta, quais funções os membros 

exercem e os atributos dos vínculos existentes. Com isso, é possível observar um conjunto de 

variáveis passíveis de serem investigadas a partir do registro dos dados e da construção da rede 

social. 

Os dados coletados foram estruturados sob a forma de sociogramas, que serviram de 

base para analisar as interconexões entre atores e agentes que constituem a rede social 

significativa do ecossistema de empreendedorismo inovador e assim chegar ao terceiro objetivo 
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específico. A análise da rede permitiu a caracterização do ecossistema de empreendedorismo 

inovador, em que se obteve não somente um mapeamento dos sujeitos, mas uma compreensão 

de como a rede se estrutura, por quais atores ela é composta e que funções e papéis 

desempenham os atores. 

Numa análise profunda da rede, obteve-se a postulação de princípios que possibilitou 

caracterizar a governança em rede no contexto de um ecossistema de empreendedorismo 

inovador, alcançando o quarto objetivo específico. A partir dessa análise, se desenvolveu o 

Modelo Sapiens, que insere a governança em rede no âmbito do ecossistema de 

empreendedorismo inovador, como o processo ecossistêmico (pessoas, instituições, ambiente 

e resultados) em que agentes e atores atuam num estado de colaboração, por meio de equipe em 

redes colaborativas, e partilham não somente informações, mas também experiências e 

conhecimentos, se comunicam e confiam uns nos outros e cooperam de forma coordenada, 

comprometidos com a conquista de objetivos de bem comum em torno de um futuro almejado. 

O Modelo Sapiens agrega novos elementos de valor aos agentes e aos atores da 

quádrupla hélice, incluindo na governança em rede os princípios de lapidação, que evidenciam 

o valor das relações das redes sociais significativas dos agentes e dos atores, considerando a 

equidade entre todas as partes interessadas e garantindo a simetria de participação e de acesso 

ao conhecimento. Além disso, os atores e os agentes devem promover a coesão da colaboração 

para o atingimento dos objetivos almejados, tornando o ecossistema de empreendedorismo 

inovador mais forte à medida que a confiança nas relações e o compromisso com os resultados 

se fortalecem. 

Ainda, o Modelo Sapiens permite revisar a abordagem do ecossistema sob o viés 

análogo à metáfora biológica, recuperando o conceito original de ecossistema (oikos) em que 

os atores tomam decisões estratégicas de alocação (ou de desalocação) de recursos, 

gerenciando-os ao longo do tempo, promovendo a evolução do ecossistema e, 

consequentemente, o desenvolvimento regional inteligente.  

Para apoiar esse processo, foi desenvolvido o framework Duplo-Diamante a partir do 

Modelo Sapiens, que apresenta a estrutura de ferramentas e de estratégias que apoiam a 

implantação e facilitam a dinâmica de operação do modelo. Assim, a estrutura de governança 

articula atores e agentes e alinha as partes interessadas, fornecendo a visão de futuro direcionada 

a objetivos compartilhados, e a gestão desdobra essa visão em metas de curto e de médio prazos, 

numa perspectiva tático-operacional. Desse modo, coordena a cooperação dos integrantes da 

rede em ações e iniciativas de promoção da conexão e dos projetos de descoberta 

empreendedora em redes colaborativas. 
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7.1.2 Quanto à contribuição para a ciência 

 

Esta tese evidencia a relevância da governança em rede no contexto de ecossistemas 

como uma abordagem estratégica de desenvolvimento regional inteligente, resgatando a 

essência original do ecossistema (oikos), em que o seu desempenho precisa ser medido. Busca-

se sua evolução sob a perspectiva de diversos elementos de valor (ético, cultural, moral, 

econômico, entre outros), que podem ser avaliados por meio da estrutura de Metacapitais, 

dividida em Capital Referencial e Capital Articulador. Isso permite o gerenciamento da 

produtividade geral do ecossistema em termos da sua capacidade de gerar resultados ao longo 

do tempo. 

Este estudo agrega mais um passo importante para as investigações referentes aos 

ecossistemas e contribui para o avanço desse tema, que ainda está em evolução. Agora, além 

da identificação das partes interessadas relevantes, como empresas inovadoras e 

empreendedores, como é amplamente abordado nos estudos atuais, é possível também 

compreender como a rede se estrutura, por quais atores ela é composta, quais funções os atores 

da rede exercem, bem como as características e os atributos das relações existentes.  

O Mapa da Rede de Colaboração para Ecossistemas de Empreendedorismo Inovador é 

a ferramenta que permite realizar uma radiografia da rede social significativa dos atores e dos 

agentes, a partir da qual pode ser realizado o diagnóstico da coesão da colaboração do 

ecossistema, verificando a sua composição na quádrupla hélice e suas subcategorias de 

relacionamento. A flexibilidade da ferramenta permite ainda coletar uma infinidade de dados e 

de percepções dos atores e dos agentes, entre eles fatores idiossincráticos que possibilitam uma 

compreensão aprofundada de cada realidade social, considerando características únicas e 

endógenas de cada ecossistema. 

O caráter interdisciplinar deste estudo agrega novos caminhos para diversas áreas do 

conhecimento, como: para as ciências contábeis, no campo do reconhecimento dos ativos 

intangíveis do Capital Intelectual; para as ciências econômicas, incluindo a complexidade dos 

fatores psicológicos e comportamentais dos agentes econômicos; e, de maneira mais ampla, 

para as áreas da administração, abordando o contexto do ecossistema como um elemento 

estratégico de competitividade e de oportunidades para novos modelos de negócios em uma 

economia baseada no conhecimento. 

Conforme ficou retratado neste estudo, ecossistemas e conhecimento são temas que 

acompanham a evolução da sociedade moderna, e, mais recentemente, esses temas têm sido 

abordados por diversas áreas do conhecimento como importantes fatores de transformação da 
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humanidade. Dessa forma, o estudo apresenta um novo estado da arte, em que o Modelo Sapiens 

coloca o ser humano como elemento essencial do desenvolvimento inteligente e a governança 

em rede promove uma gestão ativa, estratégica, participativa e eficiente de todos os elementos 

de valor (tangíveis e intangíveis) de um ecossistema de empreendedorismo inovador. 

 

7.1.3 Quanto à contribuição para o ecossistema de empreendedorismo inovador estudado 

 

O Mapa da Rede de Colaboração foi construído com a contribuição dos atores da 

quádrupla hélice e dos gestores dos hábitats de inovação do ecossistema de Florianópolis, e, a 

partir do exame aprofundado dos resultados das análises da rede social significativa, foi possível 

compreender como a rede se estrutura, por quais atores ela é composta, quais funções os atores 

da rede exercem, bem como a característica e os atributos das relações existentes. 

O Modelo Sapiens evidencia novos elementos de valor para as relações entre agentes e 

atores da quádrupla hélice, permitindo uma atuação em estado de colaboração em que os 

conhecimentos fluem por todas as hélices, se combinando e se recombinando num processo de 

criação de conhecimentos, contribuindo para o desenvolvimento regional inteligente. Além 

disso, a governnaça em rede permite a lapidação das relações dos agentes e dos atores, a simetria 

de participação e de acesso ao conhecimento, proporcionando maior conectividade e coesão da 

colaboração para a conquista dos objetivos. 

Nesse sentido, as ações, as iniciativas e os projetos devem contribuir para o futuro 

almejado, alinhado a objetivos compartilhados, que devem ser delineados de forma coletiva 

com a participação de todas as partes interessadas, formando conselhos de governança a partir 

da liderança em rede. O framework Duplo-Diamante Sapiens apresenta as ferramentas a serem 

adotadas para que o ecossistema conquiste seus objetivos de forma efetiva e eficiente, apoiando 

a sua dinâmica de operação. Como estratégias, a gestão do conhecimento permite identificar, 

sistematizar e programar o desenvolvimento do universo de valor do ecossistema de 

empreendedorismo inovador. A inteligência coletiva surge da colaboração e da diversidade da 

estrutura da rede social, e a operacionalização de ações, iniciativas e projetos de descoberta 

empreendedora se dá por meio de redes colaborativas. 

Essa dinâmica traz benefícios recursivos para empresas e instituições, numa abordagem 

de inovação aberta, bem como para as pessoas que são reconhecidas como verdadeiros atores 

do desenvolvimento regional inteligente. 
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7.1.4 Quanto à contribuição para a sociedade 

 

A sociedade de maneira geral é o principal foco dos benefícios do Modelo Sapiens, pois 

agora ela está inserida na abordagem da quádrupla hélice, e, acima disso, o desenvolvimento 

está centrado nas pessoas e no estabelecimento de soluções que melhorem a qualidade de vida 

e o bem-estar da sociedade. As universidades focam a captura, a codificação e a distribuição 

dos conhecimentos da realidade local (endógenos) e de novas soluções que podem ser aplicadas 

de forma efetiva na resolução de problemas da sociedade. O contexto empreendedor, 

promovido pelos valores e pelo estilo de vida da sociedade, incentiva novos empreendedores a 

transformar os desafios identificados em oportunidades de novos negócios inovadores.  

Essa dinâmica agrega valor de mercado e competitividade empresarial, atrai novos 

investimentos, gera empregos e riqueza. O crescimento econômico e o equilíbrio sustentável 

são resultados desse processo. Além disso, as pessoas agora são os verdadeiros atores do 

ecossistema, atuando como protagonistas conectados com todos os demais atores e agentes e 

contribuindo de forma ativa para o desenvolvimento regional inteligente. 

O desenvolvimento regional inteligente é alcançado por meio do Modelo Sapiens numa 

abordagem em que o empreendedorismo e a inovação se voltam para o alcance de uma 

sociedade do conhecimento. O ecossistema de empreendedorismo inovador se organiza em uma 

governança em rede que consiste em conectar atores e agentes de forma coordenada, criando 

sinergias em torno de objetivos de bem comum de um futuro almejado, gerando assim novos 

elementos de valor. 

 

7.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Além das conclusões já explicitadas na análise e na interpretação da pesquisa, em 

harmonia com os objetivos, propõem-se ainda algumas reflexões e sugestões para trabalhos 

futuros:  

• Verificar a aderência do Modelo Sapiens ao modelo de gestão de incubadoras. 

• Aplicar o Modelo Sapiens, via framework Duplo-Diamante, em ecossistemas de 

diferentes hábitats de inovação, como parques científicos e tecnológicos. 

• Aplicar o Modelo Sapiens como referência para processos de inovação aberta e de 

inovação horizontal. 

 • Aplicar o Modelo Sapiens como estratégia de governança em rede para cidades 

inteligentes. 
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• Realizar estudos para validar indicadores de desempenho e de avaliação, levando em 

consideração metacapitais com aspectos financeiros e não financeiros. 

• Realizar estudos de ferramentas de TIC que permitam o suporte da governança em 

rede e a formação de ações em redes colaborativas no ciberespaço. 

• Aplicar o Mapa da Rede de Colaboração para identificar fatores endógenos e 

idiossincráticos que caracterizam outros ecossistemas. 

• Aplicar o Mapa da Rede de Colaboração em organizações para identificar a coesão 

da colaboração e fatores idiossincráticos que contribuam para uma cultura de 

colaboração com base no conhecimento. 
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APÊNDICE A – REVISÃO SISTEMÁTICA INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Dowie (1996) afirma que as hipóteses que geram a “lacuna de pesquisa-prática” 

demonstram as motivações dos profissionais frente à falta de disseminação nas bases de dados 

de pesquisa. Contudo, o autor sugere que essa lacuna tem sua origem fundamentada num 

processo estruturado em um nível de análise, de modo a explicitar as considerações de valor, 

por meio da síntese da literatura sob a prática baseada em evidências. A estrutura analítica de 

decisão deve atender requisitos metodológicos claros, e, portanto, Dowie argumenta que todos 

os relatórios de pesquisa devem incluir uma representação analítica que evidencie a decisão dos 

resultados. 

Estudos que sintetizam a literatura são amplamente desenvolvidos com o intuito de 

agregar evidências de pesquisa para guiar novos estudos que buscam avançar no conhecimento 

científico. A prática baseada em evidências é uma metodologia bastante difundida entre 

profissionais da saúde e consiste na utilização de evidências científicas produzidas por estudos 

desenvolvidos com rigor metodológico para a tomada de decisões sobre condutas frente à 

problemática com que o profissional/cientista se depara. A formação de evidências científicas 

parte da formulação de uma questão e segue na busca dessas evidências, que, quando 

encontradas, passam por uma avaliação crítica, e a tomada de decisão é realizada com base 

nelas (PEDROLO, 2009). 

Segundo Conforto, Amaral e Silva (2011, p. 2), “os resultados de uma revisão 

sistemática permitem identificar lacunas na teoria que podem ser exploradas por outros 

pesquisadores, mas que não foram identificadas em estudos semelhantes devido à 

superficialidade e falta de rigor na revisão bibliográfica”. 

Dessa forma, as revisões sistemáticas são concebidas com o intuito de explicitar seu 

desenho de forma metódica, explícita e passível de reprodução. Sampaio e Mancini (2007) 

destacam que esse tipo de estudo serve para nortear o desenvolvimento de projetos, indicando 

novos rumos para futuras investigações e identificando quais métodos de pesquisa foram 

utilizados em uma determinada área. 

Boas revisões sistemáticas são recursos importantes diante do crescimento acelerado da 

informação científica. Esses estudos ajudam a sintetizar a evidência disponível na literatura 

sobre uma intervenção, podendo auxiliar profissionais clínicos e pesquisadores no seu cotidiano 

de trabalho. A revisão sistemática possibilita realizar uma “(re)construção de redes de 
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pensamentos e conceitos, que articulam saberes de diversas fontes na tentativa de trilhar 

caminhos na direção daquilo que se deseja conhecer” (GOMES; CAMINHA, 2014, p. 396). 

Com a longa experiência já vivenciada na área da saúde, a revisão sistemática tem 

revelado influência profunda nos resultados dos estudos em que é aplicada 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 2010), e mais recentemente avança nas ciências sociais, área 

em que o processo de revisão da literatura, ao estar descrito no desenho metodológico da 

investigação, esclarece o modo como foram apuradas e selecionadas as fontes, de maneira que 

as conclusões a serem produzidas sobre os assuntos em estudo possam ser cientificamente 

consistentes, evidenciando novas oportunidades para o progresso científico (DENYER; 

TRANFIELD, 2009; SAUR-AMARAL, 2010). 

Nesse sentido, esta revisão sistemática da literatura tem como objetivo pesquisar as 

evidências em torno do tema “desenvolvimento regional a partir da governança em rede no 

contexto de ecossistemas de empreendedorismo inovador”. Como objetivos específicos, 

pretende-se: demonstrar a relevância do estudo e sua contribuição para a tese proposta; limitar 

o escopo da pesquisa; e identificar a lacuna do conhecimento já produzido acerca do tema, 

demonstrando as contribuições deste estudo para o avanço da ciência.  

Cabe destacar as contribuições que a pesquisa proposta traz para o Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa 

Catarina, agregando valor por meio da linha de pesquisa “Empreendedorismo, Inovação e 

Sustentabilidade”. 

 

2 OPERACIONALIZAÇÃO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Uma revisão sistemática requer uma pergunta clara, a definição de uma estratégia de 

busca, o estabelecimento de critérios de inclusão e de exclusão dos artigos e, acima de tudo, 

uma análise criteriosa da qualidade da literatura selecionada. Sampaio e Mancini (2007) 

sugerem que a realização de uma revisão sistemática envolva o trabalho de pelo menos dois 

pesquisadores, que avaliarão, de forma independente, a qualidade metodológica de cada artigo 

selecionado. Nessa perspectiva, a operacionalização desta revisão sistemática da literatura se 

deu pelo doutorando, com as contribuições de sua orientadora, Édis Mafra Lapolli, Dra. e de 

sua coorientadora, Inara Antunes Vieira Willerding, Dra. 

O esquema utilizado para a elaboração da presente pesquisa segue como base os passos 

sugeridos por Sampaio e Mancini (2007), conforme mostrado nas etapas da Figura 1A, com as 

devidas adaptações. 
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Figura 1A – Esquema do processo de revisão sistemática da literatura. 

  

Fonte: Adaptado de Sampaio e Mancini (2007). 

 

Antes de descrever as etapas de uma revisão sistemática em cinco passos, os autores 

salientam a importância de elaborar um protocolo de pesquisa, o qual foi destacado na Figura 

1A como fase de preparação. Esse protocolo norteará o trabalho durante todo o processo de 

operacionalização da revisão sistemática. 

 

É importante que os pesquisadores elaborem um protocolo de pesquisa que 

inclua os seguintes itens: como os estudos serão encontrados, critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos, definição dos desfechos de interesse, 

verificação da acurácia dos resultados, determinação da qualidade dos estudos 

e análise da estatística utilizada (SAMPAIO; MANCINI, 2007, p. 85). 

 

Assim, os procedimentos de definição dos termos-chave, determinação da base de 

dados, planejamento e condução das estratégias de investigação por meio da revisão sistemática 

da literatura seguiram o protocolo de procedimentos (Figura 2A), conforme mencionado por 

Sampaio e Mancini (2007), elaborado no estágio de preparação da revisão sistemática, adaptado 

do modelo de Panisson (2017). 
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Figura 2A – Protocolo para revisão sistemática da literatura. 
1. PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Como a governança em rede entre atores e agentes de um ecossistema de empreendedorismo inovador pode contribuir 

para o desenvolvimento regional inteligente? 
 

1.1 COMPONENTES DA PERGUNTA DE PESQUISA: 

Intervenção: Governança em Rede  

Grupo Participante: Ecossistema de Empreendedorismo (Negócios; Inovação; Conhecimento) 

Resultado: Desenvolvimento Regional 
 

2. BUSCA DOS RESULTADOS 
 

2.1 FONTES DE INFORMAÇÃO 
 

2.1.1 Fontes de informação eletrônica (bases de dados, bibliotecas digitais, mecanismos de busca, 

repositórios etc.) 
 

Tipo de fonte Nome 

Base de dados Scopus 

Base de dados Web of Science 
 

2.1.2 Fontes de informações físicas (bibliotecas, arquivos, acervos etc.) 
 

Tipo de fonte Nome 

NÃO SE APLICA  
 

2.2 DEFINIÇÃO DOS TERMOS DE BUSCA 
 

Termo 1:  

Conhecimento 

Termo 2: 

Desenvolvimento Regional 

Termo 3: 

Governança em Rede 

Termo 4: 

Ecossistema Empreendedor 

Termos alternativos/sinônimos 

 

 

 

 
 

Termos alternativos/sinônimos 

 

Desenvolvimento Econômico 

 

 
 

Termos alternativos/sinônimos 

 

 

 

 
 

Termos alternativos/sinônimos 

 

Ecossistema de Negócios 

Ecossistema de Inovação 

Ecossistema de Conhecimento 
 

Termos em Inglês 

 

Knowledge 

 

 
 

Termos em Inglês 

 

Regional Development 

Economic Development 

 
 

Termos em Inglês 

 

Network Governance 

Network Analysis 

 
 

Termos em Inglês 

 

Entrepreneurial Ecosystem 

Business Ecosystem 

Innovation Ecosystem 

Knowledge Ecosystem 
 

 

2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

Base de Dados Scopus Web of Science 

Campos de busca Article Title, Abstract, Keywords Tópico 

Tipo de documento Todos (All) Todos 

Área geográfica Sem restrição Sem restrição 

Período Todos Todos 

Idioma Sem restrição Sem restrição 

Áreas de conhecimento Sem restrição Sem restrição 

 

2.4 ESTRATÉGIA DE BUSCA DE ACORDO COM O RECURSO UTILIZADO 

Termos  Scopus Web of Science 
Conhecimento K TITLE-ABS-KEY ( knowledge ) TÓPICO: (knowledge) 

Desenvolvimento Regional RD TITLE-ABS-KEY ( “regional development” ) TÓPICO: (“regional development”) 

Desenvolvimento Econômico ED TITLE-ABS-KEY ( “economic development” ) TÓPICO: (“economic 
development”) 

Governança em Rede NG TITLE-ABS-KEY ( “network governance” ) TÓPICO: (“network governance”) 

Análise de Redes NA TITLE-ABS-KEY ( “network analysis” ) TÓPICO: (“network analysis”) 

Ecossistema de Conhecimento KE TITLE-ABS-KEY ( “knowledge ecosystem” ) TÓPICO: (“knowledge ecosystem”) 

Ecossistema de Negócios BE TITLE-ABS-KEY ( “business ecosystem” ) TÓPICO: (“business ecosystem”) 

Ecossistema de 

Empreendedorismo 

EE TITLE-ABS-KEY ( “entrepreneurial 

ecosystem” ) 

TÓPICO: (“entrepreneurial 

ecosystem”) 

Ecossistema de Inovação IE TITLE-ABS-KEY ( “innovation ecosystem” ) TÓPICO: (“innovation ecosystem”) 
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Desenvolvimento Regional e 
Desenvolvimento Econômico 

RD 
+ED 

TITLE-ABS-KEY ( “regional development”  
AND  “economic development” ) 

TÓPICO: (“regional 
development”  AND “economic 

development”) 

Governança em Rede e Análise 
de Redes 

NG 
+NA 

TITLE-ABS-KEY ( “network governance”  
AND  “network analysis” ) 

TÓPICO: “network governance”  
AND  “network analysis”) 

Ecossistemas de Conhecimento, 
Negócios, Empreendedorismo e 

Inovação 

EBEIK TITLE-ABS-KEY ( ecosystem  AND  
business  AND  entrepreneurial  AND  

innovation  AND  knowledge ) 

TÓPICO: (ecosystem  AND  
business  AND  entrepreneurial  

AND  innovation  AND  

knowledge) 

Conhecimento, 
Desenvolvimento Regional ou 

Desenvolvimento Econômico 

K 
+RD 

+ED 

TITLE-ABS-KEY ( knowledge  AND  ( 
“regional development”  OR  “economic 

development” )) 

TÓPICO: (knowledge  AND  
(“regional development”  OR  

“economic development”)) 

Conhecimento, Governança em 
Rede e Análise de Redes 

K 
+NG 

+NA 

TITLE-ABS-KEY ( knowledge  AND  
“network governance”  AND  “network 

analysis” ) 

TÓPICO: (knowledge  AND  
“network governance”  AND  

“network analysis”) 

Governança em Rede e Análise 

de Redes e Desenvolvimento 

Regional ou Desenvolvimento 

Econômico 

NG 

+NA 

+RD 

+ED 

TITLE-ABS-KEY ( “network governance”  

AND  “network analysis”  AND  ( “regional 

development”  OR  “economic 

development” )) 

TÓPICO: (“network governance”  

AND  “network analysis”  AND  

(“regional development”  OR  

“economic development”)) 

Ecossistemas de Conhecimento, 
Negócios, Empreendedorismo e 

Inovação e Desenvolvimento 
Regional ou Desenvolvimento 

Econômico 

EBEIK 
+RD 

+ED 

TITLE-ABS-KEY ( ecosystem  AND  
business  AND  entrepreneurial  AND  

innovation  AND  knowledge  AND  ( 
“regional development”  OR  “economic 

development” )) 

TÓPICO: (ecosystem  AND  
business  AND  entrepreneurial  

AND  innovation  AND  
knowledge  AND  ( “regional 

development”  OR  “economic 

development” )) 

Ecossistemas de Conhecimento, 
Negócios, Empreendedorismo e 

Inovação e Governança em 

Rede ou Análise de Redes 

EBEIK 
+NG 

+NA 

TITLE-ABS-KEY ( ecosystem  AND  
business  AND  entrepreneurial  AND  

innovation  AND  knowledge  AND  ( 

“network governance”  OR  “network 
analysis” )) 

TÓPICO: (ecosystem  AND  
business  AND  entrepreneurial  

AND  innovation  AND  

knowledge  AND  ( “network 
governance"  OR  "network 

analysis” )) 

Conhecimento, Governança em 
Rede e Análise de Redes e 

Desenvolvimento Regional ou 

Desenvolvimento Econômico 

K 
+NG 

+NA 

+RD 
+ED 

TITLE-ABS-KEY ( knowledge  AND  ( 
“network governance”  AND  “network 

analysis” )  AND  ( “regional development”  

OR  “economic development” )) 

TÓPICO: (knowledge  AND  ( 
“network governance”  AND  

“network analysis” )  AND  ( 

“regional development”  OR  
“economic development” )) 

Ecossistemas de Conhecimento, 

Negócios, Empreendedorismo e 

Inovação, Governança em Rede 
e Análise de Redes e 

Desenvolvimento Regional ou 

Desenvolvimento Econômico 

EBEIK 

+NG 

+NA 
+RD 

+ED 

TITLE-ABS-KEY ( ecosystem  AND  

business  AND  entrepreneurial  AND  

innovation  AND  knowledge  AND  ( 
“network governance”  AND  “network 

analysis” )  AND  ( “regional development”  

OR  “economic development” )) 

TÓPICO: (ecosystem  AND  

business  AND  entrepreneurial  

AND  innovation  AND  
knowledge  AND  ( “network 

governance”  AND  “network 

analysis” )  AND  ( “regional 
development”  OR  “economic 

development” )) 

 

 

3. SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 

3.1 Título da obra é condizente com o objetivo da pesquisa. 

3.2 Leitura crítica do abstract. 
 

4. ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES  

 

4.1 Relação dos estudos selecionados. 

4.2 Síntese das contribuições de cada estudo selecionado para a tese. 
 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

5.1 Análise bibliométrica. 

5.2 Análise do conteúdo e da contribuição dos estudos selecionados. 

5.3 Avanço na ciência. 
 

Fonte: Adaptado de Panisson (2017, p. 171). 

 

Concluída a etapa de preparação, partiu-se para a operacionalização da revisão 

integrativa. Importante destacar que o desenvolvimento desta revisão sistemática da literatura 
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inclui caracterizar cada estudo selecionado, avaliar a qualidade deles, identificar conceitos 

importantes, comparar as análises estatísticas apresentadas e concluir sobre o que a literatura 

informa, apontando a fronteira do conhecimento no tema de investigação, os problemas e/ou as 

questões que necessitam de novos trabalhos, bem como as contribuições da tese proposta. 

 

Passo 1: Definindo a pergunta de pesquisa 

 

A definição da pergunta de pesquisa é fundamental para a relevância da revisão. Uma 

pergunta muito ampla torna a busca bibliográfica impraticável por não identificar com precisão 

o tema que será abordado, dificultando a determinação dos termos-chave e retornando uma série 

de resultados que são pouco significativos.  

Com base na origem da pesquisa, apresentada na contextualização, identificou-se como 

tema norteador o “desenvolvimento regional a partir da governança em rede no contexto 

de ecossistemas empreendedorismo inovador”. Galvão, Sawada e Trevizan (2004) sugerem 

que nessa fase devem ser considerados: a definição dos participantes; as intervenções a serem 

avaliadas; e os resultados a serem mensurados. Nesse sentido, a pergunta de pesquisa foi 

estabelecida da seguinte forma: como governança em rede entre atores e agentes de um 

ecossistema empreendedor pode contribuir para o desenvolvimento regional? 

 

Passo 2: Buscando a evidência 

 

Em plena era digital e na sociedade da informação e do conhecimento, a obtenção e a 

disponibilidade das informações ocorrem por meio de diversos recursos de acesso on-line. 

Qualquer indivíduo com conexão à internet pode ter acesso a uma diversidade de conteúdos e 

publicar em escala global, de forma praticamente ilimitada, suas opiniões, investigações, 

dissertações e todo o tipo de documento (THORPE et al., 2005).  

Contudo, faz-se necessário considerar o fato de que um número crescente de indivíduos, 

utilizando um vasto conjunto de recursos nesse ambiente digital, torna cada vez mais complexa 

a atividade de seleção de estudos, não somente para encontrar o assunto inquirido, mas, acima 

de tudo, na determinação do que é ou não cientificamente credível e relevante para uma revisão 

de literatura (RAMOS; FARIA; FARIA, 2014).  

Portanto, para garantir a relevância das obras pesquisadas, a seleção das bases de dados 

é fundamental, minimizando assim a possibilidade de conteúdos que possam desacreditar a 

pesquisa sobre o tema abordado. A busca em base de dados eletrônica e em outras fontes é uma 
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habilidade importante no processo de realização de uma revisão sistemática, considerando-se 

que sondagens eficientes maximizam a possibilidade de encontrar artigos relevantes em um 

tempo reduzido (SAMPAIO; MANCINI, 2007).  

Para o desenvolvimento desta revisão sistemática da literatura, foram identificadas duas 

bases de dados com significativa relevância para a busca: 

a) Plataforma Scopus, da Elsevier B.V.: selecionada devido à sua ampla abrangência 

e pela relevância dos dados indexados, considerada a maior base de dados de 

resumos e de citações de literatura científica internacional, revisada por pares, conta 

com ferramentas inteligentes para acompanhar, analisar e dar apoio à pesquisa. 

Oferece acesso a 82 milhões de registros nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, 

ciências sociais, artes e humanidades, reunindo 25.750 títulos de mais de 7.000 

editoras internacionais, incluindo 2.600 periódicos de acesso aberto, 370 

publicações comerciais e 420 séries de livros (ELSEVIER, 2020). 

b) Plataforma Web of Science, da Clarivate Analytics: por ser uma base referencial 

multidisciplinar, integrada à base ISI Web of Knowledge, que possui 

aproximadamente 12.000 periódicos e oferece ferramentas para análise de citações, 

referências e índice, permitindo análises bibliométricas, sendo também considerada 

uma das maiores bases de dados. 

Utilizando-se do protocolo construído na fase de preparação da pesquisa e selecionadas 

as bases de dados para a busca das fontes de pesquisa, partiu-se para a definição dos termos-

chave com base na pergunta de pesquisa e no tema de tese, sendo: conhecimento, 

desenvolvimento regional, governança em rede e ecossistema empreendedor. Nas buscas 

independentes, foi utilizado o termo “economic development”, o qual foi considerado como 

relevante para inclusão, bem como o método de análise de redes em intersecção com a 

governança em rede. Devido ao escopo conceitual relativamente amplo para as diferentes 

definições de ecossistemas (empresarial ou de negócio, empreendedor, de inovação e de 

conhecimento), e considerando-se que tais abordagens são complementares e convergentes, 

foram utilizados os termos “business ecosystem”, “entrepreneurial ecosystem”, “innovation 

ecosystem” e “knowledge ecosystem”. Sampaio e Mancini (2007, p. 85) destacam que “os 

pesquisadores devem se certificar de que todos os artigos importantes ou que possam ter algum 

impacto na conclusão da revisão sejam incluídos”. Tendo em vista ainda que a Scopus e a Web 

of Science são bases de dados internacionais, realizaram-se as traduções idiomáticas para o 

inglês de todos os termos de busca. 
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A partir disso, foram estabelecidas as estratégias de busca, e Galvão, Sawada e Trevizan 

(2004) apontam que, para essa etapa, a estratégia utilizada deve ser ampla. Desse modo, não 

houve nenhuma restrição referente ao tipo de documento, à área geográfica, ao idioma ou à área 

de conhecimento. Os campos de buscas foram Article Title, Abstract e Keywords na Scopus, e 

utilizou-se o seletor Tópico na Web of Science. O período escolhido abrange todos os anos, 

desde os primeiros registros até as publicações atuais. Utilizando-se os recursos de busca de 

ambas as bases de dados, as aspas foram empregadas para evitar lematizações e restringir a 

busca no termo determinado. Fez-se necessário também o uso dos operadores booleanos 

“AND” e “OR” para a combinação dos termos. 

A Tabela 1A mostra o total de produção registrado nas bases de dados selecionadas, 

utilizando cada termo-chave escolhido individualmente e a combinação entre eles. 

 

Tabela 1A – Produção científica resultante das estratégias de busca correlacionando os 

termos-chave. 
Termos-chave Scopus WoS TOTAL 

Knowledge (K) 2.084.394 90,20% 1.441.599 92,43% 3.525.993 91,10% 

Regional Development (RD) 18.220 0,79% 11.929 0,76% 30.149 0,78% 

Economic Development (ED) 101.394 4,39% 64.597 4,14% 165.991 4,29% 

Network Governance (NG) 1.008 0,04% 841 0,05% 1.849 0,05% 

Network Analysis (NA) 103.025 4,46% 39.133 2,51% 142.158 3,67% 

Knowledge Ecosystem (KE) 142 0,01% 82 0,01% 224 0,01% 

Business Ecosystem (BE) 1.146 0,05% 596 0,04% 1.742 0,05% 

Entrepreneurial Ecosystem (EE) 646 0,03% 352 0,02% 998 0,03% 

Innovation Ecosystem (IE) 961 0,04% 585 0,04% 1.546 0,04% 

TOTAL 2.310.936 100% 1.559.714 100% 3.870.650 100% 

Combinação dos Termos-Chave Scopus WoS TOTAL 

RD+ED 2.977 27,59% 1.839 23,68% 4.816 25,95% 

NG+NA 89 0,82% 67 0,86% 156 0,84% 

KE+BE+EE+IE = KBEIE 84 0,78% 100 1,29% 184 0,99% 

K+RD+ED 7.609 70,53% 5.729 73,76% 13.338 71,88% 

K+NG+NA 11 0,10% 10 0,13% 21 0,11% 

NG+NA+RD+ED 3 0,03% 2 0,03% 5 0,03% 

KBEIE+RD+ED 14 0,13% 19 0,24% 33 0,18% 

KBEIE+NG+NA 1 0,01% 1 0,01% 2 0,01% 

K+NG+NA+RD+ED 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

KBEIE+NG+NA+RD+ED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 10.789 100% 7.767 100% 18.556 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases de dados Scopus e Web of Science (2020). 

 

Os dados da Tabela 1A permitem uma análise da produção científica, mostrando que o 

termo-chave Conhecimento (K) possui significativo destaque, representando 91,10% dos 

registros. A Análise de Redes (NA), apesar de não ser uma ciência recente, mostra que vem 

ganhando relevância como abordagem de estudos dos últimos anos (até 2005 havia menos de 

2.000 por ano; em 2008 ultrapassou 5.000 por ano; e em 2019 foram 8.899 publicações).  
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Observa-se que o termo Desenvolvimento Regional (RD) apresenta apenas 0,78% do 

total de registros encontrados nas buscas utilizando-se os termos individualmente, sendo que 

Desenvolvimento Econômico (ED) mostra uma produção científica relativamente maior 

(4,29%). Contudo, cabe destacar que a abordagem dessa pesquisa procura avançar no 

paradigma de enfoque no resultado econômico, esforçando-se para alcançar o desenvolvimento 

amplo de uma região, na perspectiva de uma sociedade baseada no conhecimento. Por esse 

motivo, o tema central da pesquisa permanece sendo o desenvolvimento regional.  

Analisando-se os estudos realizados nos últimos dez anos que antecederam esta revisão 

sistemática (período de 2009 a 2019), observa-se que a produção de publicações de ambos os 

temas dobrou nesse intervalo, com RD apresentando um crescimento de 106%, e ED, um 

crescimento de 129%. A Figura 3A mostra a similaridade na evolução de produção em RD e 

em ED. 

 

Figura 3A – Comparativo da produção entre regional development e economic development. 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases de dados Scopus e Web of Science (2020). 
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Esse comportamento denota que os estudos sobre desenvolvimento regional vêm 

ganhando espaço na comunidade científica e avançam para além do escopo do desenvolvimento 

econômico, buscando se ampliar para um enfoque sobre o desenvolvimento regional como um 

todo. 

 

Passo 3: Revisando e selecionando os estudos 

 

Durante o levantamento inicial, com o uso de estratégias de busca amplas nas bases de 

dados, foi possível observar que houve diversas intersecções entre os temas Conhecimento 

(knowledge), Governança em Rede (network governance) e Análise de Redes (network 

analysis), bem como com os temas Desenvolvimento Regional (regional development) e 

Desenvolvimento Econômico (economic development). Com isso, na fase de avaliação crítica, 

foram selecionados os estudos que estivessem relacionados à governança em rede para o 

desenvolvimento regional e aqueles que apresentassem a análise de redes para governança em 

rede. 

Na combinação dos termos que abordam os conceitos de Ecossistemas de Negócios, 

Empreendedorismo, de Inovação e de Conhecimento (business, entrepreneurial, innovation, 

knowledge ecosystem), também se observa uma intersecção entre os termos-chave. É possível 

verificar que o termo Ecossistema de Negócios (business ecosystem), que surgiu na década de 

1990, apresenta o maior número de publicações (1.742). Contudo, o termo Ecossistema de 

Inovação (innovation ecosystem), que surgiu em 2003, se popularizou, apresentando uma 

produção de 1.546 publicações, assim como o termo Ecossistema 

Empreendedor (entrepreneurial ecosystem), com 998 publicações. Mais recentemente, 

surgiram publicações utilizando o termo Ecossistema de Conhecimento (knowledge 

ecosystem), que vem ganhando espaço nas produções acadêmicas – desde 2007, foram 

produzidas 228 publicações. Devido ao seu escopo conceitual relativamente amplo entre os 

diferentes termos, na fase de avaliação crítica, foram selecionados os estudos que 

proporcionassem a delimitação dos conceitos, como também suas diferenças e similaridades, 

quando são complementares, suplementares, concorrentes, convergentes ou divergentes. 

Realizando-se diversas combinações entre os termos-chave selecionados para a revisão 

sistemática da literatura que envolve a presente tese, observou-se que se encontram poucos 

estudos ainda publicados; e, quando combinados os termos Ecossistemas de Negócios, 

Empreendedorismo, de Inovação e de Conhecimento com Governança em Rede mais a Análise 

de Redes e o Desenvolvimento Regional e o Econômico, não há estudos publicados, indicando 
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que há aqui uma possível lacuna no conhecimento científico publicado nessas bases. Assim, 

são determinadas as estratégias de busca nessas combinações com o objetivo de selecionar 

todos os registros relevantes para esta revisão sistemática da literatura. 

A Tabela 2A apresenta a combinação dos termos-chave e as respectivas estratégias 

utilizadas na busca dos estudos. 

 

Tabela 2A – Produção científica resultante das estratégias de busca para revisão e seleção dos 

estudos. 

Termos-Chave Estratégia de Busca Scopus WoS TOTAL 

K+NG+NA knowledge AND “network governance” AND “network 

analysis” 
11 10 21 

NG+NA+DR+DE “network governance” AND “network analysis” AND 
(“regional development” OR “economic development”) 

3 2 5 

K+ NG+NA+DR+DE knowledge AND (“network governance” AND “network 

analysis”) AND (“regional development” OR “economic 
development”) 

1 0 1 

KE+BE+EE+IE=KBEIE knowledge AND business AND entrepreneurial AND 

innovation AND ecosystem 
84 100 184 

KBEIE+NG+NA knowledge AND business AND entrepreneurial AND 
innovation AND ecosystem AND (“network governance” 

OR “network analysis”) 

1 1 2 

KBEIE+RD+ED knowledge AND business AND entrepreneurial AND 
innovation AND ecosystem AND (“regional 

development” OR “economic development”) 

14 19 33 

 

KBEIE+NG+NA+RD+ED 

knowledge AND business AND entrepreneurial AND 

innovation AND ecosystem AND (“network governance” 

AND “network analysis”) AND (“regional development” 

OR “economic development”) 

 

0 

 

0 

 

0 

TOTAL  114 132 246 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases de dados Scopus e Web of Science (2020). 
 

Selecionados os 246 estudos, partiu-se para a avaliação crítica dos títulos e dos resumos 

(abstracts), obedecendo-se aos critérios de inclusão e de exclusão definidos no protocolo de 

pesquisa. Quando o título não foi esclarecedor e o resumo não foi recuperado pela base de 

dados, buscou-se o artigo na íntegra, para não correr o risco de deixar estudos importantes fora 

da revisão sistemática da literatura. A Tabela 3A apresenta o número de estudos selecionados 

após a avaliação crítica. 

 

Tabela 3A – Produção científica resultante das estratégias de busca para revisão e seleção dos 

estudos. 

Termos-Chave Scopus WoS TOTAL Eliminados Repetidos Selecionados 

K+NG+NA 11 10 21 7 4 10 

NG+NA+DR+DE 3 2 5 0 1 4 

K+ NG+NA+DR+DE 1 0 1 0 0 1 

KE+BE+EE+IE=KBEIE 84 100 184 83 29 72 

KBEIE+NG+NA 1 1 2 0 1 1  

KBEIE+RD+ED 14 19 33 9 5 19 

KBEIE+NG+NA+RD+ED 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 114 132 246 99 40 107 

DUPLICAÇÕES 23 

RESULTADO 84 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases de dados Scopus e Web of Science (2020). 
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Dos 246 estudos selecionados para análise crítica, 99 foram eliminados por não 

apresentarem aderência à tese. Foram identificadas 40 repetições em ambas as bases de dados, 

e 23 estudos estavam duplicados, ou seja, foram registrados em mais de uma busca utilizando 

dois ou mais termos-chave, resultando ao final em 84 estudos selecionados. 

 

Passo 4: Analisando as contribuições dos estudos 

 

Segundo Galvão, Sawada e Trevizan (2004), a utilidade de qualquer revisão sistemática 

depende largamente da qualidade dos estudos incluídos nela. Os autores salientam ainda que a 

avaliação crítica consiste na fase em que todos os trabalhos selecionados são avaliados com 

rigor metodológico, com o propósito de averiguar se os resultados das pesquisas são 

suficientemente válidos para serem considerados.  

O Quadro 1A apresenta os 84 artigos selecionados que contribuem para esta tese, com 

suas respectivas sínteses. 

 

Quadro 1A – Síntese das contribuições dos estudos selecionados. 
Título/Publicação Autor(es) Ano Síntese 

Baseline analysis of 3 

innovation 

ecosystems in East 

Africa 

Cunningham, P. 

M.; Cunningham, 

M.; Ekenberg, L. 

1997 O impacto potencial da inovação tecnológica que apoia o 

desenvolvimento social e econômico nos países em 

desenvolvimento depende muito do nível de maturidade 

dos ecossistemas nacionais de inovação (incluindo 

ambiente político, infraestrutura e diversificação 

socioeconômica). O artigo analisa os ecossistemas de 

inovação de Nairóbi, Dar es Salaam e Kampala e fornece 

algumas recomendações sobre como seus desafios podem 

ser enfrentados. 

Trading routes, 

bypasses, and risky 

intersections: 

mapping the travels 

of “networks” 

between economic 

sociology and 

economic geography 

Grabher, G. 2006 Na geografia econômica, a noção de rede passou a 

desempenhar um papel crítico em uma série de debates. No 

entanto, as redes raramente são construídas de maneira 

explícita. Ao contrário, são assumidas como algum tipo de 

relação social mais duradoura. A percepção das redes na 

geografia econômica é informada principalmente pela 

abordagem de governança de rede que se baseia na noção 

de embeddedness de Mark Granovetter. Ao adotar a 

abordagem de governança de rede, a geografia econômica 

contornou a tradição mais antiga da abordagem de rede 

social. A geografia econômica, portanto, descartou não 

apenas as preocupações com a posição e a estrutura da rede, 

mas também com percepções mais calculistas e estratégicas 

das redes, prevalecentes na obra de Ron Burt. Além dessas 

duas tradições dominantes, a geografia econômica 

começou, mais recentemente, a mexer com a metáfora pós-

estruturalista do rizoma da teoria do ator-rede, embora não 

prestasse atenção às noções de Harrison White de públicos 

e domínios de rede polimórficos. 

Trapped in a net: 

network analysis for 

network governance 

Grasenick, K.; 

Wagner, G.; 

Zumbusch, K. 

2008 A cooperação é vista como um pré-requisito para a 

inovação e a competitividade em nível regional. Existe um 

alto interesse político em fomentar redes intensivas em 

conhecimento. Para isso, são necessárias novas formas de 
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governança e inteligência estratégica adicional para os 

tomadores de decisão. O artigo discute o potencial da 

análise de redes sociais (ARS) como metodologia que 

fornece as informações necessárias para a gestão estratégica 

de redes de inovação. 

A mechanism 

framework for cluster 

enterprise innovation: 

a view of co-

governance 

Ying, L. 2008 Desde os anos de 1990, tem havido uma preocupação 

crescente com o papel do cluster industrial no estímulo à 

competitividade regional e, por sua vez, nacional. Ao 

aplicar uma perspectiva de cogovernança, este artigo 

sugeriu um quadro funcional de mecanismos de inovação 

para PMEs, em específico, os quatro principais mecanismos 

de apoio – o mecanismo de condução baseado em 

governança orientada para o mercado e governança interna, 

o mecanismo de aprendizagem baseado em valor de 

governança de cadeia e governança de rede, o mecanismo 

de incentivo baseado na governança empreendedora e o 

mecanismo de restrição baseado na governança 

governamental – foram analisados em profundidade. 

Synapses in the 

network: learning in 

governance networks 

in the context of 

environmental 

management 

Newig, J.; 

Günther, D.; 

Pahl-Wostl, C. 

2010 Em face das aparentes falhas do Estado para governar 

problemas ambientais complexos, novos modos de 

governança foram propostos nos últimos anos. Na 

governança de rede, os processos de aprendizagem coletiva 

tornam-se uma característica essencial. A questão-chave 

abordada são as relações mútuas entre a estrutura da rede e 

a aprendizagem, com o objetivo de melhorar a gestão 

ambiental. O estudo aplica a análise de redes sociais (ARS) 

às questões de aprendizagem e de governança. 

Strengthening 

regional cohesion: 

collaborative 

networks and 

sustainable 

development in Swiss 

rural areas 

Hirschi, C. 2010 Este artigo oferece uma contribuição teórica e empírica para 

uma melhor compreensão de como formas específicas de 

governança de rede desempenham um papel crucial na 

promoção do desenvolvimento sustentável em áreas rurais. 

Com base na literatura sobre capital social e redes sociais, 

argumento que uma região deve atingir um certo nível de 

coesão na estrutura da rede entre atores de diferentes setores 

da sociedade e níveis governamentais para fortalecer o 

desenvolvimento rural sustentável. No entanto, para 

sustentar o desenvolvimento regional positivo em longo 

prazo, as estruturas de rede também precisam garantir a 

fragmentação e a flexibilidade, incluindo atores com pontos 

de vista e interesses diversos. 

Open innovation 

diplomacy and a 21st 

century fractal 

research, education 

and innovation 

(FREIE) ecosystem: 

building on the 

quadruple and 

quintuple helix 

innovation concepts 

and the “Mode 3” 

knowledge 

production system 

Carayannis, E. 

G.; Campbell, D. 

F. J. 

2011 O modelo de inovação tradicional da tríplice hélice 

concentra-se nas relações universidade-indústria-governo. 

A quádrupla hélice traz as perspectivas do público baseado 

na mídia e na cultura, bem como na sociedade civil, para os 

sistemas de inovação. Já a quíntupla hélice enfatiza os 

ambientes naturais da sociedade, também para a produção 

de conhecimento e de inovação. Portanto, os autores 

afirmam que a hélice quádrupla contextualiza a hélice tripla 

e a hélice quíntupla. Os autores caracterizam a hélice 

quádrupla como aspectos culturais e cultura de inovação; o 

conhecimento da cultura e a cultura do conhecimento; 

valores e estilos de vida; multiculturalismo, multicultura e 

criatividade; meios de comunicação; artes e universidades 

de artes; e sistemas de inovação multinível (local, nacional, 

global), com universidades de ciências, mas também 

universidades de artes. A concepção de diplomacia de 

inovação aberta engloba o conceito e a prática de reduzir a 

distância e outras divisões (culturais, socioeconômicas, 

tecnológicas etc.) com foco e iniciativas devidamente 

direcionados para conectar ideias e soluções com mercados 
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e investidores prontos para apreciá-los e cultivá-los em todo 

o seu potencial. Assim, a diplomacia de inovação aberta se 

qualifica como uma estratégia inovadora de formulação de 

políticas e de abordagem de governança no contexto das 

hélices de inovação. 

The network 

governance of urban 

river corridors 

Holt, A. R.; 

Moug, P.; Lerner, 

D. N. 

2012 A governança dos corredores fluviais urbanos reflete uma 

tendência de participação e de parceria das partes 

interessadas que trabalham na regeneração urbana. A 

integração dos conhecimentos ecológicos, sociais e 

econômicos necessários para sua gestão sustentável é 

alcançada por meio de redes de pessoas e organizações que 

atravessam múltiplos setores. No entanto, pouco se sabe 

sobre a estrutura e a função dessas redes de governança. 

Entrepreneurship 

education: Ireland’s 

solution to economic 

regeneration? 

O’Connor, J.; 

Fenton, M.; 

Ennis, A. 

2012 A importância do empreendedorismo ganhou um foco mais 

nítido à medida que o empreendedorismo e a inovação estão 

sendo apontados como soluções para regenerar a economia 

irlandesa. A Força-Tarefa de Inovação da Irlanda acredita 

que o país pode se tornar um “centro de inovação”, atraindo 

capital de risco estrangeiro e empreendedores 

internacionais e locais para iniciar e expandir empresas na 

Irlanda. Para realizar essas ambições, a nação precisa criar 

um ecossistema favorável e estável para empreendedores 

por meio de políticas, impostos, regulamentação, 

fornecimento de financiamento, educação e P&D. Assim, 

as instituições irlandesas de ensino superior estão sendo 

exortadas a desempenhar um papel central no 

desenvolvimento de uma cultura empresarial por meio da 

educação para o empreendedorismo e da produção de 

empreendedores graduados. 

Value creation by 

knowledge-based 

ecosystems: evidence 

from a field study 

Van der Borgh, 

M.; Cloodt, M.; 

Romme, A. G. L. 

2012 

 

Um número crescente de empresas orientadas para P&D 

está localizado em ecossistemas baseados no 

conhecimento. A criação de valor por esses ecossistemas 

baseia-se na dinâmica de empresas individuais (interagindo 

e em parceria), bem como no ecossistema em geral. Com 

base em um estudo de campo de um campus holandês de 

alta tecnologia, duas fontes principais de criação de valor 

são identificadas: (1) facilitação do processo de inovação 

para empresas individuais e (2) estabelecimento de uma 

comunidade de inovação. Além disso, a coevolução do 

modelo de negócios do ecossistema com os modelos de 

negócios no nível da empresa explica por que as empresas 

de base tecnológica ingressam, permanecem ou saem do 

ecossistema em um determinado momento. Uma 

descoberta notável é que os gestores do ecossistema 

precisam deliberadamente facilitar as rotas de saída para as 

empresas que não se enquadram mais no ecossistema, a fim 

de aprimorar e reforçar seu modelo de negócios. Como tal, 

este estudo sugere uma perspectiva de capacidade dinâmica 

em ecossistemas baseados no conhecimento que precisam 

desenvolver um modelo de negócios no nível do 

ecossistema para criar capacidade inovadora suficiente e 

aptidão empresarial. 

Designing creative 

spaces for idea 

generation and start-

up experiments: the 

role of university 

ecosystems 

Curley, M.; 

Formica, P. 

2013 No século passado, o foco principal das universidades era a 

educação e a pesquisa, com os objetivos principais de criar 

e de difundir informação e conhecimento. Um terceiro 

papel igualmente importante está surgindo agora, com as 

expectativas e as responsabilidades que o acompanham – o 

da criação de valor. “Valor”, nesse contexto, refere-se ao 

valor comercial e ao valor social. 
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Research universities 

in the framework of 

regional innovation 

ecosystem: the case 

of Austin, Texas 

Butler, J.; 

Gibson, D. 

2013 Com base no caso da Universidade do Texas, em Austin, os 

autores fornecem um modelo de desenvolvimento regional 

baseado em conhecimento que permite liderança e 

competitividade internacional. Na estrutura desse modelo, 

a Universidade do Texas é considerada o núcleo de um 

sistema regional de inovação. Segundo os autores, além dos 

objetivos tradicionais de realizar pesquisa e educação, as 

universidades estão cada vez mais encarregadas da terceira 

missão de transferir e comercializar P&D de base 

universitária para estimular o desenvolvimento econômico. 

Networks of clusters: 

a governance 

perspective 

Schüßler, E.; 

Decker, C.; 

Lerch, F. 

2013 O artigo visa a aprofundar o conhecimento emergente sobre 

as ligações externas de clusters regionais. Adotando-se uma 

perspectiva de governança de rede, foram estudados os 

clusters conectados como redes inteiras de vários níveis 

direcionadas a objetivos, designadas como “redes de 

cluster”. Os resultados mostram que a conectividade do 

cluster pode ir além de pipelines baseados na organização e 

nos relacionamentos pessoais para incluir clusters como 

entidades governadas, embora com diferentes intensidades 

em relação à corretagem de vínculos em níveis mais baixos. 

Too close to 

collaborate? How 

geographic proximity 

could impede 

entrepreneurship and 

innovation 

Ben Letaifa, S.; 

Rabeau, Y. 

2013 Diversos estudos enfocam clusters de sucesso para 

demonstrar que a proximidade geográfica permite a 

colaboração e a inovação. No entanto, os profissionais 

ainda precisam entender por que alguns clusters não 

conseguem colaborar, apesar de sua proximidade 

geográfica. Este estudo longitudinal investiga um cluster de 

inovação público-privado que não consegue colaborar e 

explora como as proximidades geográficas, institucionais, 

organizacionais, cognitivas e sociais interagem. Os 

resultados mostram que: (1) a proximidade social é a 

proximidade mais importante para alcançar a colaboração; 

(2) a proximidade geográfica pode ser uma barreira para a 

proximidade social; e (3) a distância geográfica é vista 

como um acelerador do empreendedorismo e da inovação. 

Territorial 

governance, networks 

and power: cross‐
sectoral partnerships 

in rural Poland 

Furmankiewicz, 

M.; Macken-

Walsh, A.; 

Stefanska, J. 

2014 A investigação sobre o funcionamento da governança 

territorial e dos programas de desenvolvimento rural é 

dominada por metodologias qualitativas, prestando pouca 

atenção até ao momento às características e às estruturas das 

novas formações de relações horizontais e verticais que 

constituem o objetivo explícito do modelo de governança e 

de desenvolvimento rural. Buscando abordar esse déficit na 

literatura, o artigo usa a análise de redes sociais (ARS) para 

examinar o papel das redes interorganizacionais na 

formação de regiões funcionais geográficas no contexto da 

governança. Analisando os atributos das relações em rede, 

o artigo identifica as características estruturais das 

parcerias, tais como manifestações de como diversos 

recursos locais estão envolvidos e como o domínio por 

partes interessadas tradicionais pode ser superado por 

estruturas de rede. 

How and why: 

complementary 

analyses of social 

network structures 

and cultural values: 

improving flood 

response networks in 

Queensland, 

Australia 

Malone, E. L.; 

Kinnear, S. 

2015 A análise de redes sociais (ARS) é bem reconhecida como 

uma ferramenta para informar a adaptação às mudanças 

climáticas; no entanto, essa metodologia é limitada por um 

foco em análises estruturais quantitativas (quantos nós e 

laços existem, e entre quem), em vez de acessar 

informações mais ricas sobre seu significado (conteúdo de 

valor dos laços). Uma maneira de melhorar a utilidade do 

ARS é complementar propositalmente à análise estrutural 

com elementos culturais que podem ser extraídos de 

conjuntos de dados de campo. Neste estudo de caso de 
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governança de rede de Queensland, Austrália, pesquisas 

sobre organizações envolvidas em eventos de gestão de 

água e respostas a inundações mostraram que os valores 

culturais foram importantes para influenciar as conexões de 

rede e as abordagens preferidas para o pré-planejamento e 

para a resposta a inundações. 

Entrepreneurial 

universities in the 

region: the force 

awakens? 

Culkin, N. 2016 O crescimento da popularidade da abordagem do sistema de 

inovação regional foi, em parte, impulsionado pela 

necessidade de as economias responderem aos pós-choques 

da crise financeira global. Ao mesmo tempo, o autor vê o 

termo “instituições-âncora” sendo usado cada vez mais para 

descrever organizações que têm uma presença importante 

na comunidade local e fazem alguma contribuição 

estratégica para a economia local. O objetivo deste artigo é 

considerar as necessidades do ecossistema da micro e da 

pequena empresa (MSB) sob a ótica da universidade 

empreendedora como uma instituição-âncora regional. 

Entrepreneurship 

ecosystems: an agent-

based simulation 

approach 

Carayannis, E. 

G.; Provance, M.; 

Grigoroudis, E. 

2016 Ao examinar ecossistemas de empreendedorismo, 

constatamos que a composição de uma região influencia os 

novos conhecimentos adquiridos pelo empreendimento. O 

principal objetivo deste estudo é examinar a influência do 

novo empreendimento, o capital social do empreendedor e 

o desempenho da empresa nas atividades de aquisição de 

conhecimento do novo empreendimento. Em particular, o 

estudo examina como o contexto institucional de uma 

região influencia as ações de aquisição de conhecimento de 

novos empreendimentos durante seu crescimento e, por sua 

vez, o nível de atividade empresarial sustentada na região. 

O artigo enfoca a formação de alianças por novos 

empreendimentos, uma forma particular de processo de 

aquisição de conhecimento que se estabeleceu como crítica 

para o sucesso de novos empreendimentos no setor de alta 

tecnologia. Os mecanismos de aquisição e de transformação 

do conhecimento são os de maior impacto na formação de 

novos empreendimentos, e, nesse contexto, os conceitos de 

arbitragem de conhecimento estratégico e serendipidade de 

conhecimento estratégico (SKARSE ™) são validados por 

meio de um modelo de simulação baseado em agentes. 

A trajectory of early-

stage spinoff success: 

the role of knowledge 

intermediaries within 

an entrepreneurial 

university ecosystem 

Hayter, C. S. 2016 As universidades desempenham um papel bem estabelecido 

no crescimento econômico regional, uma contribuição dada 

pelo empreendedorismo acadêmico, pelo estabelecimento e 

pelo apoio de professores e de empresas spin-off de alunos 

de pós-graduação com base na pesquisa universitária. O 

artigo examina a composição, as contribuições e a evolução 

das redes sociais entre professores e estudantes de pós-

graduação empreendedores e o papel dos intermediários de 

conhecimento nessas redes. 

Boosting student 

entrepreneurship 

through idealab 

concept in western 

Balkan countries 

Ćirić, D.; 

Todorović, V.; 

Lalić, B. 

2017 O empreendedorismo é considerado uma grande força 

motriz para o desenvolvimento econômico em todo o 

mundo, especialmente em países em desenvolvimento, 

como a Sérvia. A educação (formal e não formal) pode ser 

um pilar principal para ajudar a promover um forte espírito 

empreendedor entre os alunos por meio do ensino e da 

prática. A esse respeito, a importância da aprendizagem não 

formal deve ser reconhecida e incentivada. Ao se 

envolverem em um laboratório de ideias, os alunos 

desenvolvem sua criatividade; aprendem a trabalhar em 

equipe e a usar seu conhecimento e sua iniciativa. Isso 

permite que eles adquiram as competências necessárias 

para entrar no mercado de trabalho. Além disso, os alunos 
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têm a oportunidade de expressar seu potencial criativo 

lançando um negócio completamente novo (startup) ou de 

trabalhar na inovação de produtos e de serviços existentes 

(inovação aberta) em cooperação com empresas 

interessadas em novas ideias. 

Expanding 

entrepreneurship 

education ecosystem 

Belitski, M.; 

Heron, K. 

2017 A criação de startups usando o conhecimento fornecido por 

universidades foi identificada como uma importante fonte 

de disseminação de conhecimento e de desenvolvimento 

econômico regional. Ecossistemas de empreendedorismo 

na educação tornaram-se o mecanismo mais importante e 

eficiente de engajamento da comunidade empresarial e de 

transferência de conhecimento dentro da estrutura 

universidade-indústria-governo, criando valor para a 

sociedade e para a economia regional. 

Higher education: 

catalysts for the 

development of an 

entrepreneurial 

ecosystem, or... are 

we the weakest link? 

Wadee, A. A.; 

Padayachee, A. 

2017 A promoção do empreendedorismo requer um ecossistema 

em que as Instituições de Ensino Superior (IES) ocupem 

uma posição crucial em colaboração com todas as partes 

interessadas. Tais sistemas demandam muita interação, 

envolvendo instituições, pessoas e processos que trabalham 

em conjunto com o objetivo de criar empreendimentos 

empreendedores mutuamente benéficos e 

autossustentáveis. O ambiente universitário pode ser um 

ponto de partida ideal para reconhecer empreendedores em 

potencial dentro das comunidades e desempenhar papéis 

essenciais no desenvolvimento e no apoio a ecossistemas 

empresariais prósperos. Eles podem servir como 

convocadores e colaboradores para empreendedores e 

apoiar comunidades para promover o desenvolvimento 

econômico da região. Essa energia derivada de ambientes 

promovidos pela universidade, nos quais o aprendizado é 

encorajado e as descobertas são feitas, reflete-se nos 

objetivos do ensino superior. 

Hybrid organizations 

and the logics of 

entrepreneurial 

ecosystem 

Roundy, P. T. 2017 Evidências crescentes sugerem que os ecossistemas 

empreendedores são um motor potente para o 

desenvolvimento econômico e comunitário. Pesquisas 

anteriores identificaram a cultura de um ecossistema como 

tendo um papel crítico em sua criação e em seu 

funcionamento. No entanto, não está claro como as forças 

culturais nos ecossistemas empresariais se desenvolvem e 

são moldadas por indivíduos, atores organizacionais e 

instituições em nível de ecossistema. Com base na teoria 

institucional e nas teorias de organizações lógicas múltiplas 

(ou seja, híbridos), este artigo combina pesquisa de 

empreendedorismo e gestão para argumentar que os 

ecossistemas empreendedores são influenciados por duas 

lógicas institucionais dominantes: mercado-empreendedor 

e comunidade. Ao combinar as duas lógicas, as 

organizações de apoio híbrido, como incubadoras, 

aceleradoras e centros de desenvolvimento de pequenas 

empresas, desempenham um papel único nos ecossistemas 

empresariais, expondo os participantes às duas lógicas 

orientadoras. Além disso, argumenta-se que a variação 

intraecossistema entre organizações de suporte híbrido no 

domínio do mercado empreendedor e lógicas comunitárias 

resultará em uma diversidade de empreendedorismo dentro 

de um ecossistema. 

The balanced 

development of the 

spatial innovation 

and entrepreneurial 

Dubina, I. N. et 

al. 

2017 A questão central de pesquisa deste artigo é como um 

ecossistema regional ou nacional (espacial) de inovação e 

empreendedorismo (SIEES) pode funcionar de forma 

sustentável sob condições de incerteza de um ambiente 
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ecosystem based on 

principles of the 

systems compromise: 

a conceptual 

framework 

externo. Na tentativa de responder a essa questão, os autores 

propõem abordar a ideia de desenvolvimento sustentável do 

ponto de vista de uma estabilidade dinâmica não linear dos 

sistemas abertos por meio da troca de informações. 

Abordando essa questão como um problema de decisão 

multicritério, os autores integram o conceito da “hélice 

inovadora” e suas modificações, que descrevem a interação 

entre ciência, governo e negócios, bem como métodos 

formais de teoria dos jogos e jogos de simulação de 

negócios, como base para modelar o processo de 

desenvolvimento sustentável em um ecossistema de 

inovação espacial e empreendedor. 

The impact of triple 

helix agents on 

entrepreneurial 

innovations’ 

performance: an 

inside look at 

enterprises located in 

an emerging 

economy 

Guerrero, M.; 

Urbano, D. 

2017 Durante as últimas décadas, as configurações de novos 

ambientes intensivos em conhecimento exigiram cenários 

férteis para atividades inovadoras e empreendedoras. 

Nesses ambientes, a triple helix tem se operacionalizado de 

diferentes formas, espaços e contextos em que esses agentes 

estão transformando seus papéis no desenvolvimento e no 

fortalecimento da inovação nacional e dos ecossistemas 

empresariais. Como consequência, o fenômeno das 

inovações empreendedoras emergiu de empresas com uma 

orientação empreendedora ou de alto crescimento que 

colaboram com agentes da hélice tripla, gerando benefícios 

econômicos e efeitos colaterais. Esta pesquisa busca 

fornecer um melhor entendimento sobre a influência dos 

agentes da hélice tripla no desempenho das inovações 

empreendedoras de empresas localizadas em economias 

emergentes. São analisados os efeitos produzidos pelos 

vínculos das empresas com outras empresas, com as 

universidades e com o governo sobre o seu desempenho 

inovador (por exemplo, acesso ao conhecimento/à 

tecnologia, fontes de financiamento, subsídios 

governamentais), bem como os efeitos de moderação 

gerados quando essas empresas têm uma orientação de alto 

crescimento (por exemplo, distinção entre empresas que 

desenvolvem inovações empresariais ou inovações 

tradicionais). 

The relational 

organization of 

entrepreneurial 

ecosystem 

Spigel, B. 2017 Ecossistemas empreendedores surgiram como um conceito 

popular para explicar a persistência do empreendedorismo 

de alto crescimento dentro das regiões. Porém, como 

conceito teórico, os ecossistemas permanecem 

subdesenvolvidos, dificultando o entendimento de sua 

estrutura e de sua influência no processo de 

empreendedorismo. O artigo argumenta que os 

ecossistemas são compostos por dez atributos culturais, 

sociais e materiais que fornecem benefícios e recursos aos 

empreendedores e que as relações entre esses atributos 

reproduzem o ecossistema. Esse modelo é ilustrado com 

estudos de caso de Waterloo, Ontário e Calgary, Alberta, 

Canadá. Os casos demonstram a variedade de 

configurações que os ecossistemas podem assumir. 

The role of the 

academic 

entrepreneurship 

ecosystem in building 

entrepreneurial and 

innovation potential. 

Conclusions from 

chosen Polish 

universities 

Sek, A. 2017 Na segunda década do século XXI, as sociedades e as 

economias concentraram-se visivelmente em torno do 

empreendedorismo e da inovação. O empreendedorismo 

acadêmico surgiu como um dos ecossistemas que sustentam 

essas tendências. No entanto, a pesquisa científica dedicada 

à educação para o empreendedorismo não parece ser 

extensa o suficiente. O presente estudo contribui na 

tentativa de analisar o papel e de medir a eficácia do 

empreendedorismo acadêmico e das suas instituições no 
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processo de construção do potencial socioeconômico em 

termos de empreendedorismo e de inovação face ao 

contexto local. 

Value co-creation in 

entrepreneurial 

ecosystem: learnings 

from a Norwegian 

perspective 

Ngongoni, C. N.; 

Grobbelaar, S. S. 

2017 O empreendedorismo tem sido associado à melhoria da 

estabilidade econômica e à recuperação econômica dos 

países. Criar e possibilitar ambientes que estimulem, 

cultivem e sustentem empreendedores é de suma 

importância. O objetivo deste artigo é relacionar como as 

empresas empreendedoras utilizam atores externos para 

criar valor em suas empresas em um ecossistema 

empreendedor. De particular importância é como uma 

organização intermediária pode promover a cocriação de 

valor em um ecossistema empreendedor. Um estudo de 

caso exploratório foi realizado na incubadora Oslo Cancer 

Cluster, na Noruega, analisando-se a interação entre as 

empresas e a incubadora. O estudo descobriu que 

intermediários proativos desempenham um papel crucial no 

ecossistema. As funções intermediárias proeminentes 

mudam de acordo com a indústria e o estágio de 

crescimento da empresa empreendedora. Além disso, a 

cocriação de valor efetiva é reforçada nos ecossistemas se 

as empresas empreendedoras estiverem abertas tanto a 

entradas quanto a saídas de conhecimento. 

The emergence of an 

environmental 

governance network: 

the case of the 

Arizona borderlands 

Schoon, M.; 

York, A.; 

Sullivan, A.; 

Baggio, J. 

2017 As agências governamentais colaboram cada vez mais com 

atores não governamentais em dilemas ambientais para 

obter acesso a recursos, experiência e conhecimento local, 

a fim de mitigar o conflito e compartilhar riscos em um 

contexto em mudança. Coletivamente, essas colaborações 

muitas vezes sobrepostas formam uma rede de governança 

complexa e dinâmica (GNet). O artigo examina o 

estabelecimento e o crescimento de uma GNet ao longo de 

um período de 15 anos no sudeste do Arizona, EUA, 

dominado por conflitos. Usando a análise de redes sociais, 

os autores identificaram o surgimento de várias 

organizações influentes atuando como empreendedores 

políticos e observaram uma mudança geral na composição 

da rede. 

Towards an 

innovation and 

entrepreneurship 

ecosystem: a case 

study of the Central 

University of 

Technology, Free 

State 

De Jager, H. J.; 

Mthembu, T. Z.; 

Ngowi, A. B.; 

Chipunza, C. 

2017 A Universidade Central de Tecnologia, Estado Livre 

(CUT), SA, tem – em consonância com a sua Visão 2020, 

que aposta na produção de inovações sociais e tecnológicas 

de qualidade para o desenvolvimento socioeconômico – 

como objetivo se transformar numa universidade inovadora 

e empreendedora e se tornar um agente robusto para o 

desenvolvimento socioeconômico da cidade e da região. 

Este artigo apresenta: uma visão geral do ecossistema de 

inovação e de empreendedorismo estabelecido na 

universidade, na cidade e na região; a criação de um 

pipeline de inovação e de empreendedorismo cada vez mais 

robusto; e iniciativas que começaram em 2012 no campo da 

inovação curricular e, mais tarde, em 2014, de inovação e 

educação para o empreendedorismo. 

Business models for 

open data ecosystem: 

challenges and 

motivations for 

entrepreneurship and 

innovation 

Kitsios, F.; 

Papachristos, N.; 

Kamariotou, M. 

2017 Os dados abertos oferecem muitas oportunidades para as 

empresas, como o desenvolvimento de novos produtos e 

serviços. Um desafio significativo para empresas e 

governos é a colaboração entre atores que fornecem dados, 

atores que consomem dados e atores que criam novos 

serviços e aplicativos em torno dos dados. Todos esses 

atores sintetizam um ambiente colaborativo denominado 

ecossistema. O objetivo do estudo é examinar os atores do 

ecossistema de dados abertos e suas relações, suas 
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motivações para aumentar as atividades empreendedoras, 

bem como os elementos do modelo de negócio que são 

necessários em negócios baseados em dados abertos. 

Developing 

entrepreneurship 

education within 

universities: the 

Italian 

“contamination lab” 

case 

Secundo, G.; 

Passiante, G.; 

Andriulo, M. 

2017 O foco da pesquisa é apresentar uma tipologia particular de 

projetos empreendedores na área de educação para o 

empreendedorismo. O artigo descreve o modelo 

operacional do “Lab Contamination”, um laboratório 

inovador que visa a desenvolver uma mentalidade 

empreendedora, criativa e inovadora na Universidade de 

Salento (Lecce, Itália) de acordo com a estratégia de 

aprendizagem da educação para o empreendedorismo. O 

laboratório envolve todos os alunos da universidade com 

diferentes origens (negócios, humanidades, ciências 

sociais, ciências, engenharia, biologia, artes etc.) por meio 

de um programa de aprendizagem extracurricular inovador 

para criar consciência, mentalidade e capacidade 

empreendedora. 

Learning by failure 

vs learning by habits: 

entrepreneurial 

learning micro-

strategies as 

determinants of the 

emergence of co-

located 

entrepreneurial 

networks 

Cannavacciuolo, 

L.; Iandoli, L.; 

Ponsiglione, C.; 

Zollo, G. 

2017 O artigo busca explicar o surgimento de redes de 

colaboração em clusters empresariais, conforme 

determinado pela maneira como os empreendedores trocam 

conhecimento e aprendem por meio de transações 

comerciais necessárias para implementar cadeias de 

suprimentos temporárias em redes de empresas 

colocalizadas. 

Determinants for the 

success of software 

startups: insights 

from a regional 

cluster 

Afonso, P.; 

Fernandes, J. M. 

2018 Vários clusters regionais têm surgido apoiados em 

ecossistemas empresariais dinâmicos que, a par dos 

aspectos intrínsecos do negócio, são determinantes 

importantes do sucesso de novas empresas. No entanto, a 

maioria das startups criadas nesses espaços de inovação não 

sobrevive aos primeiros anos de vida, devido à alta 

competitividade do mercado tecnológico, a deficiências no 

modelo de negócio, às condições de suporte proporcionadas 

pelo ecossistema envolvente e, finalmente, a um ajuste 

fraco entre todas essas dimensões. O Early-Life Decision 

Model (ELDM) apresenta-se como um framework 

interessante para o estudo das condições de 

desenvolvimento e de sucesso de empresas de software. 

A social capital 

approach to the 

development of 

sustainable 

entrepreneurial 

ecosystem: an 

explorative study 

Theodoraki, C.; 

Messeghem, K.; 

Rice, M. P. 

2018 O ecossistema empreendedor, uma corrente teórica 

emergente e em desenvolvimento, tem o potencial de 

expandir nossa compreensão do empreendedorismo. Em 

pesquisas anteriores, esse conceito foi estudado na 

perspectiva da universidade, mas ainda não foi introduzido 

no campo do apoio ao empreendedorismo. Além disso, o 

número crescente de incubadoras de empresas 

universitárias tem levado a um também crescente interesse 

de pesquisa na área de apoio ao empreendedorismo. Este 

projeto de pesquisa busca desenvolver uma compreensão 

mais robusta dos ecossistemas empresariais sustentáveis de 

base universitária por meio de uma análise aprofundada de 

um elemento essencial de apoio ao empreendedorismo: a 

incubadora de empresas universitárias. 

Building university-

business networks 

Čočková, R.; 

Juřiková, M.; 

Kocourek, J. 

2018 A cooperação entre universidades e unidades de negócios 

está condicionada a relações mutáveis. Ela espelha tópicos 

específicos do trânsito de uma indústria para uma sociedade 

do conhecimento. O objetivo dessa relação é resolver as 

dificuldades do negócio, estabelecendo novos produtos ou 
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servindo de fluxo para a pesquisa acadêmica, 

dimensionando o crescimento econômico e social. 

Entrepreneurship and 

entrepreneurial 

ecosystems 

Malecki, E. J. 2018 Este artigo revisa a literatura, os conceitos e as 

operacionalizações do conceito de ecossistemas 

empreendedores. Apesar de algum interesse em nível 

nacional, o empreendedorismo é entendido como ocorrendo 

em localidades ou, no máximo, regiões, utilizando recursos, 

instituições e redes locais. Evidências bibliométricas 

mostram que o uso do termo “ecossistema empreendedor” 

ultrapassou outros conceitos, como o de ambientes de 

empreendedorismo, que também destacam mecanismos, 

instituições, redes e culturas que apoiam os 

empreendedores. Esta revisão aborda vários tópicos 

específicos: a escolha da escala, as universidades como 

centros de ecossistemas e como esses ecossistemas 

evoluem. Seguem-se sugestões para uma agenda de 

pesquisas futuras, com atenção especial às metodologias. 

Establishing an 

ecosystem for digital 

entrepreneurship: a 

case of 

Zhongguancun 

Yin, J.; Du, W. 2018 O surgimento de ecossistemas empresariais digitais (DEE) 

trouxe amplas consequências econômicas e sociais, como a 

criação de empregos, a atração de capital de investimento e 

a revitalização da economia digital. Assim, muitos países 

hoje esperam estabelecer o DEE para ganhar uma vantagem 

competitiva no mundo dos negócios globais. No entanto, a 

pesquisa sobre DEE ficou para trás na prática, e pouco se 

sabe sobre seus processos de orquestração subjacentes. 

Neste estudo, os autores aplicam a literatura existente sobre 

DEE, auto-organização e orquestração de recursos para 

analisar o caso de Zhongguancun DEE, na China, e três 

processos de orquestração são propostos: apropriabilidade 

de oportunidade, compartilhamento de recursos e 

estabilidade do ecossistema. 

Roles during 

innovation ecosystem 

genesis: a literature 

review 

Dedehayir, O.; 

Mäkinen, S. J.; 

Ortt, J. R. 

2018 Este artigo aborda por meio de uma revisão sistemática da 

literatura a compreensão da gênese do ecossistema de 

inovação, focando em particular os papéis que ganham 

destaque durante essa fase importante, porém volátil, no 

ciclo de vida do ecossistema de inovação. Os resultados 

propõem vários papéis para o nascimento do ecossistema de 

inovação, classificados tematicamente em quatro grupos – 

papéis de liderança (“líder do ecossistema” e “dominador”), 

papéis de criação de valor direto (“fornecedor”, 

“montador”, “complementador” e “usuário”), funções de 

suporte de criação de valor (“especialista” e “campeão”) e 

funções do ecossistema empreendedor (“empreendedor”, 

“patrocinador” e “regulador”) – e definidos em termos das 

atividades específicas que realizam durante o nascimento 

do ecossistema. Além disso, sugerem provisoriamente a 

entrada desses papéis em diferentes momentos à medida 

que o processo de gênese se desenvolve. Papéis específicos, 

como o de campeão, provavelmente serão essenciais para 

garantir que a inovação possa passar da descoberta à 

comercialização. 

Sustainable business 

models, venture 

typologies, and 

entrepreneurial 

ecosystem: a social 

network perspective 

Neumeyer, X.; 

Santos, S. C. 

2018 A adaptação e a criação bem-sucedidas de 

empreendimentos empresariais sustentáveis influenciam 

significativamente a capacidade de estabelecer sistemas 

econômicos mais integrados ambiental e socialmente. 

Modelos de negócios sustentáveis são um componente 

crítico para esse objetivo. No entanto, o desenvolvimento 

de modelos de negócios sustentáveis é um processo 

complexo, que requer um ecossistema empreendedor de 

apoio. Integrando literatura sobre modelos de negócios 
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sustentáveis, teoria de rede e ecossistemas empreendedores, 

o estudo analisa a influência de níveis organizacionais 

(tipos de empreendimento e posse de empreendimentos) e 

de níveis individuais (tipos de ator de rede e suas 

características demográficas) que influenciam a 

conectividade da rede social de empreendimentos com 

modelos de negócios sustentáveis e convencionais. 

Digital affordances, 

spatial affordances, 

and the genesis of 

entrepreneurial 

ecosystem 

Autio, E.; 

Nambisan, S.; 

Thomas, L. D. 

W.; Wright, M. 

2018 Ecossistemas empreendedores exigem cada vez mais 

atenção de formuladores de políticas, acadêmicos e 

profissionais, mas o fenômeno em si permanece 

subteorizado. Especificamente, as semelhanças e diferenças 

conceituais dos ecossistemas empresariais em relação a, por 

exemplo, clusters, “clusters de conhecimento”, sistemas 

regionais de inovação e “ambientes inovadores” 

permanecem obscuras. Com base na pesquisa sobre 

distritos industriais e aglomerações, clusters e sistemas de 

inovação, os autores sugerem que os ecossistemas 

empresariais diferem dos clusters tradicionais: por sua 

ênfase na exploração de recursos digitais; por sua 

organização em torno da descoberta e da busca de 

oportunidades empreendedoras; por sua ênfase na inovação 

do modelo de negócios; por spillovers voluntários 

horizontais de conhecimento; e por lócus externo de cluster 

de oportunidades empresariais. 

Entrepreneurial 

academics and 

academic 

entrepreneurs: a 

systematic literature 

review 

Miller, K.; 

Alexander, A.; 

Cunningham, J. 

A.; Albats, E. 

2018 As universidades agora são vistas como atores econômicos 

importantes dentro das regiões e centrais na formação e na 

influência de ecossistemas empresariais. Isso significa que 

agora precisam se tornar mais empreendedoras em termos 

de ofertas, perspectivas e cultura. No entanto, um ator 

central nesse processo, muitas vezes esquecido, é o 

acadêmico. A capacidade de um acadêmico de transferir 

efetivamente conhecimento para a indústria é a chave para 

que as universidades alcancem sua missão e sua ambição 

empreendedoras. O artigo explora os papéis mutáveis dos 

acadêmicos para identificar as principais distinções entre 

acadêmicos empreendedores e empreendedores 

acadêmicos. 

Innovation, 

entrepreneurial, 

knowledge, and 

business ecosystem: 

old wine in new 

bottles? 

Scaringella, L.; 

Radziwon, A. 

2018 O artigo teórico faz uma revisão sistemática da literatura de 

ecossistemas e com isso discute os quatro tipos principais 

de ecossistemas – ecossistemas empreendedores, 

inovadores, empresariais e de conhecimento –, bem como 

indica a presença de outros conceitos transversais. Assim, o 

estudo vincula as abordagens ecossistêmicas e territoriais 

sob o guarda-chuva do sistema evolutivo complexo, criando 

uma estrutura teórica que reflete a complexa interconexão 

entre modelos, teorias e conceitos emergentes. 

The role of the 

technology transfer 

offices (TTOs) in 

universities: a 

perspective of the last 

decade 

Alvarado-

Moreno, F. 

2018 Numa economia global baseada no conhecimento, as 

universidades empreendedoras implementam novos eixos 

norteadores para se tornarem geradoras de conhecimento 

que impulsionam o desenvolvimento tecnológico. Nesse 

contexto, a criação de escritórios de transferência de 

tecnologia nas universidades é uma estratégia vital para que 

o ecossistema científico-governamental-empresarial-social 

subsista com equilíbrio e cresça simultaneamente. Neste 

artigo, são analisadas a configuração, o desempenho e os 

problemas desses escritórios, com base em uma revisão 

geral da literatura da última década. 

Entrepreneurial 

ecosystem of the 

Comeche 

Martínez, J. M.; 

2018 Este artigo insere-se no processo de descrição, análise e 

exploração do Modelo de Incubação e Transferência de 

Tecnologia da Universidade de València junto à sociedade 
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University of 

València 

Torcal i Tomas, 

R. 

valenciana, com o objetivo de encontrar pontos de 

ancoragem para iniciativas, incluindo a melhoria dos 

serviços e dos procedimentos definidos e propostos pela 

própria universidade. 

A spill over effect of 

entrepreneurial 

orientation on 

technological 

innovativeness: an 

outlook of 

universities and 

research based spin 

offs 

Scuotto, V.; Del 

Giudice, M.; 

Garcia-Perez, A.; 

Orlando, B.; 

Ciampi, F. 

2019 Com a disseminação da economia do conhecimento, as 

universidades começaram a adotar uma abordagem 

colaborativa com seus ecossistemas empreendedores. Eles 

acabam sendo tomadores de risco, autônomos, proativos, 

competitivos e inovadores. Em suma, são orientados para o 

empreendedorismo com o objetivo de gerar novos 

empreendimentos inovadores, conhecidos como spin-offs 

de pesquisa. Duplamente, isso induziu uma melhoria na 

transferência de tecnologia e no grau de empreendedorismo 

na atual economia do conhecimento. No entanto, ainda há 

uma escassez de estudos sobre o efeito de transbordamento 

de universidades voltadas para o empreendedorismo, e o 

desdobramento da transferência de tecnologia baseado em 

pesquisa precisa ser mais explorado. 

Configurations of 

knowledge-intensive 

entrepreneurial 

ecosystem 

Alves, A. C.; 

Fischer, B.; 

Vonortas, N. S.; 

De Queiroz, S. R. 

R. 

2019 Segundo os autores, o discurso dominante sobre 

ecossistemas empresariais continua focado no perfil de um 

punhado de locais de sucesso, dificultando uma 

compreensão mais profunda dos mecanismos econômicos 

que moldam as tendências evolutivas na atividade 

empresarial e como elas operam em lugares distintos. 

Assim, os autores propõem que ecossistemas empresariais 

têm regularidades, mas também podem assumir diferentes 

configurações, ou seja, combinações variadas de dimensões 

influentes. Por meio da análise comparativa qualitativa de 

conjuntos fuzzy, abordam a questão com dados do estado de 

São Paulo, Brasil, se concentrando em cinco dimensões: 

ciência e tecnologia, capital humano, dinâmica de mercado, 

dinâmica de negócios e infraestrutura. Os resultados 

apontam para a natureza heterogênea de ecossistemas 

empresariais. Enquanto as configurações variam em termos 

de condições causais, universidades de pesquisa, empregos 

intensivos em conhecimento e operações de crédito mais 

amplas são condições causais centrais. 

Emerging market 

startups engage 

Silicon Valley: cases 

from Central and 

Eastern Europe 

Bartlett, D.; 

Mroczkowski, T. 

2019 Com base na pesquisa de nível de empresa, o estudo analisa 

as experiências de empresas polonesas em estágio inicial no 

Vale do Silício. O foco está na Polish Silicon Bridge, uma 

organização-ponte internacional que difere das incubadoras 

e das aceleradoras de negócios convencionais por 

incorporar empresas iniciantes de mercados emergentes em 

centros de inovação estrangeiros. O programa Silicon 

Bridge visa a expandir a capacidade de inovação da 

Polônia, colocando startups locais promissoras no 

ecossistema de classe mundial da área da Baía de São 

Francisco. 

Enhancing 

technology transfer 

through 

entrepreneurial 

development: 

practices from 

innovation spaces 

Kruger, S.; Steyn, 

A. A. 

2019 Há uma necessidade de determinar quais mecanismos 

podem ser usados para desenvolver capacidades 

empreendedoras a fim de aprimorar a transferência de 

tecnologia. Este estudo visa a mostrar como mecanismos 

como os espaços de inovação podem ser usados para apoiar 

os empreendedores, aumentando sua capacidade de 

aproveitar oportunidades de alto valor. Isso pode ser 

atribuído ao desenvolvimento de tecnologias de nova 

geração decorrentes da Quarta Revolução Industrial. 

Assim, o objetivo deste estudo é demonstrar o papel dos 

espaços de inovação em ambientes de pesquisa ricos em 

conhecimento, como universidades, e como eles aumentam 
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as habilidades empreendedoras para criar empreendimentos 

de alto valor. 

Fostering 

entrepreneurial 

innovation 

ecosystems: lessons 

learned from the 

European Institute of 

Innovation and 

Technology 

Leceta, J. M.; 

Könnölä, T. 

2019 Embora as práticas de negócios e a pesquisa de gestão 

tenham evoluído para abordagens mais sistêmicas baseadas 

na noção de ecossistema, de modo a relacionar as 

organizações com seu ambiente operacional complexo, o 

modelo linear de inovação ainda é altamente difundido nas 

políticas de inovação governamentais. Embora o elevado 

perfil político do Instituto Europeu de Inovação e 

Tecnologia tenha restringido parcialmente a sua liberdade 

de experimentar, uma excelência em rede à escala europeia 

e uma lógica empresarial na gestão criaram novos 

conhecimentos sobre modelos de governança 

experimentais que merecem ser mais explorados. Com base 

em um estudo de caso de pesquisa-ação, o estudo 

documenta esses desenvolvimentos e abre um caminho para 

trabalhos futuros sobre governança experimental de 

ecossistemas de inovação empresarial pan-europeus. 

Interaction of actors 

and factors in 

entrepreneurial 

ecosystem: 

Indonesian creatives 

industries 

Purbasari, R.; 

Wijaya, C.; 

Rahayu, N. 

2019 Os trabalhos que utilizam a perspectiva do sistema de rede 

abrangente para estudar a interação dos componentes 

dentro da rede do ecossistema empresarial ainda são 

limitados. Esses estudos devem maximizar o desempenho 

do ecossistema empreendedor. O presente trabalho buscou 

analisar apropriadamente a interação dentro do ecossistema 

empreendedor em relação à transferência de conhecimento 

que ocorre por meio de várias redes dentro do mesmo 

ecossistema. Os resultados indicam que os atores do 

mercado e da comunidade têm envolvimento dominante 

nos processos de transferência de conhecimento 

relacionados ao progresso das indústrias criativas. Nos 

processos de transferência de conhecimento, outro principal 

fator de alavancagem para apoiar a inovação nas indústrias 

criativas inclui os atores do mercado, que são os principais 

impulsos para os atores empresariais inovarem 

produtivamente (empreendedorismo produtivo) em 

produtos assistidos por atores comunitários (comunidades 

vizinhas) por meio da demanda por seus produtos 

(condições de mercado). Pelo contrário, governo, bancos e 

atores profissionais têm envolvimento e interação muito 

limitados com os atores empresariais no processo de 

transferência de conhecimento no ecossistema 

empreendedor da indústria criativa na região de Priangan 

Oriental. 

Key criteria and 

competences defining 

the sustainability of 

start-up teams and 

projects in the 

incubation and 

acceleration phase 

Hudáková, M.; 

Urbancová, H.; 

Vnoučková, L. 

2019 O estudo investiga e identifica competências cruciais e 

eficientes de fundadores de startups e novos líderes de 

negócios, juntamente com a identificação de suporte crucial 

fornecido por programas de aceleração. Essas competências 

são necessárias à medida que os indivíduos e as empresas 

se concentram cada vez mais em inovações, Indústria 4.0 e 

tecnologias. Isso requer um conjunto inovador de 

competências dos empreendedores para levar as empresas 

ao próximo nível. 

Role of knowledge 

management in 

enhancing the 

entrepreneurial 

ecosystems through 

corporate 

entrepreneurship and 

Bhardwaj, B. 2019 O artigo estuda o papel da gestão do conhecimento no 

aprimoramento do ecossistema empresarial usando GC, 

cogovernança e cogestão em empresas de alta tecnologia. 

Todos esses fatores são variáveis importantes que definem 

o ecossistema empreendedor. Os principais motores da 

gestão do conhecimento incluem a geração e a 

disseminação de inteligência, que também são variáveis 

críticas da inteligência de mercado para o desenvolvimento 
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strategic intent in 

high-tech firms 

de novos produtos e a criação de novos negócios como 

unidades estratégicas de negócios na empresa 

empreendedora. O objetivo do artigo é compreender a 

dinâmica dos componentes dos ecossistemas empresariais 

sustentáveis, com ênfase no papel de criação, difusão e 

aplicação do conhecimento em todo o espectro de 

organizações de alta tecnologia e seus processos de 

cogovernança e cogestão. Verificou-se que o ecossistema 

empreendedor inclui a proatividade empreendedora, que é 

significativamente influenciada pelo ciclo de vida e pela 

intenção estratégica das empresas de alta tecnologia. Além 

disso, liderança, gestão do conhecimento e apoio à gestão 

são os outros componentes do ecossistema empreendedor 

que podem influenciar a cultura de inovação para facilitar o 

empreendedorismo. O estudo ainda mostrou que a cultura 

também é influenciada pelo grau de envolvimento dos 

funcionários na busca de novos empreendimentos. As 

implicações globais do artigo incluem o avanço na teoria e 

no corpo de conhecimento em termos de desenvolvimento 

de correlação entre os componentes do ecossistema de 

empreendedorismo e da gestão do conhecimento e a 

intenção estratégica. 

Beyond territorial 

conceptions of 

entrepreneurial 

ecosystem: the 

dynamic spatiality of 

knowledge brokering 

in seed accelerators 

Kuebart, A.; 

Ibert, O. 

2019 Em termos espaciais, os ecossistemas empresariais são em 

sua maioria conceitualizados como confinados a um 

território específico. Ao mesmo tempo, destaca-se a 

crescente relevância do empreendedorismo nos campos 

digitais. Este artigo argumenta que isso é contraditório, uma 

vez que o pensamento territorial subestima as qualidades 

disruptivas das novas práticas empreendedoras na 

economia digital. Usando estudos de caso qualitativos 

baseados em processos de aceleradores de capital semente 

de quatro regiões – Amsterdã, Berlim, Detroit e Hamburgo 

–, este estudo busca explorar a corretagem de conhecimento 

em ecossistemas de empreendedorismo e analisa a 

dinâmica espacial correspondente. As descobertas 

implicam que startups em campos digitais compartilham 

conhecimento sobre modelos de negócios e tecnologias de 

uma forma que é inatingível em clusters de conhecimento 

clássicos. 

Entrepreneurial 

ecosystem research: 

present debates and 

future directions 

Cavallo, A.; 

Ghezzi, A.; 

Balocco, R. 

2019 O objetivo deste artigo é revisar as pesquisas emergentes 

sobre o ecossistema empreendedor e orientar pesquisas 

futuras nessa área promissora. O estudo apresenta uma 

revisão crítica sobre o ecossistema empreendedor, a partir 

de sua própria definição e de seus antecedentes. 

Combinando pesquisas anteriores com a construção dos 

principais conceitos que constituem um ecossistema 

empreendedor, os autores desenvolveram um conjunto 

original de diretrizes que podem ajudar acadêmicos e 

profissionais que buscam uma resposta para entender como 

podemos obter uma compreensão abrangente de um 

ecossistema empreendedor. Com isso, formuladores de 

políticas podem levar em consideração tais diretrizes ao 

projetar e emitir medidas de apoio para promover o 

empreendedorismo em seus ecossistemas locais. 

Fostering the growth 

of student start-ups 

from university 

accelerators: an 

entrepreneurial 

Breznitz, S. M.; 

Zhang, Q. 

2019 Apesar de sua importância, as empresas criadas por 

estudantes têm sido objeto de poucas pesquisas. Adotando 

a estrutura do ecossistema empreendedor, este artigo 

examina o crescimento de empresas iniciantes, 

especialmente aquelas que participam de aceleradoras de 

universidades. Com foco na Universidade de Toronto, este 
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ecosystem 

perspective 

artigo contribui para a compreensão de como os 

aceleradores de universidades podem apoiar melhor os 

esforços empreendedores dos alunos. É claro que as 

empresas que participam de aceleradores com um processo 

de triagem têm um desempenho mais forte tanto no 

emprego quanto no crescimento do produto. Além disso, 

descobriu-se que um diretor empreendedor habitual ou um 

programa de aceleração mais intensivo têm efeitos mais 

positivos no crescimento do produto nas empresas do que 

no crescimento do emprego. 

The emerging role of 

university spin-off 

companies in 

developing regional 

entrepreneurial 

university ecosystem: 

the case of Andalusia 

Fuster, E. et al. 2019 As universidades desempenham um papel estratégico como 

motores do crescimento econômico regional. Uma das 

contribuições é o estabelecimento e o apoio de empresas 

spin-off universitárias (USOs) como mecanismos de 

transferência de conhecimento, contribuindo assim para a 

geração de ecossistemas universitários empreendedores. A 

literatura recente aponta para isso como uma área de 

pesquisa promissora e emergente, e os legisladores estão 

investindo cada vez mais em universidades para facilitar o 

crescimento econômico. Isso se baseia parcialmente na 

ideia de que um ecossistema universitário empreendedor 

bem estabelecido ou bem-sucedido leva automaticamente 

ao surgimento de ecossistemas de negócios com benefícios 

subsequentes para a região. 

The governance of 

entrepreneurial 

ecosystems 

Colombo, M. G. 

et al. 

2019 A metáfora do ecossistema empreendedor está atraindo a 

atenção da academia, da indústria e do governo. A 

abordagem do ecossistema empreendedor é usada em 

contextos corporativos, nacionais ou locais e tem ganhado 

destaque devido à necessidade vital de transformar 

economias em torno da criação de ideias, produtos, serviços 

e tecnologias inovadores. Ecossistemas empreendedores 

envolvem uma rede, um sistema, de interações de 

indivíduos e de organizações, como intermediários 

financeiros, universidades e instituições de pesquisa, 

fornecedores e clientes, empresas multinacionais ou o 

governo. A literatura do ecossistema empreendedor tem, 

portanto, focado principalmente a identificação das partes 

interessadas relevantes, como empresas empreendedoras e 

empreendedores, e como eles interagem com outras partes 

interessadas dentro de um sistema mais ou menos definido. 

Apesar da popularidade da abordagem do ecossistema 

empreendedor, a literatura quase negligenciou e em grande 

parte ignorou a governança dos ecossistemas 

empreendedores. Esta edição especial da Small Business 

Economics examina criticamente as questões relativas à 

governança dos ecossistemas empresariais. 

The Maker Faire of 

Rome as a window of 

observation on the 

new perspectives for 

local economic 

development and the 

new urban 

entrepreneurial 

ecosystem 

Fiorentino, S. 2019 A ascensão do Movimento Maker – representando 

pequenas empresas ativas na fabricação digital e no campo 

da indústria criativa – é um indicativo do surgimento de um 

novo tipo de economia urbana e de regulamentações 

trabalhistas em muitas cidades. As feiras comerciais têm 

sido centrais para a dinâmica desses fabricantes, bem como 

uma ferramenta institucional para construir uma reputação 

econômica para o local que as hospeda. Este artigo baseia-

se em uma pesquisa com expositores e entrevistas com 

organizadores da Maker Faire of Rome 2015 para descrever 

as características desse mundo empresarial em 

desenvolvimento. Os resultados indicam que, embora as 

cidades sejam mais uma vez o nexo das tendências 

contemporâneas de inovação, estas estão profundamente 
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interligadas com o contexto sociopolítico circundante. 

Especificamente, e em algum contraste com a literatura 

existente sobre criatividade, o caso de Roma indica a 

importância dos Makers para as economias urbanas que 

mais precisam de regeneração. 

The performance of 

high-growers and 

regional 

entrepreneurial 

ecosystem: a research 

framework 

Gancarczyk, M. 2019 O estudo propõe um framework que explora as relações 

entre o desempenho de empresas de alto crescimento e as 

características dos ecossistemas empreendedores (EEs) 

regionais. Foram elaboradas cinco proposições quanto à 

relação entre o crescimento e o desempenho das empresas 

no contexto regional, bem como ao impacto dos vários 

perfis regionais no crescimento e na rentabilidade das 

empresas. A pesquisa contribui estabelecendo uma direção 

para estudos empíricos que testariam o impacto dos perfis 

de EE e resultariam em suas taxonomias quantitativas. 

The relevance of 

quantity and quality 

entrepreneurship for 

regional 

performance: the 

moderating role of 

the entrepreneurial 

ecosystem 

Szerb, L. et al. 2019 Este estudo analisa como o ecossistema empreendedor e os 

diferentes tipos de empreendedorismo impactam o 

desempenho regional. Ao analisar 121 regiões da União 

Europeia entre 2012 e 2014, verificou-se que o 

empreendedorismo de quantidade (kirzneriano) impacta 

negativamente o desempenho regional, enquanto esse efeito 

torna-se positivo no caso do empreendedorismo de 

qualidade (schumpeteriano). Além disso, regiões com um 

ecossistema empreendedor saudável têm maior capacidade 

de materializar os efeitos de altas taxas de formação de 

negócios, independentemente de sua qualidade 

(empreendedorismo kirzneriano), enquanto regiões com 

ecossistema empreendedor fraco podem contar com 

empreendedores inovadores (schumpeterianos) para 

compensar a ausência de políticas de apoio ao 

empreendedorismo e o aumento de seus resultados 

econômicos. 

University-linked 

programmes for 

sustainable 

entrepreneurship and 

regional 

development: how 

and with what 

impact? 

Wagner, M. et al. 2019 As universidades estaduais estão cada vez mais sendo 

transformadas de instituições com responsabilidades 

tradicionais de ensino e pesquisa para um terceiro papel 

social no desenvolvimento regional e econômico 

sustentável. Ao fazer isso, as universidades apoiam a 

disseminação de conhecimento para melhorar os 

ecossistemas empresariais sustentáveis que beneficiam a 

revitalização econômica ou o desenvolvimento das regiões. 

Ao mesmo tempo, promovem o envolvimento das partes 

interessadas em processos cruciais de governança em nível 

regional. Com base em um projeto de estudo de caso 

comparativo baseado em três casos na Alemanha, a 

pesquisa analisa essas interdependências com foco em 

programas de apoio vinculados a universidades para o 

empreendedorismo sustentável e os efeitos no 

desenvolvimento regional sustentável. As descobertas 

fornecem uma visão diferenciada que esclarece os 

diferentes papéis que as universidades têm, como os 

spillovers de conhecimento são criados e quais produtos, 

resultados e efeitos são realizados no nível regional e além. 

Verificou-se que, dependendo do contexto regional, 

diferentes configurações, caminhos e pontos de intervenção 

das universidades podem igualmente melhorar os 

ecossistemas empresariais sustentáveis. 

Discussing the role of 

universities in 

fostering regional 

Ierapetritis, D. G. 2019 Tendo em conta a sua contribuição para o desempenho 

combinado da educação, da investigação avançada e da 

ligação em rede do conhecimento, as universidades são 

reconhecidas como instituições e ambientes intensivos em 
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entrepreneurial 

ecosystem 

conhecimento que promovem o desenvolvimento do capital 

humano, a inovação e o empreendedorismo. De acordo com 

a prática atual, as universidades incluem na sua missão não 

só a transferência generalizada de know-how, mas também 

a promoção do pensamento empresarial e da cultura 

empreendedora, a constituição de instituições e de ações, 

bem como a criação de capital de risco, contribuindo ainda 

mais para a promoção de ecossistemas empresariais 

regionais. 

Ecosystem as the 

source of 

entrepreneurial 

opportunities 

Trabskaja, J.; 

Mets, T. 

2019 O artigo tem como objetivo desenvolver uma compreensão 

das interconexões entre o ecossistema empreendedor e a 

oportunidade empreendedora. O ecossistema empresarial 

da Estônia foi analisado, e, segundo os autores, o setor de 

TIC da Estônia prova que os contribuintes mais importantes 

para o crescimento do talento, a base de conhecimento e as 

condições estruturais do ecossistema empresarial são o 

Estado, por meio de suas decisões de infraestrutura e de 

programas educacionais, juntamente com empreendedores 

de sucesso que moldam os modelos conhecidos como o 

efeito Skype. 

Ingepreneurship: a 

trust framework for 

facilitating urban 

economic growth and 

socioeconomic 

advancement 

Williams, R. C. 2019 O artigo explora as estruturas de confiança para o 

desenvolvimento em ecossistemas empresariais em 

Baltimore, EUA. Os autores afirmam que as estruturas de 

confiança facilitam a construção de relacionamentos entre 

parceiros sem fins lucrativos, privados e universitários. 

Understanding 

entrepreneurial 

ecosystem 

Meshram, S. A.; 

Rawani, A. M. 

2019 Ecossistemas empreendedores são uma estratégia projetada 

para estimular o desenvolvimento econômico, promovendo 

o empreendedorismo, o crescimento das pequenas 

empresas e a inovação. Os ecossistemas representam uma 

nova direção para a pesquisa de empreendedorismo que 

simultaneamente aumenta o conhecimento dos ambientes 

contextuais complexos que cercam o processo de 

empreendedorismo e fornece contribuições úteis para 

debates políticos em torno do papel do empreendedorismo 

de alto crescimento como um motor do desenvolvimento 

econômico regional. 

Lateral network 

governance: 

legitimacy and the 

relational delegation 

of decision-making 

authority 

Glückler, J. 2019 O artigo reconhece as redes como um modo de governança 

para elaborar as formas reais de governança, que 

transmitem uma coordenação legítima e aceitável, e avança 

o conceito de governança de rede lateral no contexto 

empírico de redes organizadas, em que as empresas reúnem 

recursos e unem seus interesses na busca de objetivos em 

comum. O artigo visa a superar o dualismo tradicional entre 

mecanismos formais e informais de governança; em vez 

disso, concebe a governança de rede lateral como uma 

estrutura para a delegação legítima da tomada de decisão. 

Ele desenvolve uma abordagem analítica de rede social para 

avaliar a distribuição relacional de legitimidade. A análise 

empírica de dois estudos de caso de organizações em rede 

entre empresas ilustra o grau em que a distribuição de 

legitimidade real diverge da autoridade de governança 

formal. Assim, a governança de rede lateral tem 

implicações práticas para redes interorganizacionais e 

gerentes de rede. 

Networks and 

efficient policy 

implementation: 

insights from 

cohesion policy 

Boumans, D.; 

Ferry, M. 

2019 Arranjos baseados em rede são cada vez mais usados para 

a implementação de políticas. Argumentos são feitos para 

os benefícios potenciais dessa abordagem, mas as 

evidências de sua eficiência são inconclusivas. Inovações 

metodológicas recentes, incorporando a análise de redes 
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sociais, estão construindo a base de evidências. Este artigo 

contribui para uma área crescente de estudo ao explorar a 

relação entre a implementação eficiente dos projetos da 

política de coesão da União Europeia e as características das 

redes envolvidas no processo de implementação. Os 

resultados enfatizam a importância da governança da rede e 

o papel dos principais agentes como nós que preenchem 

lacunas estruturais e facilitam a troca de conhecimento e de 

recursos. 

Re-storying the 

business, innovation 

and entrepreneurial 

ecosystem concepts: 

the model-narrative 

review method 

Hakala, H.; 

O’Shea, G.; 

Farny, S.; Luoto, 

S. 

2019 O estudo propõe um método de revisão modelo-narrativa, 

que foi aplicado à literatura sobre ecossistemas em estudos 

de negócios, visto que se assemelha a uma rica base de 

conhecimento com histórias abrangentes e um tanto 

concorrentes, repletas de personagens enredados, quebra-

cabeças sistemáticos e drama científico embelezado. As 

descobertas expõem uma série de significados ocultos e 

suposições subjacentes, adicionando transparência à 

retórica do ecossistema e aprimorando a clareza conceitual. 

Ao todo, esse método oferece uma construção sistemática 

de narrativas-modelo para sintetizar e refletir criticamente 

sobre as semelhanças e diferenças entre conceitos 

relacionados e abre espaço para questões alternativas de 

pesquisa. 

Students’ evaluation 

of entrepreneurial 

university activities: 

a case from the Iran 

University of 

Medical Sciences 

Sanadgol, S.; 

Dadfar, M. 

2020 Um ecossistema de empreendedorismo adequado nas 

universidades promove as relações entre ensino superior e 

indústria. As universidades de terceira geração (inovadoras 

e empreendedoras) e outras instituições de ensino superior 

dependem de criatividade, inovação, descoberta e 

novidade; assim, entre as principais estratégias do ensino 

superior está a priorização do desenvolvimento da 

universidade empreendedora. 

Strategic planning for 

power shortages 

Danielsson, E.; 

Nyhlén, J.; 

Olausson, P. M. 

2020 A eletricidade é crítica para quase todas as outras 

infraestruturas críticas. Perturbações no fornecimento de 

energia provavelmente teriam efeitos devastadores em 

todas as áreas da sociedade. Na Suécia, existe uma política 

para a falta de energia que inclui todos os níveis da 

sociedade, todas as instituições responsáveis e organizações 

especializadas. A política é governada de cima para baixo. 

O estudo fornece insights sobre os desafios que os 

municípios devem gerenciar em seu trabalho com políticas 

de proteção de infraestrutura crítica. 

“Openness” of public 

governments in smart 

cities: removing the 

barriers for 

innovation and 

entrepreneurship 

Ferraris, A.; 

Santoro, G.; 

Pellicelli, A. C. 

2020 Constatou-se que as práticas de inovação aberta afetam 

positivamente a inovação e o empreendedorismo devido à 

complementaridade e à singularidade dos recursos e dos 

conhecimentos fornecidos por cada organização. Hoje, essa 

abordagem pode ser ainda mais importante nas chamadas 

“cidades inteligentes”, onde diferentes partes interessadas 

públicas e privadas cooperam para coprojetar e 

codesenvolver novos produtos e serviços de ponta voltados 

para a criação de valor compartilhado por meio de 

comportamentos empreendedores. No entanto, exemplos 

concretos de projetos de cidades inteligentes revelaram que 

os governos públicos muitas vezes não têm os recursos 

necessários, bem como abordagens inovadoras, para 

colaborar com empresas e ecossistemas de outras partes 

interessadas. Portanto, este artigo tem como objetivo 

analisar a inovação (aberta) em governos, esclarecendo as 

barreiras e os desafios que os governos públicos enfrentam 

no desenvolvimento de cidades inteligentes. 
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From knowledge to 

business ecosystem: 

emergence of an 

entrepreneurial 

activity during 

knowledge 

replication 

Attour, A.; 

Lazaric, N. 

2020 O artigo enfatiza a relação entre conhecimento e 

ecossistemas de negócios. A transformação de um 

ecossistema de conhecimento pode levar ao surgimento de 

uma plataforma tecnológica que incorpora um ecossistema 

de negócios e fornece os recursos necessários 

especialmente para o início de uma empresa. O papel da 

replicação do conhecimento em um ecossistema de 

inovação é identificado por meio de pesquisa exploratória e 

de um estudo de caso qualitativo no hotspot de tecnologia 

de Sophia-Antipolis. O papel de um filtro de conhecimento 

é reduzido por alguns atores públicos e universidades 

agindo como “inquilino-âncora” e acelerando a replicação 

do conhecimento e a resolução de questões de direitos de 

propriedade intelectual em ecossistemas de negócios 

emergentes. Destaca-se o papel crítico de um ator público 

para possibilitar o surgimento e a criação de um ecossistema 

de negócios e seu envolvimento nessa atividade 

empreendedora. 

Introduction to 

university based 

entrepreneurship 

ecosystem (U-BEE): 

a model case study 

from Bangladesh 

Shil, M.; 

Shahriar, M. S.; 

Sultana, S.; 

Rahman, S. N.; 

Zayed, N. M. 

2020 O ecossistema empreendedor baseado na universidade é 

uma ferramenta interconectada para desenvolver o 

empreendimento dos alunos dentro da estrutura 

universitária. Hoje em dia, uma universidade não apenas 

desempenha um papel vital na evolução do 

empreendedorismo, mas também implementa um processo 

sistemático em que graduados talentosos inventam, inovam 

e comercializam suas ideias. O incentivo ao ecossistema 

empreendedor baseado na universidade pode trazer uma 

mudança maior em nossas sociedades. As universidades 

estão estabelecendo arranjos institucionais para apoiar o 

empreendimento dos alunos. Um ecossistema 

empreendedor baseado em universidade permite um 

ecossistema-chave para a criação de valor inovador a fim 

de comercializar o conhecimento que ajudará a desenvolver 

comunidades empreendedoras. 

Meeting, mating, and 

intermediating: how 

incubators can 

overcome weak 

network problems in 

entrepreneurial 

ecosystem 

Van Rijnsoever, 

F. J. 

2020 Para promover o crescimento econômico e superar os 

desafios sociais, os formuladores de políticas 

frequentemente tentam moldar um ecossistema 

empreendedor (EE) que facilitará o empreendedorismo 

tecnológico. Um EE consiste em um subsistema de 

conhecimento e em um subsistema de negócios, que 

geralmente não estão conectados. Os autores sugerem que 

uma rede de suporte financeiro, que consiste em startups e 

capitalistas de risco privados, pode unir dois subsistemas e 

assim permitir a transferência de tecnologia crítica em EEs. 

Utilizando um modelo baseado em agentes, a simulação 

mostra que o desenvolvimento de uma rede forte entre as 

startups é a chave para superar problemas de rede fraca em 

suporte financeiro. A maneira mais eficaz de fazer isso é 

apresentar startups incubadas a startups não incubadas por 

meio da construção de campo. Os resultados fornecem 

novos insights teóricos sobre como as redes em EEs e 

sistemas de inovação se desenvolvem e sobre qual é o papel 

das incubadoras como intermediárias nesse processo.  

An effectual 

leadership 

perspective for 

developing rural 

entrepreneurial 

ecosystem 

Miles, M. P.; 

Morrison, M. 

2020 O estudo discute a importância de uma abordagem de 

método empreendedor para liderança, questões contextuais 

relevantes e implicações de política para o desenvolvimento 

de ecossistemas empreendedores em um contexto rural. O 

método empreendedor é proposto como a base de um novo 

estilo de liderança para facilitar a criação e o sucesso de 

ecossistemas empresariais rurais. As questões contextuais 
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que tornam os ecossistemas empresariais rurais únicos 

incluem: a necessidade crítica de liderança empresarial em 

sua criação e em seu desenvolvimento; o papel da 

infraestrutura social empresarial em permitir e apoiar o 

desenvolvimento; a necessidade de alavancar redes e 

plataformas virtuais para acessar mercados, conhecimento 

e financiamento; a escassez e a necessidade de desenvolver 

indivíduos empreendedores; o papel das instituições e da 

governança de apoio; e a importância do capital natural. 

Entrepreneurial 

ecosystems in 

Bulgaria and 

Romania: a 

comparative analysis 

Hess, J. P. 2020 Esta análise comparativa examina os ecossistemas 

empresariais vizinhos na Bulgária e na Romênia. Ao fazer 

a transição de economias planejadas do passado, esses 

países mantêm abordagens semelhantes ao 

empreendedorismo, embora também exibam diferenças. A 

análise de dados secundários revelou que ambos os países 

mantêm uma força de trabalho altamente qualificada com 

altas habilidades iniciais e níveis semelhantes de 

competitividade global em economias em crescimento, 

enquanto enfrentam aceitação de baixo risco e baixa 

percepção de oportunidades. Por outro lado, a Bulgária se 

destaca em networking, construção de acordos de joint 

venture, atração de investimentos, mantendo um foco mais 

forte em P&D e na capacidade de fomentar a colaboração 

entre indústrias e universidades, enquanto a Romênia exibe 

maior estabilidade política, maior facilidade para iniciar um 

negócio, uma infraestrutura mais avançada e acesso mais 

fácil ao crédito. 

Entrepreneurial 

ecosystems: a 

dynamic lifecycle 

model 

Cantner, U. et al. 2020 O conceito de ecossistemas empreendedores tem sido usado 

como uma estrutura para explicar as atividades 

empreendedoras em regiões e em setores industriais. 

Apesar da utilidade dessa abordagem, o conceito é 

subteorizado, especialmente no que diz respeito à evolução 

dos ecossistemas empresariais. A literatura atual carece de 

uma base teórica que aborde o desenvolvimento e a 

mudança dos ecossistemas empreendedores ao longo do 

tempo e não considere a dinâmica inerente dos ecossistemas 

empreendedores que levam ao seu nascimento, ao seu 

crescimento, à sua maturidade, ao seu declínio e à sua 

reemergência. Os autores propõem que um ecossistema 

transite de um ecossistema empreendedor, com foco na 

criação de novas empresas, para um ecossistema de 

negócios, com foco central na comercialização interna de 

conhecimento, ou seja, atividades intraempreendedoras, e 

vice-versa. Assim, o modelo dinâmico captura a oscilação 

que ocorre entre empreendedores e intraempreendedores 

nas diferentes fases do ciclo de vida de um ecossistema. 

How 

entrepreneurship 

ecosystem influences 

the development of 

frugal innovation and 

informal 

entrepreneurship? 

Igwe, P. A. et al. 2020 Este artigo analisa criticamente como o ecossistema 

empreendedor e o ambiente institucional influenciam o 

desenvolvimento da inovação frugal e do 

empreendedorismo informal. Os resultados revelam um 

modelo de determinantes da inovação frugal e do 

ecossistema de empreendedorismo informal 

compreendendo regras formais/informais, acesso ao 

mercado e à família como elementos importantes que atuam 

como um meio para fluxos efetivos de conhecimento, 

networking, capital e compartilhamento de recursos. 

Knowledge spillover 

creation in 

university-based 

entrepreneurial 

Secundo, G. et al. 2020 Este artigo contribui para o debate sobre a disseminação do 

conhecimento no ecossistema empreendedor universitário, 

com o objetivo de investigar seu papel no desenvolvimento 

de uma mentalidade empreendedora nos alunos. Partindo 
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ecosystem: the role of 

the Italian 

Contamination Labs 

do fluxo de literatura sobre a universidade empreendedora 

e o empreendedorismo de transbordamento de 

conhecimento, o artigo analisa o processo de fluxos de 

conhecimento intencionais e não intencionais entre 

estudantes, indústrias e instituições. 

Meaningful analysis 

of innovation, 

business and 

entrepreneurial 

ecosystem concepts 

Burda, Y. D.; 

Volkova, I. O.; 

Gavrikova, E. V. 

2020 A variação existente em significados e definições 

contraditórios mostra a necessidade de uma revisão 

completa da literatura sobre os três conceitos intimamente 

relacionados de ecossistema de inovação, ecossistema de 

negócios e ecossistema empresarial. Este estudo é baseado 

em uma técnica mista, que combina uma análise 

bibliométrica e uma investigação aprofundada de artigos 

dedicados a essas correntes de pesquisa. Por meio do exame 

de seus fundamentos teóricos, da construção de estruturas 

conceituais e da realização de uma análise aprofundada, o 

estudo define a essência dos ecossistemas de inovação, de 

negócios e de empreendedorismo, bem como suas 

características distintivas. O estudo fornece um 

esclarecimento sobre a mistura conceitual existente no 

campo da pesquisa de ecossistemas e pode ser usado como 

base para uma investigação mais aprofundada do conceito. 

New challenges for 

universities in the 

knowledge triangle 

Unger, M. et al. 2020 Este artigo discute o papel das instituições de ensino 

superior no quadro do triângulo do conhecimento entre 

educação acadêmica, pesquisa científica e inovação, que 

ganhou importância nos últimos anos como um quadro para 

políticas de inovação, especialmente na OCDE e na Europa. 

Em primeiro lugar, os conceitos complementares das 

atividades de extensão das universidades e do modelo de 

papel estendido, como modelos de “terceira missão”, 

“hélice tripla”, “universidade empreendedora ou cívica” e 

“especialização inteligente”, são refletidos contra sua 

adequação ao conceito do triângulo do conhecimento 

também no que diz respeito aos novos requisitos para a 

governança universitária. Em segundo lugar, é apresentada 

uma nova compreensão das repercussões entre a pesquisa 

do setor público e o setor empresarial de acordo com o 

triângulo do conhecimento. 

Regional 

entrepreneurial 

ecosystems in Chile: 

comparative lessons 

Villegas-Mateos, 

A. 

2020 Este artigo tem como objetivo lidar com as percepções de 

diferentes especialistas sobre ecossistemas empreendedores 

(EEs) de regiões centrais a não centrais para avaliar se 

houve alguma evolução (ou involução), comparando os 

resultados com os de um estudo anterior semelhante no 

Chile de 2013, e segue para replicar e aprimorar nosso 

conhecimento sobre as oportunidades empresariais. Os 

resultados indicam uma evolução do ecossistema 

empreendedor chileno em um esforço para homologar as 

oportunidades empreendedoras em regiões não centrais 

desde o último estudo, publicado em 2013. O suporte 

financeiro e as condições de infraestrutura física foram 

percebidos como mais favoráveis nas regiões centrais, 

enquanto as políticas do governo geral e a educação para o 

empreendedorismo nos níveis primário e secundário foram 

consideradas mais favoráveis nas regiões não centrais. 

The role of MNEs in 

the genesis and 

growth of a resilient 

entrepreneurial 

ecosystem 

Ryan, P. et al. 2020 Este artigo relata um estudo de processo longitudinal do 

papel crítico das empresas muntinacionais âncora na 

transformação de um cluster industrial de alta tecnologia 

em um ecossistema empreendedor local. Ele se baseia no 

ecossistema empreendedor e nas literaturas de negócios 

internacionais para enquadrar o estudo da gênese e dos 

processos evolutivos de um ecossistema empreendedor que 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209910198&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209910198&zone=
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emergiu de duas subsidiárias de empresas multinacionais, 

ambas as quais evoluíram para centros avançados de P&D 

de excelência em torno de uma especialização em 

tecnologia. Mostra como vários spinouts de novos 

empreendimentos por ex-funcionários de MNE 

introduziram heterogeneidade tecnológica que catalisou um 

ecossistema empreendedor resiliente. As implicações 

teóricas e políticas que podem ser extraídas deste estudo de 

caso enfatizam a existência tanto de especialismo em 

tecnologia quanto de heterogeneidade para resiliência em 

um ecossistema empreendedor, e que alcançar tal posição é 

de natureza evolutiva. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

A revisão sistemática da literatura permitiu a busca dos estudos indexados nas bases de 

dados selecionadas, e, através de métodos explícitos de planejamento e de execução, eles foram 

avaliados e selecionados, apresentando contribuições significativas para este estudo. Cabe 

ressaltar a relevância dessa fase para delimitar o campo do conhecimento que será abordado, 

contribuindo para um refinamento da visão crítica do pesquisador a respeito da tese. 

A partir deste ponto, a revisão sistemática da literatura permite a conexão entre as 

produções científicas selecionadas e o tema desta tese, identificando suas contribuições para o 

estudo, fazendo surgir novas questões que permitem o avanço na ciência, corroborando a 

relevância de estudos que abordam o desenvolvimento regional a partir da governança em rede 

no contexto de ecossistemas empreendedores. 

 

Passo 5: Apresentando os resultados 

 

Ao viabilizar, de forma clara e explícita, a síntese de todos os estudos sobre o tema, a 

revisão sistemática da literatura permite incorporar um espectro maior de resultados relevantes 

(SAMPAIO; MANCINI, 2007). Assim, esta etapa da revisão sistemática da literatura apresenta 

os resultados a respeito das contribuições dos estudos selecionados e uma análise do avanço no 

conhecimento científico em que a presente tese se insere, com a respectiva relevância do tema 

em análise. 

O Gráfico 1A permite uma visão da evolução temporal dos estudos produzidos e 

selecionados que contribuem com a temática desta tese.  
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Gráfico 1A – Distribuição temporal da produção científica sobre o tema. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Importante destacar que a busca foi operacionalizada em agosto de 2020, apresentando, 

até esse período, 17 estudos produzidos, ou seja, é possível que ainda este ano se apresentem 

mais publicações relevantes, alcançando (ou mesmo superando) o número de publicações do 

ano de 2019, que foi de 24 pesquisas. A linha de tendência mostra o crescimento significativo 

de produções, principalmente quando se observam os últimos três anos, em que a produção 

saltou de uma faixa de 1-5 (entre os anos de 2010 e 2016) para uma faixa de 10-15 em 2017 e 

em 2018 e para uma faixa de 20-25 em 2019. 

Segundo Guedes e Borschiver (2005), a bibliometria é um conjunto de leis e princípios 

empíricos que contribuem para o estabelecimento dos fundamentos teóricos da ciência da 

informação. O padrão de distribuição das leis e dos princípios bibliométricos segue a máxima 

“poucos com muito e muito com poucos”, conhecida como o Efeito Mateus na Ciência. A Lei 

de Lotka, citada pelos autores, considera que alguns pesquisadores, supostamente de maior 

prestígio em uma determinada área do conhecimento, produzem muito, e muitos pesquisadores, 

supostamente de menor prestígio, produzem pouco. 

Assim, cabe destacar que, entre os autores já mencionados, Elias Carayannis produziu 

três dos estudos selecionados, dois deles em coautoria com David Campbell, sendo o “Open 

innovation diplomacy and a 21st century fractal research, education and innovation (FREIE) 

ecosystem: building on the quadruple and quintuple helix innovation concepts and the ‘Mode 

3’ knowledge production system” produzido em conjunto pelos dois autores em 2011.  
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James Cunningham, Erik Lehmann e Giustina Secundo também se destacam, cada um 

como autor de dois estudos. Cunningham e Lehmann produziram em coautoria com Uwe 

Cantner e Mathias Menter o artigo “Entrepreneurial ecosystems: a dynamic lifecycle model”. 

Os autores destacam que  

 

a literatura atual carece de uma base teórica que aborde o desenvolvimento e 

a mudança dos ecossistemas empresariais ao longo do tempo e não considera 

a dinâmica inerente dos ecossistemas empresariais que levam ao seu 

nascimento, crescimento, maturidade, declínio e ressurgimento (CANTNER 

et al., 2020, p. 47, tradução nossa3).  

 

Além de destacar a necessidade de mais investigações para uma base conceitual mais 

robusta em torno dos ecossistemas empreendedores, os autores desenvolveram um modelo de 

ciclo de vida dinâmico que, segundo eles, pode servir como um ponto de partida para futuros 

estudos empíricos com foco em ecossistemas e fornecer a base para uma maior compreensão 

da inter-relação entre e da coexistência de empresas novas e estabelecidas.  

Outra análise bibliométrica mencionada por Guedes e Borschiver (2005, p. 4) diz 

respeito às Leis de Zipf, que permitem estimar as frequências de ocorrência das palavras de um 

determinado texto científico: “um pequeno grupo de palavras ocorre muitas vezes e um grande 

número de palavras é de pequena frequência de ocorrência”. 

As Leis de Zipf, relacionadas à frequência de ocorrência de palavras em um dado texto, 

relacionam-se diretamente com a representação da informação. Zipf observou que, num texto 

suficientemente longo, existia uma relação entre a frequência que uma determinada palavra 

ocorria e sua posição na lista de palavras ordenadas segundo sua frequência de ocorrência. Essa 

lista era confeccionada levando-se em conta a frequência decrescente de ocorrências; assim, a 

posição nessa lista determina o ranking da palavra. Portanto, a palavra de maior frequência de 

ocorrência é a primeira do ranking, a de segunda maior frequência de ocorrência é a segunda, 

e assim sucessivamente (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). 

Essa análise foi realizada utilizando o recurso Word-Clouds, disponível em 

https://www.wordclouds.com/. Aplicando-se na ferramenta os títulos de todos os 84 estudos 

selecionados na operacionalização da revisão sistemática da literatura, foi possível gerar uma 

nuvem de palavras, apresentada na Figura 4A, identificando as que mais foram utilizadas nesses 

títulos. 

 

 
3 No original: “The current literature is lacking a theoretical foundation that addresses the development and 

change of entrepreneurial ecosystems over time and does not consider the inherent dynamics of entrepreneurial 

ecosystems that lead to their birth, growth, maturity, decline, and re-emergence”. 



329 
 

Figura 4A – Nuvem de palavras utilizando os títulos dos estudos selecionados na revisão 

sistemática da literatura. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Observa-se que a palavra entrepreneurial é a que apresenta maior destaque, com uma 

frequência de 65 vezes nos títulos dos estudos selecionados na operacionalização da revisão 

sistemática da literatura, ocupando a posição 1 no ranking. A palavra ecosystem aparece em 

segunda posição, com uma frequência de 51 vezes. Isso representa a significância da abordagem 

conceitual de ecossistemas nos estudos selecionados, em especial do ecossistema 

empreendedor. 

Na sequência do ranking da frequência de ocorrência das palavras nos títulos dos 

estudos selecionados, aparecem: innovation, university, network, development e knowledge. 

Isso indica a importância de serem consideradas as relações universidade-empresa para a 

promoção da inovação no contexto de ecossistemas empreendedores, estimulando o 

desenvolvimento regional com base no conhecimento gerado pela universidade e transformado 

em inovação pelas empresas. Assim, podemos considerar para esta tese que o ecossistema de 

empreendedorismo inovador é composto pelos (sub)ecossistemas empreendedor, de inovação, 

de conhecimento e de negócios. 

 

 

 

 



330 
 

Quadro 2A – Ranking da frequência de ocorrência de palavras nos títulos dos estudos 

selecionados. 

Ranking Palavra Frequência 

1o Entrepreneurial 65 

2o Ecosystem 51 

3o Innovation 23 

4o University 21 

5o Network 18 

6o Development 11 

7o Knowledge 11 

8o Role 11 

9o Regional 10 

10o Governance 8 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

A ocorrência das palavras innovation, development, regional e knowledge corrobora a 

abordagem desta pesquisa na busca por avançar no paradigma do desenvolvimento econômico 

para o uma abordagem de desenvolvimento amplo de uma região, na perspectiva de uma 

sociedade baseada no conhecimento, que concebe o empreendedorismo e a inovação sob um 

viés que transcende aspectos organizacionais em sua visão de processo, produtos (bens e 

serviços) e marketing, mas objetivando que esses aspectos sejam úteis ao desenvolvimento 

humano.  

Observando-se a ocorrência das palavras role, governance e regional, entende-se que, 

para alcançar o desenvolvimento regional com base em ecossistemas empreendedores, é 

importante conhecer os papéis dos agentes, suas funções, e no que cada organização e indivíduo 

podem contribuir para esse desenvolvimento, atuando de maneira estratégica e coordenada por 

meio de uma governança regional (regional governance). 

Por fim, cabe ressaltar as contribuições que esta tese pretende apresentar para o avanço 

nos estudos de desenvolvimento regional a partir da governança em rede no contexto de 

ecossistemas de empreendedorismo inovador. Nesse novo contexto de transformação da 

sociedade, o desenvolvimento deve pressupor fatores que avancem para além do paradigma 

com enfoque no crescimento econômico, buscando o desenvolvimento amplo de uma região, 

na perspectiva de uma sociedade baseada em conhecimento.  

Contudo, para isso, deve-se compreender fatores sociais e humanos que contribuem para 

esse avanço, prestando-se maior atenção à melhoria dos elementos que determinam a qualidade 

de vida, de natureza mais cultural e ambiental, em que a governança do ecossistema permite 

entender o espectro de valores com os quais conta uma sociedade, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável da região. 



331 
 

3 OUTRAS FONTES PESQUISADAS 

 

A facilidade de identificação de estudos relevantes para uma pesquisa está relacionada 

à maneira como eles são divulgados e comercializados. Documentos formais como livros e 

periódicos são amplamente difundidos e estão disponíveis de diversas formas além das bases 

de dados científicas selecionadas numa revisão sistemática da literatura. Além disso, diversos 

outros estudos relevantes para uma pesquisa devem ser considerados como fonte de literatura, 

apesar de, muitas vezes, esses documentos apresentarem pouca probabilidade de serem 

adquiridos através dos canais usuais de pesquisa e de venda de publicações, já que nas origens 

de sua elaboração o aspecto da comercialização não é levado em conta por seus editores. 

Os materiais em que a não disponibilidade em vias comerciais de venda é sua principal 

característica são designados como “literatura cinzenta”, do termo em inglês Grey Literature, 

que lida com a produção, a distribuição e o acesso a vários tipos de documento, em todos os 

níveis de governo, nas áreas acadêmica, comercial e industrial, nos formatos impresso e 

eletrônico, não controlados por editores comerciais (GREYNET, 2018). 

Segundo Schmidmaier (1986), já no início do século XX o meio científico recomendava 

aos bibliotecários especial atenção em relação a essas publicações, no sentido de incorporá-las 

aos acervos das bibliotecas acadêmicas, diante de sua importância para o avanço da ciência. 

Para a European Association for Grey Literature Exploitation, outras características acentuam 

a sua importância como fonte de informação científica e tecnológica, destacando que, em 

muitos casos, as informações que veiculam são mais detalhadas do que aquelas que figuram 

nos artigos de periódicos e nos livros, além de não aparecerem comumente em outras fontes, 

ou seja, não são publicadas formalmente, apresentando informações altamente atualizadas, 

disponíveis e não determinadas apenas por interesses comerciais (GOMES; MENDONÇA; 

SOUZA, 2000). 

De acordo com Gomes, Mendonça e Souza (2000), o material predominante no conjunto 

de documentos que integram a literatura cinzenta são publicações governamentais, traduções 

avulsas, preprints, dissertações, teses e literatura originada de encontros científicos, como os 

anais de congressos. Esses documentos têm suas especificidades tanto em relação à forma como 

se apresentam quanto às fontes em que podem ser localizados. 

Assim, esta etapa da pesquisa busca apresentar a seleção de outros trabalhos 

identificados como relevantes para compor o estudo blibliográfico desta tese. De modo a 

aprofundar os aspectos peculiares de cada um, coube examinar as características e as fontes da 

literatura cinzenta que tangem à temática em estudo. 
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3.1 PESQUISAS RELEVANTES CITADAS NOS ARTIGOS SELECIONADOS NA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

  

Durante a leitura na íntegra dos estudos selecionados na revisão sistemática da literatura, 

foram identificados em suas referências outros estudos que se mostraram relevantes para a 

presente tese, os quais foram selecionados para leitura e contribuíram para a revisão da literatura 

desta pesquisa. Segundo Pereira e Galvão (2014, p. 371), “a lista de referências dos artigos 

selecionados também deve ser escrutinada, a fim de se identificar estudos potencialmente 

elegíveis que não foram localizados nas buscas em bases de dados”. 

A lista de referência dos artigos selecionados na revisão sistemática apresentou um total 

de 2.984 estudos, alguns dos quais se repetiram em diversas das pesquisas selecionadas, 

mostrando assim sua relevância como base teórica para o tema desta pesquisa. O Quadro 3A 

apresenta os 27 trabalhos escolhidos a partir das referências dos estudos selecionados na revisão 

sistemática da literatura. 

 

Quadro 3A – Estudos selecionados a partir das referências citadas nos artigos da revisão 

sistemática da literatura. 
Autor(es) Título Citações Ano 

Marshall, A. Principles of economics. 7 1890 

Schumpeter, J. A. The theory of economic development. 4 1934 

Granovetter, M. S. The strength of weak ties. 5 1973 

Burt, R. Structural holes: the social structure of competition. 6 1992 

Moore, J. F. Predators and prey: a new ecology of competition. 6 1993 

Saxenian, A. Regional advantage: culture and competition in Silicon 

Valley and Route 128. 

5 1994 

Wasserman, S.; Faust, K. Social network analysis: methods and applications. 5 1994 

Audretsch, D. B.; 

Feldman, M. 

R&D spillovers and the geography of innovation and 

production. 

5 1996 

Mian, S. A. Assessing and managing the university technology business 

incubator: an integrative framework. 

4 1997 

Etzkowitz, H.; 

Leydesdorff, L. 

The dynamics of innovation: from national system and 

“Mode 2” to a triple helix of university-industry-government 

relations. 

5 2000 

Bathelt, H.; Malmberg, 

A.; Maskell, P. 

Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the 

process of knowledge creation. 

4 2004 

Neck, H.; Meyer, G. D.; 

Cohen, B.; Corbett, A. C. 

An entrepreneurial system view of new venture creation. 4 2004 

Boschma, R. A. Proximity and innovation: a critical assessment. 4 2005 

Cohen, B. Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. 4 2006 

Provan, K. G.;  

Kenis, P. 

Modes of network governance: structure, management, and 

effectiveness. 

4 2008 

Carayannis, E. G.; 

Campbell, D. F. J. 

“Mode 3” and “quadruple helix”: toward a 21st century 

fractal innovation ecosystem. 

4 2009 

Isenberg, D. J. How to start an entrepreneurial revolution. 7 2010 

Lundvall, B. A. National systems of innovation: towards a theory of 

innovation and interactive learning. 

7 2010 

Rasmussen, E.; Mosey, 

S.; Wright, M. 

The evolution of entrepreneurial competencies: a longitudinal 

study of university spin-off venture emergence. 

5 2011 
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Zahra, S. A.; Nambisan, 

S. 

Entrepreneurship and strategic thinking in business 

ecosystems. 

4 2012 

Autio, E.; Kenney, M.; 

Mustar, P.; Siegel, D.;  

Wright, M. 

Entrepreneurial innovation: the importance of context. 5 2014 

Clarysse, B.; Wright, M.; 

Bruneel, J.; Mahajan, A. 

Creating value in ecosystems: crossing the chasm between 

knowledge and business ecosystems. 

5 2014 

Mason, C.; Brown, R. Entrepreneurial ecosystems and growth oriented 

entrepreneurship. 

5 2014 

Wright, M. Academic entrepreneurship technology transfer and society: 

where next? 

4 2014 

Stam, E. Entrepreneurial ecosystems and regional policy: a 

sympathetic critique. 

7 2015 

Spigel, B. The relational organization of entrepreneurial ecosystems. 9 2017 

Alvedalen, J.; Boschma, 

R. 

A critical review of entrepreneurial ecosystems research: 

towards a future research agenda. 

5 2017 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Após verificar a relevância dos trabalhos mais citados nas listas de referências dos 

estudos selecionados na revisão sistemática da literatura, foram analisados os títulos e os 

resumos, buscando identificar a sua aderência a esta tese. O Quadro 4A apresenta a síntese dos 

estudos selecionados a partir das referências citadas nos artigos da revisão sistemática da 

literatura. 

 

Quadro 4A – Síntese dos estudos selecionados a partir das referências citadas nos artigos da 

revisão sistemática da literatura. 
Referência Síntese 

Marshall, A. 

Principles of 

economics. 1890 

O autor é considerado o pai da chamada “escola neoclássica de Cambridge”, 

contribuindo significativamente para o progresso da ciência econômica ao sistematizar 

e quantificar os estudos de Adam Smith e de David Ricardo, importantes pensadores 

dos séculos XVIII e XIX, tornando os seus princípios e conceitos operacionalizáveis 

e, consequentemente, computáveis. Por meio de seus conhecimentos 

multidisciplinares, sendo considerado um exímio matemático, versado em ciências 

naturais, filosofia, história e clássicos da Antiguidade greco-romana, submeteu os 

postulados da época a um rigoroso tratamento científico, tornando-se o precursor da 

econometria. Apresenta a concepção das posições mutuamente dependentes dos 

fatores econômicos, comparando o universo econômico com o sistema solar. Sob o 

rigor da densa e sistemática análise econômica, o autor também insere fatores sociais, 

interrogando-se constantemente sobre se realmente haveria necessidade de existirem 

pobres para que houvesse ricos, considerando a suprema finalidade da economia 

política de elucidar essa questão crucial. 

Schumpeter, J. A. 

The theory of 

economic 

development. 1934 

O autor apresenta uma nova teoria do desenvolvimento e do ciclo de negócios, 

argumentando que o desenvolvimento econômico envolve a transferência de capital 

de empresas antigas, usando métodos de produção estabelecidos, para empresas que 

usam métodos novos e inovadores. O insight especial de Schumpeter vem ao tentar 

explicar como ocorre a transferência de capital do antigo para o novo. Este 

livro representa um ponto alto na história da ciência econômica, em que Schumpeter 

mostra uma compreensão clara da diferença entre questões estáticas e dinâmicas na 

economia. 

Granovetter, M. S. 

The strength of weak 

ties. 1973 

A análise de redes sociais é sugerida como uma ferramenta para vincular os níveis 

micro e macro da teoria sociológica. O autor coloca em questão a linearidade com que 

alguns estudiosos utilizavam essa abordagem, enfatizando os “laços fortes” para 

apresentar o grau de coesão de uma sociedade em que há uma identidade comum, 

relações com alto nível de credibilidade e influência, e com isso é nela que procuramos 
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referências para a tomada de decisão. O autor sugere que as redes de “laços fracos” 

são importantes porque nos conectam com vários grupos, rompendo a configuração de 

clusters e funcionando como bridges pelas quais circulam as inovações. Verificou que 

a informação circula melhor quando se recorre a laços fracos, isto é, no interior de 

redes pouco densas, mas com diversos contatos, como é o caso entre amigos não 

íntimos e conhecidos. O recurso dos laços fortes, característicos de redes relacionais 

muito densas, como amigos íntimos e familiares, por exemplo, conduz a um 

“fechamento” que não favorece a propagação da informação. 

Burt, R. 

Structural holes: the 

social structure of 

competition. 1992 

O estudo faz uma analogia do ambiente corporativo com uma arena e discute como a 

competição funciona quando os jogadores estabelecem relações uns com os outros, 

argumentando que muito do comportamento competitivo e de seus resultados pode ser 

entendido em termos de acesso do jogador a “buracos” na estrutura social da arena 

competitiva. Os jogadores estão ligados a outros, confiando em outros, obrigados a 

apoiar outros, dependendo da troca com outros. Assim, movendo um jogador, outro 

alguém conectado a esse jogador se move em outra parte, à medida que a força de um 

está ligada à do outro. Contudo, os buracos na estrutura social são desconexos, mas a 

estrutura da rede do jogador e a localização dos contatos do jogador na estrutura social 

da arena criam uma vantagem competitiva na obtenção de taxas mais altas de retorno 

sobre o investimento, e essa vantagem competitiva torna a concorrência imperfeita, 

criando oportunidades empreendedoras para certos jogadores, e não para outros. 

Moore, J. F. 

Predators and prey: a 

new ecology of 

competition. 1993 

O autor estabelece uma nova metáfora para a competição extraída do estudo da 

biologia e dos sistemas sociais. Ele sugere que uma empresa não seja vista como 

membro de um único setor, mas como parte de um ecossistema de negócios que 

abrange vários setores. Em um ecossistema de negócios, as empresas “coevoluem” em 

torno de uma inovação, trabalhando de forma cooperativa e competitiva para oferecer 

suporte a novos produtos e satisfazer as necessidades dos clientes. Os gerentes não 

podem se dar ao luxo de ignorar o nascimento de novos ecossistemas ou a competição 

entre aqueles que já existem. Quer isso signifique investir na nova tecnologia certa, 

quer signifique contratar fornecedores para expandir um negócio em crescimento, 

desenvolver elementos cruciais de valor para manter a liderança ou incorporar 

inovações para evitar a obsolescência, os executivos devem compreender os estágios 

evolutivos pelos quais todos os ecossistemas de negócios passam e, mais importante, 

como direcionar essas mudanças. 

Saxenian, A. 

Regional advantage: 

culture and competition 

in Silicon Valley and 

Route 128. 1994 

O livro trata dos aspectos de duas importantes regiões dos EUA que se desenvolveram 

rapidamente em meados do século XX com foco no crescimento tecnológico, 

abordando a questão do que faz com que alguns negócios sejam bem-sucedidos e 

outros falhem. O estudo é direcionado evitando um foco tradicional na economia 

quantitativa de empresas e de indústrias em favor de uma abordagem orientada para a 

cultura corporativa e regional como um ingrediente-chave no sucesso de longo prazo, 

em que firmas, redes de suprimento, produtos e membros do elenco de apoio, como 

escritórios de advocacia, são participantes claramente significativos, mas que ficavam 

em segundo plano nos “sistemas industriais” de uma região, que a autora define como 

“relacionamento historicamente evoluído entre a organização interna de empresas”, 

referindo-se às firmas e às suas conexões entre si e com as estruturas e instituições 

sociais de suas localidades. Ao observar a simbiose entre os negócios e os ambientes 

em que eles estão situados, a autora constrói insights sobre a promoção do 

desenvolvimento criativo e indiretamente faz observações importantes sobre como os 

advogados devem abordar seu trabalho com as empresas de alta tecnologia. 

Wasserman, S.; Faust, 

K. Social network 

analysis: methods and 

applications. 1994 

A análise de redes sociais é amplamente utilizada nas ciências sociais e 

comportamentais, bem como em economia, marketing e engenharia industrial. A 

perspectiva da rede social concentra-se nas relações entre entidades sociais e é um 

acréscimo importante à pesquisa social e comportamental padrão, que se preocupa 

principalmente com os atributos das unidades sociais. Este livro discute métodos para 

a análise de redes sociais com foco nas aplicações desses métodos para muitos 

exemplos substantivos, apresentando referências de uma revisão abrangente dos 

métodos de rede, instrumentalizando pesquisadores que reuniram dados de rede e que 

querem encontrar o método mais apropriado para analisá-los, fornecendo uma 

cobertura abrangente da metodologia e das aplicações de campo. 

Audretsch, D. B.; 

Feldman, M. R&D 

Mais do que a maioria das outras atividades econômicas, a inovação e a mudança 

tecnológica dependem de novos conhecimentos econômicos. Vários estudos recentes 
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spillovers and the 

geography of 

innovation and 

production. 1996 

identificaram a existência de transbordamentos de conhecimento mediados 

espacialmente. O investimento em P&D por corporações privadas e universidades 

“transborda” para terceiros explorarem. Se a capacidade de receber spillovers de 

conhecimento é influenciada pela distância da fonte de conhecimento, então a 

concentração geográfica deve ser observada, especialmente em setores em que os 

spillovers de conhecimento provavelmente desempenham um papel mais importante. 
O artigo busca examinar em que medida a atividade industrial se aglomera e vincular 

essa concentração geográfica à existência de externalidades de conhecimento. 

Mian, S. A. 

Assessing and 

managing the 

university technology 

business incubator: an 

integrative framework. 

1997 

Este artigo fornece uma estrutura conceitual para avaliar e gerenciar incubadoras de 

empresas de tecnologia em universidades (UTBIs) como uma ferramenta para a 

criação de novos empreendimentos. É amplamente aceito que os UTBIs contribuem 

para o cultivo de novas empresas de base tecnológica (NTBFs). É proposto um novo 

quadro de avaliação de desempenho de UTBIs, que é elaborado a partir de uma 

pesquisa combinada do corpo de conhecimento existente nas áreas de incubação de 

empresas, do envolvimento da universidade em tecnologia e no apoio ao 

desenvolvimento de negócios e das abordagens comumente aceitas para a avaliação 

organizacional que fornece os blocos de construção necessários para a estrutura 

integrativa. O modelo proposto é composto por três dimensões de desempenho: (1) 

sustentabilidade e crescimento do programa; (2) sobrevivência e crescimento da firma 

inquilina; e (3) contribuições para a missão da universidade patrocinadora. Além disso, 

o escopo e a eficácia das políticas de gerenciamento de instalações e a prestação de 

serviços são avaliados. 

Etzkowitz, H.; 

Leydesdorff, L. 

The dynamics of 

innovation: from 

national system and 

“mode 2” to a triple 

helix of university-

industry-government 

relation. 2000 

A abordagem da tríplice hélice, que se refere às relações universidade-indústria-

governo, é comparada com modelos alternativos para explicar o atual sistema de 

pesquisa em seus contextos sociais. Para os autores, comunicações e negociações entre 

parceiros institucionais geram uma sobreposição que reorganiza cada vez mais os 

arranjos subjacentes, a camada institucional pode ser considerada como o mecanismo 

de retenção de um sistema em desenvolvimento. Por exemplo, a organização nacional 

do sistema de inovação tem sido historicamente importante na determinação da 

concorrência. Reorganizações em todos os setores industriais e Estados-nação, no 

entanto, são induzidas por novas tecnologias como biotecnologia e TICs. As 

transformações consequentes podem ser analisadas em termos de mecanismos 

(neo)evolutivos. Assim, a pesquisa universitária pode funcionar cada vez mais como 

lócus no “laboratório” de tais transições de rede intensivas em conhecimento. 

Bathelt, H.; Malmberg, 

A.; Maskell, P. 

Clusters and 

knowledge: local buzz, 

global pipelines and the 

process of knowledge 

creation. 2004 

O artigo trata do agrupamento espacial da atividade econômica e sua relação com a 

espacialidade da criação de conhecimento em processos interativos de aprendizagem. 

Ele questiona a visão de que a transferência de conhecimento tácito está confinada a 

meios locais, enquanto o conhecimento codificado pode vagar pelo mundo quase sem 

fricção. O documento destaca as condições sob as quais o conhecimento tácito e o 

codificado podem ser trocados local e globalmente. É feita uma distinção entre, por 

um lado, os processos de aprendizado que ocorrem entre os atores inseridos em uma 

comunidade apenas por estarem lá, apelidado de “zumbido”, e, por outro, o 

conhecimento alcançado investindo-se na construção de canais de comunicação, 

chamados canais, para provedores selecionados localizados fora do meio local. 

Argumenta-se que a coexistência de altos níveis de zumbido e muitos canais podem 

fornecer às empresas localizadas em aglomerados voltados para o exterior uma série 

de vantagens particulares não disponíveis para os que são externos. Assim, são 

identificadas algumas implicações políticas decorrentes desse argumento. 

Neck, H.; Meyer, G. 

D.; Cohen, B.; Corbett, 

A. C. An 

entrepreneurial system 

view of new venture 

creation. 2004 

Este artigo relata os resultados de um estudo de duas fases que explora a criação de 

novos empreendimentos no contexto de um sistema empresarial. Primeiramente, é 

apresentada uma genealogia de empresas de alta tecnologia mostrando uma elevada 

taxa de spin-off resultante da presença de sete organizações incubadoras. Em segundo 

lugar, a análise da estrutura semântica baseada em entrevistas semiestruturadas com 

fundadores é usada para desenvolver uma taxonomia. Essa taxonomia descreve a 

relação entre os componentes de um sistema empresarial em Boulder County, 

Colorado, que incentiva, apoia e aprimora a atividade empresarial regional. Os 

resultados indicam que as organizações incubadas, os spin-offs, as redes informais e 

formais, a infraestrutura física e a cultura da região estão relacionados de forma única 

e interagem para estabelecer um sistema propício para a atividade empresarial densa 
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de alta tecnologia. Além disso, taxas maiores de formação de novos empreendimentos 

foram encontradas após momentos críticos na vida das organizações incubadas. 

Boschma, R. A. 

Proximity and 

innovation: a critical 

assessment. 2005 

Para o autor, uma questão fundamental na geografia econômica é determinar o impacto 

da proximidade geográfica na aprendizagem e na inovação interativa. Desse modo, 

argumenta que a importância da proximidade geográfica não pode ser avaliada 

isoladamente, mas deve sempre ser examinada em relação a outras dimensões de 

proximidade que possam fornecer soluções alternativas para o problema da 

coordenação. Assim, afirma que a proximidade geográfica, por si só, não é uma 

condição necessária nem suficiente para que o aprendizado ocorra; no entanto, facilita 

o aprendizado interativo, provavelmente reforçando as outras dimensões da 

proximidade. A proximidade também pode ter impactos negativos na inovação devido 

ao problema de aprisionamento. Consequentemente, muita proximidade pode ser 

prejudicial para a aprendizagem e para a inovação interativas. Esse pode ser o caso das 

cinco dimensões de proximidade discutidas no estudo: cognitiva, organizacional, 

social, institucional e geográfica. Finalmente, o artigo apresenta uma série de 

mecanismos que oferecem, por si ou em combinação, soluções para os problemas de 

coordenação e de aprisionamento, ou seja, eles aprimoram a coordenação e o controle 

efetivos (resolvendo o problema de pouca proximidade), enquanto evitam que os 

atores fiquem presos por meio da garantia de abertura e de flexibilidade (resolvendo o 

problema da proximidade excessiva). 

Cohen, B. 

Sustainable valley 

entrepreneurial 

ecosystems. 2006 

Esta pesquisa examina a aplicabilidade da literatura sobre ecossistemas empresariais 

para o desenvolvimento de um “vale sustentável”, em que uma comunidade se torna 

um centro de inovações empresariais. Especificamente, explora como os componentes 

das redes formal e informal, a infraestrutura física e a cultura dentro de uma 

comunidade podem contribuir para um ecossistema empresarial sustentável. 

Provan, K. G.; Kenis, 

P. Modes of network 

governance: structure, 

management, and 

effectiveness. 2008 

Este artigo examina a governança de redes organizacionais e o impacto da governança 

na eficácia da rede. Três modelos básicos, ou formas, de governança de rede são 

desenvolvidos com foco em suas propriedades estruturais distintas. As proposições 

são formuladas examinando-se as condições de eficácia de cada formulário. As tensões 

inerentes a cada forma são então discutidas, seguidas pelo papel que a administração 

pode desempenhar no tratamento dessas tensões. Finalmente, a evolução da 

governança é explorada. 

Carayannis, E. G.; 

Campbell, D. F. J. 

“Mode 3” and 

“quadruple helix”: 

toward a 21st century 

fractal innovation 

ecosystem. 2009 

O “Modo 3” permite e enfatiza a coexistência e a coevolução de diferentes paradigmas 

de conhecimento e de inovação: a competitividade e a superioridade de um sistema de 

conhecimento são altamente determinadas pela sua capacidade adaptativa de combinar 

e de integrar diferentes modos de conhecimento e de inovação via coevolução, estoque 

de conhecimento de coespecialização e coopetição e dinâmica de fluxo. O “quadruple 

helix” enfatiza a importância de também integrar a perspectiva do público baseado na 

mídia e na cultura. O resultado é um ecossistema fractal de conhecimento e de 

inovação emergente, bem configurado para a economia e para a sociedade do 

conhecimento. 

Isenberg, D. J.  

The big idea: how to 

start an entrepreneurial 

revolution. 2010 

Segundo o autor, para estimular a criação e o crescimento de empreendimentos, os 

governos precisam criar um ecossistema que sustente os empreendedores. Governos 

em todo o mundo estão reconhecendo que o empreendedorismo pode transformar suas 

economias, mas a maioria de seus esforços para estimular a criação de 

empreendimentos é desperdiçada na tentativa de criar outro Vale do Silício. O que 

pesquisas e experiências recentes mostram é que a face do empreendedorismo está 

mudando em todo o mundo, e as melhores práticas estão surgindo de lugares 

surpreendentes. Assim, lições valiosas podem ser aprendidas com o que está 

funcionando. Portanto, não há uma fórmula exata para criar uma economia 

empreendedora, existem apenas mapas de estradas práticos, embora imperfeitos. Para 

impulsionar o crescimento de um ecossistema empreendedor, os líderes devem seguir 

nove princípios-chave (alguns contraintuitivos) que ajudarão a construir um setor de 

negócios vibrante. 

Lundvall, B. A. 

National systems of 

innovation: towards a 

theory of innovation 

and interactive 

learning. 2010 

Por mais de uma década, um grupo de economistas da Universidade de Aalborg 

trabalhou em um programa de pesquisa sobre inovação, conhecimento e dinâmica 

econômica, o grupo IKE, estudando o desenvolvimento industrial e a competitividade 

internacional a partir de tal perspectiva. O estudo apresenta resultados desse trabalho, 

com destaque específico para os sistemas nacionais de inovação. Nessa perspectiva, 

baseia-se em dois conjuntos de suposições. Primeiro, supõe-se que o recurso mais 
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fundamental na economia moderna é o conhecimento e, portanto, que o processo mais 

importante é o aprendizado. Contudo, considerando o fato de que o conhecimento 

difere em aspectos cruciais de outros recursos da economia, torna a economia padrão 

menos relevante e motiva os esforços para desenvolver um paradigma alternativo. Em 

segundo lugar, supõe que a aprendizagem é predominantemente um processo 

interativo e, portanto, socialmente integrado, que não pode ser entendido sem se levar 

em consideração seu contexto institucional e cultural. Especificamente, supõe que o 

estabelecimento histórico e o desenvolvimento do Estado-nação moderno foram pré-

requisitos necessários para a aceleração do processo de aprendizagem, que 

impulsionou o processo de industrialização durante os últimos séculos. Finalmente, 

reconhece que o papel tradicional dos Estados-nação no apoio aos processos de 

aprendizagem é agora desafiado pelo processo de internacionalização e de 

globalização. 

Rasmussen, E.; Mosey, 

S.; Wright, M. 

The evolution of 

entrepreneurial 

competencies: a 

longitudinal study of 

university spin-off 

venture emergence. 

2011 

Este artigo visa a compreender melhor o desenvolvimento de competências 

empreendedoras para a criação de novos empreendimentos dentro do ambiente 

acadêmico não comercial. Os autores construíram uma perspectiva evolucionária 

considerando de onde vêm os recursos para ajudar a definir essas competências e 

explicar seus caminhos de desenvolvimento. O estudo segue a criação e o crescimento 

inicial de quatro spin-offs de universidades no Reino Unido e na Noruega e identifica 

três competências de refinamento, aproveitamento e defesa de oportunidades que 

pareciam cruciais para que os empreendimentos ganhassem credibilidade. Embora as 

competências selecionadas fossem inerentes aos fundadores acadêmicos, as 

competências específicas para a criação de empreendimentos tiveram que ser 

desenvolvidas ou adquiridas. Isso foi alcançado interativamente por meio da 

experiência empreendedora e do acesso a competências de atores distintos, como 

parceiros da indústria e investidores em ações. 

Zahra, S. A.; 

Nambisan, S. 

Entrepreneurship and 

strategic thinking in 

business ecosystems. 

2012 

O sucesso em ecossistemas de negócios que incluem empresas bem estabelecidas e 

novos empreendimentos requer colaboração e competição, uma tarefa que exige 

pensamento estratégico para alavancar os recursos e as capacidades de uma empresa. 

O pensamento estratégico e as atividades empreendedoras em um ecossistema 

influenciam-se mutuamente em um ciclo que perpetua e até mesmo estimula a 

inovação. Essas interações variam significativamente entre quatro tipos de ecossistema 

de negócios – Orquestra, Creative Bazaar, Jam Central e MOD Station – e determinam 

o sucesso e o fracasso de novos empreendimentos e de empresas estabelecidas. A 

natureza e o efeito das interações dinâmicas em um ecossistema de negócios podem 

ter implicações profundas para o sucesso organizacional. 

Autio, E.; Kenney, M.; 

Mustar, P.; Siegel, D.; 

Wright, M. 

Entrepreneurial 

innovation: the 

importance of context. 

2014 

O objetivo deste artigo é melhorar a compreensão das implicações teóricas, gerenciais 

e políticas da inovação empresarial, examinando o papel do contexto no estímulo a 

essa atividade, bem como seu impacto nos resultados da inovação empresarial. A 

análise começa delineando uma estrutura abrangente para a inovação empresarial e o 

contexto. Com referência a essa estrutura, os autores comparam os atributos dos 

sistemas nacionais de inovação, do empreendedorismo e da inovação empresarial e 

categorizam as influências contextuais na inovação empresarial. Em seguida, situam 

os artigos apresentados na edição especial dentro dessa estrutura, delineando uma 

agenda para pesquisas adicionais sobre esse tópico, enfocando as relações entre 

contextos e inovação empresarial e, em seguida, discutindo as implicações de políticas, 

salientando como os atores públicos e privados podem enfrentar esses desafios. 

Clarysse, B.; Wright, 

M.; Bruneel, J.; 

Mahajan, A. 

Creating value in 

ecosystems: crossing 

the chasm between 

knowledge and 

business ecosystems. 

2014 

Os formuladores de políticas tomam iniciativas para estimular ecossistemas de 

conhecimento em pontos críticos de tecnologia. É implicitamente assumido que esses 

ecossistemas levarão a redes de valor por meio das quais as empresas participantes 

podem obter uma vantagem competitiva. Redes de valor referem-se a ecossistemas de 

negócios em que a proposta de valor é oferecida por um grupo de empresas que se 

complementam mutuamente. A literatura de estratégia sugere que os ecossistemas de 

negócios levam a vantagens competitivas para cada um dos parceiros do ecossistema. 

Com base em um banco de dados exclusivo de 138 startups inovadoras na região de 

Flandres, o estudo analisa os ecossistemas de conhecimento e de negócios e a rede de 

apoio financeiro. Verificou-se que o ecossistema de conhecimento está bem 

estruturado e concentrado em torno de vários atores centrais, enquanto o ecossistema 

de negócios é quase inexistente no nível local. Além disso, descobriram que a rede de 

suporte financeiro é quase 100% apoiada publicamente e não consegue unir o 
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conhecimento e o ecossistema de negócios. As implicações para os formuladores de 

políticas que tendem a se concentrar no desenvolvimento de ecossistemas locais são 

discutidas. 

Mason, C.; Brown, R. 

Entrepreneurial 

ecosystems and growth 

oriented 

entrepreneurship. 2014 

O aumento do número de empresas de alto crescimento (HGFs) é agora um foco 

importante para a política da indústria nos países desenvolvidos. No entanto, as 

abordagens existentes estão se mostrando ineficazes. A simples criação de condições 

estruturais de apoio é insuficiente. A criação de ambientes favoráveis para o início de 

empresas não está levando à criação de mais HGFs. E as formas transacionais de 

suporte para HGFs (por exemplo, assistência financeira) estão provando ter eficácia 

limitada, pelo menos após o início da operação. A abordagem do ecossistema de 

empreendedorismo surgiu como uma resposta que reconhece que as HGFs florescem 

em tipos distintos de ambiente de apoio. As características distintivas dos ecossistemas 

empreendedores incluem: um núcleo de grandes empresas estabelecidas, abrangendo 

algumas que foram lideradas por empreendedores (sucessos de bilheteria 

empreendedores); reciclagem empresarial – por meio da qual empreendedores bem-

sucedidos que trocaram dinheiro reinvestem seu tempo, seu dinheiro e sua experiência 

no apoio a novas atividades empresariais; e um ambiente rico em informações, no qual 

essas informações são acessíveis e compartilhadas. 

Wright, M. 

Academic 

entrepreneurship 

technology transfer and 

society: where next? 

2014 

O artigo descreve uma síntese dos níveis micro e macro que tenta fornecer uma 

conceituação mais ampla do empreendedorismo acadêmico, uma apreciação da 

heterogeneidade contextual do empreendedorismo acadêmico e as implicações de 

como ele ocorre. O nível micro diz respeito a como as empresas orquestram seus 

recursos e suas capacidades, especificamente sabendo de onde vêm os recursos e como 

acumulá-los, agrupá-los e configurá-los para gerar retornos sustentáveis. No nível 

macro, são analisadas quatro diferentes dimensões do contexto: temporal, 

institucional, social e espacial. Consequentemente, o autor argumenta que há uma 

necessidade de reconciliar as perspectivas utilitaristas e de educação para ensinar sobre 

o papel das universidades. 

Spigel, B. 

The relational 

organization of 

entrepreneurial 

ecosystems. 2017 

Os ecossistemas empreendedores surgiram como um conceito popular para explicar a 

persistência do empreendedorismo de alto crescimento nas regiões. Porém, como 

conceito teórico, os ecossistemas permanecem subdesenvolvidos, dificultando o 

entendimento de sua estrutura e de sua influência no processo de empreendedorismo. 

O artigo argumenta que os ecossistemas são compostos por dez atributos culturais, 

sociais e materiais que fornecem benefícios e recursos aos empreendedores e que as 

relações entre esses atributos reproduzem o ecossistema. Esse modelo é ilustrado com 

estudos de caso de Waterloo, Ontário e Calgary, Alberta, Canadá. Os casos 

demonstram a variedade de configurações que os ecossistemas podem assumir. 

Stam, E. 

Entrepreneurial 

ecosystems and 

regional policy: a 

sympathetic critique. 

2015 

As políticas regionais de empreendedorismo estão atualmente passando por uma 

transição do aumento da quantidade de empreendedorismo para o aumento da 

qualidade do empreendedorismo. O próximo passo será a transição da política de 

empreendedorismo para uma política de economia empreendedora. A abordagem do 

ecossistema empreendedor foi anunciada como uma nova estrutura que acomoda essas 

transições. Essa abordagem começa com o ator empreendedor, mas enfatiza o contexto 

do empreendedorismo produtivo. O empreendedorismo não é apenas o resultado do 

sistema; os próprios empreendedores são atores importantes na criação do ecossistema 

e em mantê-lo saudável. A abordagem do ecossistema empreendedor fala diretamente 

aos profissionais, mas sua profundidade causal e base de evidências são bastante 

limitadas. Este artigo fornece uma nova síntese, incluindo um esquema causal de como 

a estrutura e as condições sistêmicas do ecossistema levam a atividades empresariais 

específicas e à criação de novo valor como resultados do ecossistema. Além disso, 

fornece uma estrutura para analisar as interações entre os elementos dentro do 

ecossistema. Isso oferece um ponto de partida muito mais rigoroso e relevante para 

estudos subsequentes sobre ecossistemas empresariais e suas implicações para as 

políticas regionais. 

Alvedalen, J.;  

Boschma, R. 

A critical review of 

entrepreneurial 

ecosystems research: 

A literatura do ecossistema empreendedor (EE) tem atraído muita atenção, 

especialmente nos círculos políticos. No entanto, os autores apontam que o conceito 

sofre de uma série de deficiências: (1) falta uma estrutura analítica clara que torne 

explícito o que é causa e o que é efeito em um EE; (2) embora seja um conceito 

sistêmico, o EE ainda não explorou totalmente os insights da teoria de redes, e nem 

sempre está claro de que forma os elementos propostos estão conectados em um EE; 
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towards a future 

research agenda. 2017 

(3) permanece um desafio de quais instituições (e em que escala espacial) impactam 

na estrutura e no desempenho do EE; (4) os estudos têm frequentemente focado o EE 

em regiões ou clusters únicos, mas carecem de uma perspectiva comparativa e 

multiescalar; e (5) a literatura de EE tende a fornecer uma estrutura estática tirando 

um instantâneo do EE sem considerar sistematicamente sua evolução ao longo do 

tempo. Para cada uma dessas deficiências, os autores fazem uma série de sugestões 

para serem levadas em consideração em pesquisas futuras sobre EE. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 Verifica-se que os trabalhos identificados a partir das listas de referências dos estudos 

selecionados na revisão sistemática apresentam importante contribuição teórica para esta tese. 

São reconhecidos estudos clássicos nas áreas de desenvolvimento econômico e análise de redes, 

subsidiando o aprofundamento teórico a respeito da origem e da evolução do conhecimento 

científico nas temáticas a serem tratadas nesta pesquisa. 

 

3.2 PESQUISAS DE ARTIGOS EM OUTRAS BASES DE DADOS 

 

A Plataforma Google Scholar, também conhecida como Google Acadêmico, é uma 

ferramenta da Google LLC., empresa multinacional de serviços on-line e de tecnologia, que 

permite pesquisar trabalhos acadêmicos, literatura científica em jornais e revistas, além de 

artigos variados. Pereira e Galvão (2014, p. 370) identificam o Google Acadêmico como uma 

fonte de informação primária relevante por ser gratuita, porém considerada muito abrangente.  

Como em outras ferramentas de pesquisa, o Google Scholar ordena os resultados por 

relevância. Os critérios são: a íntegra de cada artigo e seu autor, onde ele foi publicado e a 

frequência de suas citações na literatura acadêmica. Além de pesquisas em inglês, em 2006 

passou a oferecer pesquisas em língua portuguesa, permitindo a busca de estudos em ambas as 

línguas e especificamente aqueles produzidos no contexto brasileiro. 

O Quadro 5A apresenta os estudos selecionados a partir da pesquisa na plataforma 

Google Scholar utilizando-se os termos “regional development” e “network analysis”, bem 

como os termos em português “desenvolvimento regional” e “análise de redes”. A pesquisa 

retornou mais de 15.500 registros. Considerando-se a abrangência da plataforma, e os 

mecanismos de resposta segundo sua relevância, foram analisados e selecionados os estudos 

que apresentaram maior aderência à tese.  

 

Quadro 5A – Estudos selecionados a partir do Google Scholar. 
Autor(es) Título Ano 

Do Amaral Filho, J. Desenvolvimento regional endógeno em um ambiente federalista. 1996 

Bandeira, P. Participação, articulação de atores sociais e desenvolvimento 

regional.  

1999 
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Ansell, C. The networked polity: regional development in Western Europe. 2000 

Yeung, H. W. Organizing “the firm” in industrial geography I: networks, institutions 

and regional development.  

2000 

Andion, C. Análise de redes e desenvolvimento local sustentável. 2003 

Derudder, B.; Taylor, 

P. J.; Witlox, F.; 

Catalano, G. 

Hierarchical tendencies and regional patterns in the world city 

network: a global urban analysis of 234 cities. 

2003 

Marteleto, R. M.; 

Oliveira e Silva, A. 

B. de 

Redes e capital social: o enfoque da informação para o 

desenvolvimento local. 

2004 

Etzkowitz, H.; 

Klofsten, M.  

The innovating region: toward a theory of knowledge‐based regional 

development. 

2005 

Filippim, E. S.; 

Rossetto, C. R.; 

Hermes, F. M. F.  

A gestão do desenvolvimento regional: análise de uma experiência no 

Meio-Oeste catarinense. 

2005 

Almeida, M. B. da S.; 

D’Ipolitto, C.  

A análise de redes sociais como ferramenta estratégica de 

desenvolvimento regional: o caso do município de Silva Jardim, no 

Rio de Janeiro. 

2007 

Neto, J. A.;  

Amato, R. de C. F.  

Capital social: contribuições e perspectivas teórico-metodológicas 

para a análise de redes de cooperação produtiva e aglomerações de 

empresas. 

2009 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Google Scholar (2020). 

 

O Quadro 6A apresenta a síntese dos estudos identificados a partir do Google Scholar. 

 

Quadro 6A – Síntese dos estudos identificados a partir do Google Scholar. 
Referência Síntese 

Do Amaral Filho, J. 

Desenvolvimento regional 

endógeno em um ambiente 

federalista. 1996 

O artigo pretende oferecer uma contribuição para a reconstrução do conceito e 

da política de desenvolvimento regional, numa perspectiva endógena. 

Reconhecendo os avanços já verificados nesse terreno, o autor objetiva forjar um 

conceito mais agregado e, para isso, procura aproximar as abordagens regional 

(ou local) e macroeconômica, ao mesmo tempo que introduz o ambiente 

federalista como elemento de coordenação das iniciativas locais. Por último, 

procura montar um “tipo ideal” de condições e de estratégias para atingir um 

certo gênero de desenvolvimento endógeno sustentado para as regiões ou para os 

estados federados brasileiros. 

Bandeira, P. 

Participação, articulação 

de atores sociais e 

desenvolvimento 

regional. 1999 

Neste trabalho, o autor faz uma reflexão sobre a criação recente, no Brasil, de 

práticas participativas visando ao desenvolvimento regional. O autor descreve e 

analisa cinco experiências de participação da sociedade civil e as políticas de 

promoção do desenvolvimento regional: (i) a dos conselhos regionais de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (COREDEs); (ii) a dos conselhos 

municipais e regionais de desenvolvimento sustentável do Ceará; (iii) a das 

audiências públicas regionais em Minas Gerais; (iv) a dos fóruns de 

desenvolvimento regional integrado de Santa Catarina; e (v) a das assembleias 

orçamentárias microrregionais do Espírito Santo. Essas formas de participação 

revelam-se importante novidade diante do modo clássico de formulação de 

políticas regionais no Brasil, além de implicarem inovação face às outras 

experiências de participação de atores sociais na formulação e na implementação 

de políticas públicas. A organização da sociedade civil, nesse caso, guarda 

especificidades em âmbito tanto territorial quanto temático. Em âmbito 

territorial, tais práticas participativas referem-se a espaços sub-regionais, ou seja, 

espaços intermediários entre o estado e o município, em que não se encontram 

instâncias político-administrativas correspondentes. Em âmbito temático, 

buscam promover não a implementação de ações específicas ou setorialmente 

bem delimitadas, mas, ao contrário, a articulação social em caráter permanente, 

visando a influenciar o processo de tomada de decisões públicas que se refiram 

ao desenvolvimento regional. 
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Ansell, C. 

The networked polity: 

regional development in 

Western Europe. 2000 

Reunindo trabalhos em política comparada, administração pública, teoria 

organizacional e sociologia econômica, este artigo descreve uma forma distinta 

de política moderna chamada “política em rede”. Na política em rede, os Estados 

estão fortemente incorporados na sociedade e perseguem seus objetivos 

operando através de redes de associações sociais. Tanto as agências estatais como 

as associações sociais assumem a forma de organizações “de rede” ou 

“orgânicas” descentralizadas, baseadas em equipes, com forte comunicação 

lateral e coordenação que ultrapassa as fronteiras funcionais dentro e entre as 

organizações. Estas são então interligadas por meio de relações de troca 

cooperativa em torno de projetos comuns. O papel do Estado é capacitar as partes 

interessadas e facilitar a cooperação entre elas. O conceito é ilustrado através de 

um exame das estratégias de desenvolvimento regional na Europa ocidental. 

Yeung, H. W. 

Organizing “the firm” in 

industrial geography I: 

networks, institutions and 

regional 

development. 2000 

O autor afirma que a geografia industrial tem se saído muito bem dentro dos 

discursos geográfico-científicos e, talvez, até mesmo dos mais amplos, 

científico-sociais. Assim, sustenta a ideia dos estudos mais recentes que 

contribuíram para uma geografia industrial mais pluralista, tomando a empresa 

dentro do contexto de relações sociais mais amplas, de processos político-

econômicos e de mudanças ambientais. A empresa na geografia industrial vai 

além de ser uma entidade econômica, é também uma construção socioespacial 

embebida em discursos e práticas mais amplos. Essa reconfiguração de suas 

concepções da firma na geografia industrial, portanto, ajuda a dar sentido à 

diversidade e à variedade de estudos geográficos industriais. 

Andion, C. 

Análise de redes e 

desenvolvimento local 

sustentável. 2003 

Este artigo destaca o papel das redes na mobilização dos recursos e das 

competências locais para a promoção do desenvolvimento local sustentável. Para 

permitir uma maior compreensão do sentido de desenvolvimento, aborda a 

gênese do conceito, assim como sua transformação ao longo do tempo, buscando 

mostrar a passagem da visão clássica de desenvolvimento para uma noção mais 

contemporânea, em que termos como a sustentabilidade, a ênfase no local, a 

promoção da cidadania, da participação e dos valores funcionam como adjetivos 

para o desenvolvimento. Fazendo uma ponte entre a literatura sobre redes e os 

trabalhos recentes sobre desenvolvimento, o artigo apresenta algumas variáveis 

de análise que podem auxiliar no estudo e na compreensão dessas novas formas 

organizacionais, em especial na sua gestão. Destaca, finalmente, alguns desafios 

e limites para estudos e experiências que buscam fomentar o desenvolvimento 

local sustentável por meio do fortalecimento das redes e chama a atenção para o 

caráter particular de cada realidade e para a impossibilidade de se tratar o tema a 

partir de generalizações e de universalismos. 

Derudder, B.; Taylor,  

P. J., Witlox, F.; Catalano, 

G. 

Hierarchical tendencies 

and regional patterns in the 

world city network: a 

global urban analysis of 

234 cities. 2003 

Estudos exploratórios anteriores da rede mundial de cidades tendem a se 

concentrar em análises de seus altos escalões. Usando um banco de dados sobre 

as estratégias globais de 100 empresas financeiras e de negócios em 234 cidades, 

a análise de classificação fuzzy é usada para definir 22 arenas urbanas. Com suas 

associações “centrais” e “híbridas”, essas arenas são constituídas pelo 

entrelaçamento de processos hierárquicos e regionais. Os resultados incluem 

avaliações dos alcances externos anteriormente não avaliados da rede da cidade 

mundial. 

Marteleto, R. M.; Oliveira 

e Silva, A. B.  

Redes e capital social: o 

enfoque da informação 

para o desenvolvimento 

local. 2004 

O acesso à informação é um elemento-chave para o desenvolvimento econômico 

e social de comunidades e grupos sociais. A capacidade de obter informações, 

além dos contornos restritos da própria comunidade, é parte do capital relacional 

dos indivíduos e dos grupos. As transformações dependem das redes existentes 

entre os indivíduos do grupo e os atores localizados em outros espaços sociais, 

ou seja, do capital social da comunidade. Por ser tratado como capital, da mesma 

forma que o capital humano ou o financeiro, investimentos para sua ampliação 

devem permitir retornos ou benefícios, servindo de base para o desenvolvimento, 

o que tem sido amplamente pesquisado. O uso da metodologia de análise de redes 

sociais vem se difundindo rapidamente nos últimos anos, trazendo contribuições 

significativas para a compreensão do papel do capital social no desenvolvimento. 

A construção de redes sociais e a consequente aquisição de capital social estão 

condicionadas por fatores culturais, políticos e sociais. O próprio conceito de 

capital social é multidimensional, o que significa incorporar vários níveis e 

unidades de análise. A combinação da metodologia de análise de redes com uma 
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base teórica sólida amplia os espaços de pesquisa em um espectro que vai das 

pesquisas sobre o acesso às informações básicas sobre saúde pública em 

comunidades urbanas ao comércio internacional, passando pela análise do 

desenvolvimento regional, através do estudo dos arranjos produtivos locais. 

Etzkowitz, H.; Klofsten, 

M. The innovating region: 

toward a theory of 

knowledge‐based regional 

development. 2005 

Este artigo apresenta um modelo de desenvolvimento regional baseado no 

conhecimento, concebido como um conjunto de dinâmicas multilineares, 

apoiado em paradigmas tecnológicos alternativos. Utilizando-se dados 

longitudinais de uma região sueca e comparações internacionais, quatro estágios 

de desenvolvimento são identificados: iniciação, implementação, consolidação e 

renovação. A política de inovação é criada “de baixo para cima” como um 

resultado do “empreendimento coletivo” por meio da colaboração entre os atores 

empresariais, governamentais e acadêmicos – a “tríplice hélice”. O evento-chave 

é a criação de uma universidade empreendedora, seja de uma base acadêmica 

existente, seja de uma nova fundação, que toma iniciativas junto ao governo e à 

indústria para criar uma estrutura de apoio à formação de empresas e ao 

crescimento regional. O resultado dessas iniciativas é uma dinâmica 

autossustentável na qual o papel da academia e do governo parece retroceder à 

medida que os atores industriais vêm à tona e uma linhagem de firmas é criada. 

No entanto, à medida que um paradigma tecnológico se esgota e outro é 

necessário como base para uma nova atividade econômica, o papel da academia 

e do governo volta à tona, criando as condições para a próxima onda de inovação. 

Filippim, E. S.; Rossetto, 

C. R.; Hermes, F. M. F.  

A gestão do 

desenvolvimento regional: 

análise de uma experiência 

no Meio-Oeste 

catarinense. 2005 

O objetivo deste artigo é discutir o que é gestão para o desenvolvimento regional, 

e para isso analisa a implantação do Fórum de Desenvolvimento e da Agência de 

Desenvolvimento da Associação dos Municípios do Meio-Oeste Catarinense 

(Admoc). Inicialmente, a metodologia utilizada consistiu numa revisão 

bibliográfica e documental, e, em seguida, no exame de dados sobre a atuação da 

Admoc. No final, são apresentadas considerações sobre essa experiência de 

articulação em rede para o desenvolvimento regional. 

Almeida, M. B. da S.; 

D’Ipolitto, C.  

A análise de redes sociais 

como ferramenta 

estratégica de 

desenvolvimento regional: 

o caso do município de 

Silva Jardim, no Rio de 

Janeiro. 2007 

Este trabalho apresenta uma configuração metodológica para a análise de redes 

sociais que focaliza o contexto, a estrutura da rede, a dinâmica da rede, os padrões 

de relacionamento, as trocas atuais e potenciais de informação e de 

conhecimento, os papéis dos atores e os domínios das cooperações efetivadas, 

ofertadas e demandadas. Através da aplicação dessa abordagem ao Circuito Eco-

Rural em Silva Jardim, no Rio de Janeiro, os autores buscam explicitar 

informações, conhecimentos e cooperações estratégicos, que possibilitem aos 

atores, atuando em rede, mobilizar ações que, ao nutrir o capital social regional, 

promovam o desenvolvimento local e a geração de renda e de trabalho para as 

pessoas e empresas dessa comunidade. 

Neto, J. A.;  

Amato, R. de C. F.  

Capital social: 

contribuições e 

perspectivas teórico-

metodológicas para a 

análise de redes de 

cooperação produtiva e 

aglomerações de empresas. 

2009 

Segundo o autor, é notável o crescimento, por parte das micro, pequenas e médias 

empresas (MPMEs), a busca pela cooperação produtiva em forma de redes, 

sejam estas espacialmente localizadas, como os clusters regionais, sejam 

organizações virtuais e redes dispersas espacialmente, como meio de 

aumentarem sua competitividade. Nesse sentido, cabe destacar o conceito de 

capital social como fator para a cooperação entre empresas e organizações e 

como meio para o desenvolvimento de habilidades na busca de maior eficiência 

coletiva entre os agentes que participam de uma dada rede de cooperação. Assim, 

o artigo objetiva analisar a influência do capital social no desenvolvimento de 

relações de cooperação produtiva como redes e aglomerações de empresas, 

contribuindo para a composição de um referencial teórico-metodológico para 

pesquisas sobre o tema. Baseando-se em uma revisão bibliográfica, o trabalho, 

de caráter exploratório e multidisciplinar, procurou destacar as principais 

contribuições teóricas apresentadas por diversas áreas do conhecimento, como a 

administração, a economia, a engenharia de produção e a sociologia. Também 

são apresentadas algumas diretrizes para a avaliação do capital social e de suas 

interfaces com outras formas de capital em redes e aglomerações de empresas. 

Por fim, o trabalho revela os benefícios proporcionados às empresas pela 

acumulação de capital social, beneficiando sua competitividade. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Google Scholar (2020). 
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Devido à abrangência da plataforma Google Scholar, foi possível identificar diversos 

artigos que também contribuem para o desenvolvimento desta tese, principalmente porque 

foram encontrados estudos realizados no contexto brasileiro e publicados em anais de 

congressos e em revistas que não são indexados nas bases de dados selecionadas para a revisão 

sistemática integrativa da literatura. 

 

3.3 BUSCA EM TESES E DISSERTAÇÕES DO PPGEGC/UFSC 

 

O Banco de Teses e Dissertações do PPGEGC/UFSC apresenta o repositório dos 

estudos produzidos pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, sendo considerado uma rica fonte 

de estudos de natureza interdisciplinar, o que permite buscar uma série de pesquisas relevantes 

para a presente investigação. O Quadro 7A apresenta os trabalhos já produzidos pelo PPGEGC, 

tidos como significativos para contribuir com a presente tese. 

 

Quadro 7A – Estudos identificados a partir do Banco de Teses e Dissertações do 

PPGEGC/UFSC. 
Autor Título Ano 

Fiates, J. E. A. Influência dos ecossistemas de empreendedorismo inovador na indústria de 

venture capital: estratégias de apoio às empresas inovadoras. 

2014 

Amaral, R. R. do A arquitetura da liderança nos parques científicos e tecnológicos da Catalunha: 

uma abordagem estratégica. 

2014 

Zimmer, P. Atributos facilitadores para a construção da confiança interorganizacional: 

estudo de caso do arranjo catarinense de inovação. 

2014 

Sá, M. A. de. Redes de cooperação como estratégia para desenvolvimento da agricultura 

familiar: Programa SC Rural. 

2014 

Bernett, D. L. Indicadores para avaliação da influência dos ambientes de empreendedorismo 

inovador na geração de capital social. 

2015 

Cisne, C. S. de. Competitividade sistêmica: conhecimento como fator de produção de capital 

social para o desenvolvimento local. 

2015 

Dal Toé, R. D. A. Análise de fatores críticos a implantação de parques científicos: um estudo de 

caso. 

2015 

Marques, J. S. Reforming technology company incentive programs for achieving knowledge-

based economic development: a Brazil-Australia comparative study. 

2016 

Depiné, A. C. Fatores de atração e retenção da classe criativa: o potencial de Florianópolis 

como cidade humana inteligente. 

2016 

Speroni, R. de M. Modelo de referência para indicadores de inovação regional suportado por 

dados ligados. 

2016 

Schmitz, A. A inovação e o empreendedorismo na universidade: um framework conceitual 

sistêmico para promover desenvolvimento socioeconômico regional e 

sustentabilidade institucional. 

2017 

Kurtz, D. J. Capacidades dinâmicas e a atuação em redes colaborativas de organizações: um 

estudo que atenta para turbulências do ambiente e desempenho organizacional. 

2017 

Prim, M. A. Elementos constitutivos das redes de colaboração para inovação social no 

contexto de incubadoras sociais. 

2017 

Sartori, V. InHab-Read – IHR: metodologia de leitura do entorno para habitats de 

inovação. 

2017 
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Borges, M. A. Dinâmica das parcerias intersetoriais em iniciativas de inovação social: da 

descrição à proposição de diretrizes. 

2017 

Nunes, C. C. Conhecimento da cidade: modelo de qualificação da imagem da marca do lugar 

urbano. 

2017 

Machado, A. de 

B. 

Habitat de inovação: construção do conhecimento em incubadoras. 2018 

Formanski, J. G. A estrutura da rede social organizacional e sua influência no fluxo de 

conhecimento inovador. 

2018 

Palandi, F. E. D. The cultural process of dematerialization for achieving sustainable outcomes in 

knowledge societies. 

2018 

Chang, D. L. Uma estratégia para promover cidades sustentáveis. 2018 

Quinaud, A. L. Rede social empresarial: uma proposta de abordagem interdisciplinar, 

multiteórica e integrativa. 

2018 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Banco de Teses e Dissertações do PPGEGC/UFSC (2020). 

 

O Quadro 8A apresenta a síntese dos estudos selecionados a partir do Banco de Teses e 

Dissertações do PPGEGC/UFSC. 

 

Quadro 8A – Síntese dos estudos selecionados a partir do Banco de Teses e Dissertações do 

PPGEGC/UFSC. 
Referência Síntese 

Fiates, J. E. A. 

Influência dos 

ecossistemas de 

empreendedorismo 

inovador na indústria de 

venture capital: estratégias 

de apoio às empresas 

inovadoras. 2014 

Numa economia em que o conhecimento, a criatividade e o espírito empreendedor 

constituem fatores-chave de produção e de diferenciação, as empresas inovadoras 

possuem papel de destaque. Nesse sentido, o autor busca analisar a influência do 

ecossistema de empreendedorismo inovador, constituindo o contexto em que as 

empresas inovadoras estão inseridas, na indústria de venture capital. Como 

resultado, o autor afirma que atualmente os ecosistemas exercem uma influência 

que varia entre moderada e forte sobre os vários fatores da indústria de venture 

capital, podendo chegar a forte ou plena no futuro. Reforça ainda que existe 

expectativa e confiança de que os ecossistemas possam vir a desempenhar papel 

cada vez mais importante na performance do processo de venture capital e dos 

resultados em forma de empresas inovadoras mais competitivas e bem-sucedidas.  

Amaral, R. R. do 

A arquitetura da liderança 

nos parques científicos e 

tecnológicos da 

Catalunha: uma 

abordagem estratégica. 

2014 

O autor destaca o parque científico e tecnológico como um importante 

mecanismo que consolida a união dos agentes da tríplice hélice em uma rede 

complexa de organizações, que visa a alcançar a riqueza e o bem-estar da 

população mediante a inovação e a criatividade. Observando a experiência da 

Catalunha na criação e no desenvolvimento de seus parques científicos e 

tecnológicos, o autor destaca que é importante uma nova compreensão dos 

aspectos gerenciais, em que a liderança hierárquica ceda lugar a uma liderança 

em rede. Observa que, nas relações interorganizacionais entre os parques 

científicos e tecnológicos, bem como entre eles e os atores universidade, 

empresas e governo, é preciso desenvolver a prática da liderança em rede, 

recomendando ainda o desenvolvimento de programas específicos para promover 

uma cultura de liderança em rede entre as partes envolvidas. 

Zimmer, P. 

Atributos facilitadores 

para a construção da 

confiança 

interorganizacional: 

estudo de caso do arranjo 

catarinense de inovação. 

2014 

A autora buscou verificar o grau de maturidade dos atores do arranjo catarinense 

de inovação quanto à prática dos fatores geradores de confiança 

interorganizacional, dando maior ênfase sobre os Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NIT). Das instituições pesquisadas, três afirmavam colocar em 

prática quase todos os atributos pesquisados e outras três instituições afirmavam 

que utilizavam pouco os atributos. Destaca ainda que a desconfiança entre 

universidade e empresa cria um distanciamento entre esses dois atores, em que as 

empresas veem o meio acadêmico como uma esfera inacessível e distante do 

mundo prático, concluindo que os atores do arranjo catarinense de inovação 

possuem diferentes níveis de maturidade quanto ao grau de adoção dos atributos 

geradores de confiança interorganizacional. 
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Sá, M. A. de. 

Redes de cooperação 

como estratégia para 

desenvolvimento da 

agricultura familiar: 

Programa SC Rural. 2014 

A pesquisa analisou a contribuição das redes de cooperação como subsídio para 

o desenvolvimento da agricultura familiar no contexto do Programa SC Rural. O 

trabalho permitiu explorar as potencialidades e os limites dos programas de 

políticas públicas, trazendo à luz argumentos que contribuem para aperfeiçoar as 

estratégias de atuação. O autor afirma que as redes de cooperação social e 

econômica formadas no âmbito dos programas foram fortalecidas com base em 

estratégias de uso do conhecimento e que estas proporcionaram maiores 

oportunidades às famílias rurais no contexto geral. O apoio às redes de 

cooperação da agricultura familiar se torna então uma importante estratégia de 

desenvolvimento rural, especialmente pelo impacto social e econômico gerado. 

Bernett, D. L. 

Indicadores para avaliação 

da influência dos 

ambientes de 

empreendedorismo 

inovador na geração de 

capital social. 2015 

O estudo utiliza o termo “ambiente de empreendedorismo inovador” referindo-se 

aos conjuntos de relações que unem um sistema local de produção, um sistema 

de atores de representações locais empreendedoras, com base na cultura da 

inovação, e que geram um processo dinâmico localizado e territorial de 

aprendizagem coletiva e de cooperação. A autora afirma que as redes de 

cooperação fortalecem o sentimento de pertença, coesão social e, muitas vezes, 

de confiança, fatores que definem o capital social, característica da sociedade do 

conhecimento para enfrentar os desafios de competitividade. 

Cisne, C. de S. 

Competitividade 

sistêmica: conhecimento 

como fator de produção de 

capital social para o 

desenvolvimento local. 

2015 

Tendo em vista o conhecimento como fator de produção, o estudo buscou analisar 

o conhecimento existente em um determinado território de maneira a incorporá-

lo como capital social para alavancar o desenvolvimento local, focando as 

iniciativas empreendedoras inovadoras, intensivas em conhecimento, do 

município de Maringá, no estado do Paraná. 

Dal Toé, R. D. A. 

Análise de fatores críticos 

à impantação de parques 

científicos: um estudo de 

caso. 2015 

Destaca que, para a implantação bem-sucedida de parques científicos e 

tecnológicos, é necessário conhecer e gerenciar os fatores críticos envolvidos 

nesse processo. Os resultados do estudo de caso demonstram que a falta de um 

modelo conceitual e de diretrizes estabelecidas fragiliza o desenvolvimento de 

projetos e as atividades oferecidas pelo parque, refletindo no seu papel 

estratégico. 

Marques, J. S. 

Reforming technology 

company incentive 

programs for achieving 

knowledge-based 

economic development: a 

Brazil-Australia 

comparative study. 2016 

O estudo realizou pesquisas com entidades de classe representativas das empresas 

de base tecnológica no Brasil e na Austrália e entrevistas com representante do 

governo e empresários que já receberam aporte financeiro por parte do governo 

federal, estabelecendo um comparativo entre os dois países. A autora destaca a 

importância do fomento de forma direta por meio de incentivos fiscais, como 

processo menos burocrático, rápido e direto para empresas inovadoras, 

demonstrando-se como estratégia para promover o desenvolvimento baseado no 

conhecimento. 

Depiné, A. C. 

Fatores de atração e 

retenção da classe 

criativa: o potencial de 

Florianópolis como cidade 

humana inteligente. 2016 

Segundo a autora, o capital humano é um fator decisivo para o desempenho e o 

desenvolvimento urbano, tornando-se essencial atrair e reter pessoas inteligentes, 

talentosas e criativas nas cidades. A presença da classe criativa demonstra ser um 

meio efetivo para melhorar o desenvolvimento regional por meio da inovação e 

do capital humano. Assim, o estudo busca analisar os fatores de atração e de 

retenção da classe criativa na cidade de Florianópolis. Como principais 

resultados, verificou-se que os fatores de escolha da classe criativa para a cidade 

de Florianópolis foram respectivamente as oportunidades de educação e de 

aprendizagem, os relacionamentos pessoais, o mercado de trabalho e as razões 

profissionais, meio ambiente agradável e amenidades naturais e paisagens.  

Speroni, R. de M. 

Modelo de referência para 

indicadores de inovação 

regional suportado por 

dados ligados. 2016 

Segundo o autor, a inovação é reconhecida como um fator-chave para o 

desenvolvimento econômico, cujo processo complexo acontece em um sistema 

que, quando considerado sob o contexto regional, é chamado de Sistema Regional 

de Inovação, demandando estratégias e políticas que incentivem e potencializem 

o desenvolvimento das atividades de inovação. O estudo propõe um modelo de 

referência concebido a partir da análise de modelos de indicadores compostos por 

mensuração da inovação regional apresentados na literatura, propondo uma 

classificação hierárquica para os indicadores, valendo-se de tecnologias 

semânticas. O modelo é suportado por dados ligados, objetivando a exploração 

do potencial de dados regionais disponibilizados na web por inicativas de dados 
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abertos e de transparência pública na definição de índices específicos para a 

inovação regional, de forma que possibilite o seu processamento automatizado. 

Schmitz, A. 

A inovação e o 

empreendedorismo na 

universidade: um 

framework conceitual 

sistêmico para promover 

desenvolvimento 

socioeconômico regional e 

sustentabilidade 

institucional. 2017 

O estudo destaca o papel da universidade como importante agente de promoção 

da inovação e do empreendedorismo por meio do ambiente acadêmico. 

Entretanto, apesar do aumento nos estudos sobre a temática, o autor afirma que 

ainda se fazem necessários estudos mais sistêmicos, que incluam aspectos 

econômicos e sociais da inovação e do empreendedorismo. O autor afirma que a 

universidade pode ser representada por um sistema social complexo, existindo 

relações nos níveis do indivíduo, da organização e das interações com o ambiente. 

Dessa visão sistêmica, decorrem três proposições: quanto maior a contribuição da 

universidade para o desenvolvimento socioeconômico regional, maior a 

possibilidade da preservação da sustentabilidade institucional da universidade; os 

indivíduos contribuem para a organização, a organização afeta os indivíduos, os 

indivíduos e a organização impactam o ambiente, e o ambiente impacta os 

indivíduos e a organização; e a inovação e o empreendedorismo são fomentados 

por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, ao mesmo tempo que permitem à 

universidade ser inovadora e empreendedora por meio da gestão universitária. 

Kurtz, D. J. 

Capacidades dinâmicas e 

a atuação em redes 

colaborativas de 

organizações: um estudo 

que atenta para 

turbulências do ambiente 

e desempenho 

organizacional. 2017 

O estudo destaca a necessidade de transformar e de coordenar a base de recursos 

para se adaptar às mudanças em mercados turbulentos. Assim, consegue-se 

manter as organizações competitivas e inovadoras, e para isso é necessário 

identificar e incorporar as oportunidades de mercado, apresentar alta capacidade 

de aprendizagem e de inovação e trabalhar com outras organizações em rede, de 

forma colaborativa. Dessa forma, o autor observa que as turbulências do ambiente 

podem influenciar as capacidades dinâmicas, especialmente em razão de fatores 

como complexidade e dinamismo do contexto atual, demandando da organização 

maior aprendizagem, interação e coordenação. Contudo, as turbulências do 

ambiente podem pressionar as empresas a buscarem parceiros estratégicos para 

geração de valor, induzindo sua participação em redes colaborativas de 

organizações. 

Prim, M. A. 

Elementos constitutivos 

das redes de colaboração 

para inovação social no 

contexto de incubadoras 

sociais. 2017 

O estudo destaca qua a inovação social busca soluções para os problemas sociais 

de forma a promover os benefícios a uma coletividade, ampliando-se por meio de 

processos colaborativos, envolvendo atores de diversas áreas que se conectam em 

redes na busca por soluções para as necessidades da sociedade. Assim, a autora 

identifica elementos constitutivos das redes de colaboração para inovação social, 

como os parceiros, a colaboração, a autogestão, os recursos, a aprendizagem e a 

sustentabilidade, evidenciando ainda facilitadores e barreiras na formação dessas 

redes, destacando o empoderamento como resultado da formação em rede e a 

liderança compartilhada. 

Sartori, V. 

InHab-Read – IHR: 

metodologia de leitura do 

entorno para habitats de 

inovação. 2017 

O estudo utiliza o termo hábitats de inovação para caracterizar os 

empreendimentos organizados sistematicamente, a fim de promover a inovação 

propiciando a interação e a integração de diferentes atores, destacando esses 

empreendimentos como fenômenos contemporâneos de grande relevância para o 

desenvolvimento de uma região ou de um país. A metodologia desenvolvida pela 

autora busca realizar a leitura e a análise do entorno dos hábitats de inovação, 

gerando informações que caracterizam o perfil da população local em relação às 

suas necessidades, potencialidades e expectativas, possibilitando com isso a 

orientação de políticas e ações conjuntas entre a população do entorno e as 

organizações internas dos hábitats. Isso propicia a interação entre todos os atores 

e a ampliação das dimensões do processo de inovação tecnológica e econômica 

para a inovação sob o aspecto social. 

Borges, M. A. 

Dinâmica das parcerias 

intersetoriais em 

iniciativas de inovação 

social: da descrição à 

proposição de diretrizes. 

2017 

A autora traz a inovação social como um importante mecanismo para responder 

aos desafios sociais globais e às demandas sociais do território, destacando, como 

característica relevante, a colaboração entre múltiplos atores por meio da 

formação de parcerias intersetoriais que envolvem o Estado, o setor empresarial, 

o terceiro setor, os indivíduos e a comunidade. A autora realizou a análise 

descritiva da dinâmica das parcerias intersetoriais com 20 iniciativas de inovação 

social de Portugal e, com base nos resultados, propôs diretrizes em que a inovação 

social é o eixo que suporta e faz rodar as três hélices: planejar as parcerias; 

mapear, adquirir e nutrir as parcerias; e avaliar os resultados das parcerias e as 
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implicações nos impactos sociais. Assim, a governança é a grade que estabelece 

as regras e os limites da gestão da rede de parceiros. 

Nunes, C. C. 

Conhecimento da cidade: 

modelo de qualificação da 

imagem da marca do lugar 

urbano. 2017 

 

A autora enfatiza que a “imagem do lugar” é um importante ativo de 

conhecimento. Além de suportar diversas atividades, ao expressar os atributos de 

sua identidade, as características físicas e as atividades do lugar também 

comunicam uma imagem de marca associada às lembranças de ideias e a 

sentimentos específicos. A partir disso, a autora propõe um modelo com 

elementos e critérios para o conhecimento da identidade e da imagem da marca 

do lugar urbano, oferencendo aos gestores urbanos um recurso de coleta, 

organização e interpretação de informações úteis ao planejamento e ao 

desenvolvimento da gestão de localidades, regiões e cidades baseado no 

conhecimento das características socioculturais e no potencial humano, produtivo 

e turístico de cada lugar. Conhecendo a imagem da marca do lugar, é possível 

considerar suas características tangíveis e intangíveis como recursos 

potencialmente valiosos, compreendendo um conjunto patrimonial da cidade. 

Machado, A. de B. 

Habitat de inovação: 

construção do 

conhecimento em 

incubadoras. 2018 

 

Machado (2018) enfoca seu estudo nas incubadoras por serem espaços que 

potencializam a construção do conhecimento, facilitada pela adoção de um 

modelo de gestão. A autora destaca que o Modelo CERNE vem sendo usado para 

a certificação da gestão de incubadoras no Brasil. Contribuindo para o avanço da 

gestão de incubadoras certificadas, a autora apresenta o Modelo CELTA, 

estabelecido com base em cinco eixos (empreendedor, tecnológico, capital, 

mercado e gestão), com 21 diretrizes para a verificação da construção de 

conhecimento nas incubadoras certificadas pelo Modelo CERNE. 

Formanski, J. G. 

A estrutura da rede social 

organizacional e sua 

influência no fluxo de 

conhecimento inovador. 

2018 

Segundo o autor, os estudos de redes sociais vêm sendo utilizados para propósitos 

de gestão organizacional, sendo que uma das linhas de pesquisa na gestão do 

conhecimento, baseada em redes sociais, é a do capital social. Nela, a cooperação 

entre os indivíduos é peça-chave para a inovação, pois o uso de recursos, reais ou 

potenciais, disponíveis por meio da rede de relacionamentos, como laços sociais 

e relações de confiança, facilita as ações dos indivíduos inseridos nesse contexto, 

proporcionando o fluxo de conhecimento que pode promover a inovação. A 

pesquisa busca compreender a influência dos atores que compõem a rede social 

organizacional de uma empresa de desenvolvimento de software no fluxo de 

conhecimento que possibilita à organização inovar. Os resultados mostram que a 

empresa de base tecnológica de desenvolvimento de software possui uma 

econologia social complexa, na qual é possível verificar funções distintas dos 

atores que interagem, já que aqueles que aprendem notadamente são conhecidos 

como especialistas periféricos, definidos na teoria da análise de redes sociais; os 

atores que organizam são os conectores centrais; e os atores que realizam são os 

corretores de informação.  

Palandi, F. E. D. 

The cultural process of 

dematerialization for 

achieving sustainable 

outcomes in knowledge 

societies. 2018 

A autora buscou compreender o processo de desmaterialização para assumir 

práticas sustentáveis nas sociedades do conhecimento. Para a autora, a 

desmaterialização pode ser vista e adotada como o elo entre a variação das 

manifestações econômicas no volume de materiais processados e os modos de 

viver e de compreender o processo cultural de práticas sustentáveis nas 

sociedades do conhecimento. 

Chang, D. L. 

Uma estratégia para 

promover cidades 

sustentáveis. 2018 

O autor destaca a teoria do desenvolvimento urbano baseado no conhecimento 

(DUBC) como um novo paradigma para desenvolver territórios a partir das 

atividades baseadas no conhecimento que resultam em maior nível de 

prosperidade compartilhada e de qualidade de vida para seus habitantes. Propõe 

uma estratégia para promover cidades sustentáveis baseadas em conhecimento 

composta por três eixos interconectados: laboratórios de inovação urbana como 

direcionadores de implantação, desenvolvimento urbano baseado no 

conhecimento como abordagem integrada de gestão do conhecimento e sistema 

de capital como estrutura de valor para o monitoramento e a avaliação da 

sustentabilidade da cidade. 

Quinaud, A. L. 

Rede social empresarial: 

uma proposta de 

abordagem 

interdisciplinar, 

A autora destaca que a teoria do capital social é comumente mencionada nas 

pesquisas sobre rede social empresarial (RSE) e analisa a capacidade da rede de 

ligar as pessoas entre si com ênfase em duas perspectivas: capital social de ponte 

e capital social de ligação. O conceito do capital social implica que redes de 

relacionamento podem ser úteis para prover acesso a recursos, incluindo 
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multiteórica e integrativa. 

2018 

informações e conhecimento. De acordo com essa ênfase, as relações podem ser 

analisadas através de uma perspectiva interna ou externa. A perspectiva de ponte 

foca o papel dos indivíduos de promover a ligação entre diferentes comunidades, 

de forma a criar uma maior coletividade e garantir que a informação e o 

conhecimento possam ser compartilhados. A perspectiva do capital social de 

ligação foca o fortalecimento dos laços internos a uma comunidade, de forma a 

desenvolver coesão para a busca de objetivos em comum. Essa vertente de 

pesquisa enfatiza os benefícios das relações e das estruturas de rede para 

colaboração e ação coletiva. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Banco de Teses e Dissertações do PPGEGC/UFSC (2020). 

 

Além de mostrar a aderência do tema desta tese ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento, ressaltam-se as contribuições que os estudos já 

realizados pelo programa apresentam, servindo de base para determinar o ponto de partida do 

qual esta pesquisa seguirá, somando-se aos trabalhos já produzidos, avançando no contexto dos 

estudos sobre o conhecimento como ativo estratégico que contribui para o desenvolvimento 

regional por meio das redes de inovação. 

 

3.4 BUSCA EM TESES E DISSERTAÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS 

 

Teses e dissertações são fontes blibiográficas que fornecem elementos teóricos 

significativos de investigações já realizadas a respeito de determinada temática. Nesse sentido, 

foi realizada uma busca no catálogo de teses e dissertações da CAPES, permitindo verificar os 

trabalhos realizados em outros programas de pós-graduação e que apresentam contribuições 

para esta tese. A pesquisa utilizou os mesmos termos-chave da revisão sistemática; contudo, 

por se tratar de uma base de estudos do Brasil, foram empregados os termos em português. O 

Quadro 9A apresenta as pesquisas selecionadas para complementar a base bibliográfica desta 

tese. 

 

Quadro 9A – Estudos selecionados a partir do catálogo de teses e dissertações da CAPES. 
TÍTULO AUTOR ANO PPG/IES 

Estímulo ao empreendedorismo para o 

desenvolvimento econômico local: estudo 

de caso sobre programas públicos em 

Curitiba – Paraná. 

Trento, A. B. 2008 Mestrado em Gestão Urbana. 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO PARANÁ 

Grau de interdependência e setores-chave 

da economia brasileira contemporânea: um 

estudo fundamentado na análise de redes. 

Martins, M. M. 2009 Mestrado em Economia. 

UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO 

Redes de cooperação das multinacionais 

brasileiras: um mapeamento a partir das 

patentes. 

Bazzo, K. de C.  2010 Mestrado em Administração de 

Organizações. 

UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO 

Esforços para inovação em redes sociais: 

uma análise no setor da biotecnologia. 

Machado, D. de Q. 2012 Mestrado em Administração. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO CEARÁ 
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Difusão de inovações em redes de 

influência social. 

Araújo Junior, I. F de 2014 Mestrado em Economia. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE VIÇOSA 

Inovação da firma e dinâmicas de 

proximidade: o caso da indústria de 

equipamentos médicos, hospitalares e 

odontológicos do Rio do Grande do Sul. 

Stefani, Rafael 2015 Mestrado em Economia. 

UNIVERSIDADE DO VALE 

DO RIO DOS SINOS 

Capital Social e ações conjuntas: um estudo 

de caso no arranjo produtivo local de 

vinhos de altitude catarinense. 

Sampaio, G. C. 2016 Mestrado em Desenvolvimento 

Regional. UNIVERSIDADE 

TECNOLÓGICA FEDERAL 

DO PARANÁ 

Cumulatividade científica e 

apropriabilidade do conhecimento: redes 

de colaboração internacional e o caso 

brasileiro no paradigma dos 

biocombustíveis. 

Bueno, C. da S. 2016 Mestrado em Desenvolvimento 

Econômico. UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS 

As elites no processo de desenvolvimento 

econômico regional: um estudo de caso na 

Agência de Fomento do Paraná. 

Ferreira, J. L. 2017 Mestrado Profissional em 

Desenvolvimento Econômico. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no catálogo de teses e dissertações da CAPES (2020). 

 

O Quadro 10A apresenta a síntese dos estudos selecionados a partir do catálogo de teses 

e dissertações da CAPES. 

 

Quadro 10A – Síntese dos estudos selecionados a partir do catálogo de teses e dissertações da 

CAPES. 
Referência Síntese 

Trento, A. B. 

Estímulo ao 

empreendedorismo 

para o desenvolvimento 

econômico local: 

estudo de caso sobre 

programas públicos em 

Curitiba – Paraná. 2008 

O desenvolvimento econômico local passa a ser discutido amplamente no Brasil a 

partir dos anos 1990, fruto de um contexto de maior autonomia das gestões locais e 

de transformações socioeconômicas do final do século XX. Em meio a programas e 

a ações públicas com essa finalidade, emerge, como elemento fundamental, o papel 

da ação e da cultura empreendedoras. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa consiste 

em analisar programas públicos de estímulo ao empreendedorismo para o 

desenvolvimento econômico local, recorrendo à análise de redes sociais para 

verificar a capacidade de aumento qualiquantitativo de atividades econômicas em 

suas áreas de intervenção. Para tanto, desenvolve como estudo de caso a avaliação 

do programa Bom Negócio e das demais ações atualmente coordenadas pela 

Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, investigando junto aos participantes 

do programa, a partir da lógica das redes, a caracterização de possível rede de apoio 

ao empreendedorismo na capital paranaense. A confirmação da organização em 

rede, além da análise e da discussão dos resultados, demonstra as possibilidades e os 

limites da gestão pública na organização de programas voltados ao desenvolvimento 

econômico localmente. Além de contribuir com informações para a sequência de 

programas similares aos estudados, o método desenvolvido pode ser aplicado pela 

administração pública como instrumento de gerenciamento de redes de apoio ao 

empreendedorismo, proporcionando ampla visão da conectividade entre empresas e 

ações, bem como a possibilidade de monitoração do seu desempenho. Nesse sentido, 

fundamenta a gestão urbana e regional na busca da superação de procedimentos 

tradicionais da administração municipal, contribuindo para a consecução de novos 

métodos e processos para soluções locais. 

Martins, M. M. 

Grau de 

interdependência e 

setores-chave da 

economia brasileira 

contemporânea: um 

Este trabalho mostra como a teoria sobre redes sociais pode ser útil para realizar 

análises de dependência intersetorial. Assim, busca identificar os setores produtivos 

que exercem maior poder e influência, seja de forma positiva, seja de maneira 

negativa, sobre o sitema econômico nacional, isto é, os setores-chave da economia 

brasileira. Para tanto, utiliza-se como base a matriz brasileira de insumo-produto de 

1996 atualizada com dados do sistema de contas nacionais referentes ao ano de 2002. 
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estudo fundamentado 

na análise de redes. 

2009 

Sob a perspectiva da teoria sobre redes sociais, foram criadas duas redes que 

representam as relações dos setores produtivos da economia brasileira: a primeira 

enfatiza as origens dos insumos utilizados pelo sistema produtivo nacional; já a 

segunda destaca os destinos desses insumos. Com essas redes, somadas aos cálculos 

de índices, concluiu-se que os setores que mais impactam o sistema produtivo 

brasileiro e que, portanto, tornam-se merecedores de atenção especial por parte dos 

formuladores de políticas econômicas são: famílias, agropecuária, “resto do mundo” 

(termo usado pelo autor quando ao menos 10% de todos os insumos do setor são 

importados do resto do mundo), refino de petróleo e construção civil. Além disso, 

concluiu-se que as redes que representam os setores brasieliros são densas, possuem 

baixas distâncias geodésicas, apresentam elevados coeficientes de cluster e têm 

graus de centralidade elevados, o que faz com que as oscilações de produção em 

determinado setor produtivo se propaguem pelo resto da economia rapidamente. 

Bazzo, K. C.  

Redes de cooperação 

das multinacionais 

brasileiras: um 

mapeamento a partir 

das patentes. 2010 

Segundo o autor, à medida que a inovação se torna um ponto fundamental para a 

agregação de valor das empresas, o seu gerenciamento torna-se uma ferramenrta 

essencial para garantir a competitividade das organizações no mercado. A 

cooperação universidade-empresa surge como uma alternativa externa às empresas 

para o desenvolvimento de suas aptidões inovadoras. Considerando a importância 

dessas cooperações para o desenvolvimento econômico, a pesquisa realizou o 

mapeamento das redes de relacionamento a partir dos projetos de desenvolvimento 

tecnológico desenvolvidos entre empresas multinacionais brasileiras, suas 

subsidiárias e universidades ou institutos de pesquisas, por meio das concessões de 

patentes, que abrangem os modelos de invenção, de modelo de utilidade, depositados 

em bancos nacional e internacional. Assim, o estudo demonstra o processo de 

cooperação tecnológica no Brasil e sua dinâmica, enfatizando a importância do 

envolvimento em redes de cooperação para o fortalecimento da inovação tecnológica 

nas organizações.  

Machado, D. Q. 

Esforços para inovação 

em redes sociais: uma 

análise no setor da 

biotecnologia. 2012 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as propriedades e tipologias de uma rede 

do setor de biotecnologia quanto aos seus relacionamentos, seus atributos e sua 

atuação em pesquisa e produção de inovações. Para tanto, teve como campo empírico 

a Rede Nordeste de Biotecnologia, utilizando como fonte de dados os relatórios das 

patentes produzidas pela rede. Foram identificados 18 núcleos de pesquisa, cujos 

projetos se distribuem nas áreas de agropecuária, indústria e saúde. A configuração 

apresentada pela rede demanda estratégias de integração para o seu fortalecimento, 

o que, contudo, não diminui a sua importância para o desenvolvimento econômico 

da região onde atua. 

Junior, I. F. A. 

Difusão de inovações 

em redes de influência 

social. 2014 

Nos últimos anos, a teoria sobre difusão de inovações tem sido aperfeiçoada pela 

incorporação das técnicas e das ferramentas geradas pela análise de redes sociais. Os 

modelos desenvolvidos nesse campo consideram que os indivíduos tendem a ser 

afetados pelas opiniões e pelos comportamentos de outros indivíduos que pertencem 

à sua rede de influência ou que ocupem uma posição de destaque no sistema social. 

Desse modo, este trabalho se propõe a resumir o estado atual do conhecimento sobre 

o assunto, com o objetivo de analisar como as características das redes de inter-

relações sociais afetam o processo de difusão de inovações. Para simular a 

formulação de políticas capazes de acelerar a difusão de novas tecnologias e/ou os 

comportamentos considerados desejáveis em diferentes redes sociais, foi utilizada a 

técnica de modelagem baseada em agentes. Os resultados gerais indicam que a 

difusão está positivamente associada à presença de indivíduos de destaque na 

network; entretanto, a influência dos líderes de opinião para desencadear o processo 

de difusão é importante em sistemas centralizados e dissortativos (quando os 

indivíduos mais centrais estão conectados com os mais periféricos na rede social). 

E, quanto mais conectada a network, menor a massa crítica requerida para 

desencadear o processo de difusão. Os mecanismos de análise desenvolvidos neste 

trabalho também podem ter aplicações fora do âmbito da difusão de inovações. 

Conforme o autor, um possível campo de aplicação seria o de finanças e de políticas 

sociais e o de saúde pública. 

Stefani, R. 

Inovação da firma e 

dinâmicas de 

proximidade: o caso da 

Combinada com o pensamento evolucionista, a economia da tecnologia estuda a 

firma sob uma perspectiva sistêmica, na qual a história, os vínculos externos, o 

território e as instituições formam, em conjunto, o sistema de inovação que é capaz 

de condicionar o desempenho tecnológico e competitivo da região. Para esse 
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indústria de 

equipamentos médicos, 

hospitalares e 

odontológicos do Rio 

do Grande do Sul. 2015 

enfoque, o espaço importa, e diferentes proximidades são relevantes para se 

compreender o comportamento inovador da firma. A geografia econômica, a partir 

da virada institucional, ocupa-se cada vez mais com a ideia de evolução e de 

proximidade na formação da paisagem econômica, que entende as experiências e as 

competências aprendidas por indivíduos em determinada localidade ao longo do 

tempo como elementos que podem, em grande medida, determinar o presente e a 

trajetória futura do espaço. Para investigar o caminho traçado pela região, 

economistas têm procurado pistas em diversas disciplinas relacionadas (ciência 

regional, geografia da inovação etc.), originando um subcampo dentro da economia 

intitulado geografia econômica evolucionária. Nessa corrente, a inovação é capaz de 

provocar alteração na dinâmica econômica regional, e o conhecimento assume 

postura central nesse contexto. A ideia fundamental é que existe a necessidade de 

interação e de comunicação para ocorrer a troca de conhecimento entre agentes, que 

é sustentada por diversos tipos de proximidade. Partindo desses conceitos, o trabalho 

procura entender o comportamento das dinâmicas de proximidades nas interações 

estabelecidas pelas firmas para a realização de suas atividades inovativas e utiliza 

como objeto de análise o setor de equipamentos médico-hospitalares do Rio Grande 

do Sul. Os resultados indicam que a proximidade geográfica e a proximidade social 

atuam como importante direcionador na formação das relações da amostra. A 

proximidade institucional demonstrou alguma importância para o setor, porém não 

se pode dizer o mesmo para as dimensões cognitiva e organizacional. O profissional 

da saúde (médico, enfermeiro, odontologista etc.) é identificado como agente que 

assume caráter estratégico e é capaz de induzir a inovação. Também se pode citar 

uma relação intensa (porém menos estratégica) com fornecedores de peças 

especializadas e os hospitais, estes últimos utilizados sob condições específicas. As 

relações com universidades são realizadas em situações críticas (gargalos 

tecnológicos), para as quais não são encontradas soluções no ambiente interno ou 

junto aos fornecedores.  

Sampaio, G. C. 

Capital social e ações 

conjuntas: um estudo de 

caso no arranjo 

produtivo local de 

vinhos de altitude 

catarinense. 2016 

O objetivo do trabalho foi analisar as relações entre o capital social dos agentes e as 

ações conjuntas desenvolvidas no arranjo produtivo local de vinhos de altitude 

catarinense. A população é constituída de 43 agentes, sendo um agente de 

governança, 26 agentes de apoio e 16 vitivinicultores. Os resultados da pesquisa 

apontam para um bom nível de capital social, traduzindo-se em ações conjuntas na 

rede de agentes. Entre as variáveis do capital social, a confiança apresenta uma 

média ótima na rede de agentes do APL, seguida por bons níveis em relação ao 

engajamento e ao comprometimento, à troca de informações, às normas e sanções, à 

horizontalidade e autoridade e à capacitação. Isso tem gerado um bom grau de 

envolvimento e de efetividade de ações conjuntas, a se destacar a organização de 

eventos, a participação conjunta em feiras e eventos, as campanhas de marketing, o 

desenvolvimento de produtos e de processos e a capacitação de recursos humanos. 

Há um pequeno grupo de agentes que demonstra um capital social forte e um 

ambiente propício para o aumento desse capital em toda a rede. Porém, a avaliação 

de reciprocidade e de densidade apresenta um terço das possibilidades dessa rede, 

ocasionado principalmente pela distância geográfica de muitos agentes que 

compõem o APL.  

Bueno, C. S. 

Cumulatividade 

científica e 

apropriabilidade do 

conhecimento: redes de 

colaboração 

internacional e o caso 

brasileiro no paradigma 

dos biocombustíveis. 

2016 

O estudo apresenta dois blocos teóricos, o primeiro sobre a teoria da inovação, a qual 

permite compreender a inovação tecnológica e a dinâmica da inovação sobre 

possibilidades, entre elas o papel da transferência de tecnologias, da propriedade 

intelectual e das redes de colaboração internacional. A partir disso, no bloco 

seguinte, compreende-se o que vem a ser o paradigma tecnológico dos 

biocombunstíveis. A teoria contribui para o entendimento do desenvolvimento 

dessas tecnologias na dinâmica internacional entre os países que tentam se aproximar 

dessa fronteira tecnológica. Assim, o estudo busca investigar a base de conhecimento 

no setor de bioetanol de cana-de-açúcar, especificamente no caso brasileiro, 

utilizando metodologias de análise de redes de colaboração. Foi utilizada a base de 

dados de artigos da ISI Web of Science para analisar a rede de colaboração e a 

cumulatividade do conhecimento. Para avaliar a apropriabilidade, são utilizadas 

patentes das bases de dados do United States Patent and Trademark Office (USPTO) 

e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A base da Derwent 

Innovation é utilizada para estudar a rede de tecnologia das patentes (IPCs). No caso 
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brasileiro, os resultados sugerem uma desarticulação na base de conhecimento, uma 

vez que o país é líder no ranking de artigos, mas não tem o mesmo efeito para 

patentes. O mesmo não se verifica no que se refere aos principais agentes em 

colaboração com o Brasil, como os Estados Unidos e a Índia. Discute que os ativos 

intangíveis ligados ao conhecimento, como redes de colaboração internacional, são 

vieses de proxy da inovação radical que está em curso. Conclui que fortes ligações 

estratégicas que caracterizam a cumulatividade da ciência e os vínculos de 

colaboração entre os países revelam os mecanismos de oportunidade e a natureza da 

inovação. 

Ferreira, J. L.  

As elites no processo de 

desenvolvimento 

econômico regional: 

um estudo de caso na 

Agência de Fomento do 

Paraná. 2017 

O objetivo deste trabalho é avaliar quais atores pertencem ao círculo decisório da 

Agência de Fomento do Paraná. A proposta tem como base dois princípios: o primeiro 

diz respeito à teoria conhecida como o hexágono do desenvolvimento regional. O 

segundo princípio é a teoria das elites. Dessa forma, as determinações de quais atores 

pertencem à elite da Agência de Fomento do Paraná remete à capacidade deles de deter 

o poder decisório dos projetos de desenvolvimento regional promovidos pela instituição. 

A metodologia utilizada é a análise de redes sociais, sendo que o resultado aponta para 

uma rede que se identifica com uma linha ideológico-partidária que extrapola a questão 

da política de coalizão, em que cargos administrativos são distribuídos aos indivíduos 

que auxiliaram na campanha, passando a possuir pares que se identificam com a 

ideologia partidária também em entidades de representação de classe, fazendo com que 

se questionem: a função real dos projetos existentes; como se comporta o movimento em 

torno da agência caso um governo de oposição vença; e até que ponto esse fator poderá 

atrapalhar o projeto de desenvolvimento regional, objeto social da Agência de Fomento 

do Paraná. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

A partir dos estudos identificados no catálogo de teses e dissertações da CAPES, é 

possível verificar uma série de outros trabalhos realizados no contexto brasileiro que utilizam 

a análise de redes na busca por compreender a dinâmica das relações entre os agentes que são 

responsáveis pelo desenvolvimento de uma região, trazendo à tona o conhecimento como um 

importante ativo regional que contribui para a inovação e para o aumento do capital social. 

 

3.5 BUSCA EM LIVROS DO GRUPO DE PESQUISA INOVAÇÃO EM CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA – COMOVI 

 

Além da pesquisa nas diversas bases de dados, utilizou-se também a produção científica 

das coletâneas de artigos publicados nos livros do Grupo de Pesquisa Inovação em Ciência e 

Tecnologia (CoMovI), registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), certificado pela Universidade Federal de Santa Catarina sob a liderança 

da professora Dra. Édis Mafra Lapolli, cujos pesquisadores atuam na área de gestão do 

conhecimento, na linha de pesquisa “Gestão do Conhecimento, Empreendedorismo e Inovação 

Tecnológica”.  

As coletâneas estão consolidadas nas seguintes obras selecionadas: 

 

• LAPOLLI, É. M.; ROSA, S. B. – Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável: 

visão global e ação local – volume 1 (2009).  
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• LAPOLLI, É. M.; ROSA, S. B. – Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável: 

visão global e ação local – volume 2 (2009). 

• LAPOLLI, É. M.; DANDOLINI, G. A.; TORQUATO, M. – Gestão empreendedora da 

inovação: aspectos fundamentais – livro 1 (2014). 

• LAPOLLI, É. M.; DANDOLINI, G. A.; SCHMITZ, A. L. F. – Gestão empreendedora 

da inovação: estudos de caso em empresas de base tecnológica – livro 2 (2015).  

• LAPOLLI, É. M.; DANDOLINI, G. A.; WILLERDING, I. A. V. – Gestão 

empreendedora da inovação: recomendações e boas práticas – livro 3 (2016). 

• LAPOLLI, É. M.; DANDOLINI, G. A.; SOUZA, J. A. de; GOMES JÚNIOR, W. V. – 

Empreendedorismo e inovação social (2017). 

 

Os livros produzidos pelo CoMovI são formados por coletâneas de artigos e alinhados 

aos temas gestão do conhecimento, empreendedorismo, desenvolvimento sustentável e 

inovação. Apresentam estudos de caso e estudos bibliográficos que contribuem 

significativamente para a fundamentação teórica do presente trabalho. 

 

3.6 BUSCA EM OUTROS LIVROS E MATERIAIS CONSIDERADOS RELEVANTES À 

PESQUISA 

 

Verificou-se relevante também o uso de materiais complementares coletados durante o 

período de curso das disciplinas. Entre eles, estão artigos indicados pelos professores do 

PPGEGC e outros materiais coletados ao longo do percurso do doutoramento, destacados no 

Quadro 11A: 

 

Quadro 11A – Estudos selecionados a partir de outros materiais considerados relevantes à 

pesquisa. 
Autor(es) Título Ano 

Freeman, L. C. A set of measures of centrality based on betweenness. 1977 

Freeman, L. C. Centrality in social networks conceptual clarification. 1978 

Knoke, D.; Kuklinski, J. Network analysis. 1982 

Granovetter, M. S. Economic action and social structure: the problem of 

embeddedness. 

1985 

Powell, W. W. Neither market nor hierarchy: network forms of organization. 1990 

Cohen, W. M.; Levinthal, 

D. A. 

Absorptive capacity: a new perspective on learning and 

innovation. 

1990 

Krugman, P. R. Geography and trade. 1991 

Nelson, R. R. National innovation systems: a comparative analysis. 1993 

Nonaka, I.; Takeuchi, H. The knowledge-creating company: how Japanese companies 

create the dynamics of innovation. 

1995 

Audretsch, D. B.; 

Feldman, M. P. 

R&D spillovers and the geography of innovation and production. 1996 

Morgan, K. The learning region: institutions, innovation and regional renewal. 1997 

Storper, M. The regional world: territorial development in a global economy. 1997 

Porter, M. E. Clusters and the new economics of competition. 1998 

Watts, D. J.; Strogatz, S. 

H. 

Collective dynamics of “small world” networks. 1998 
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Maskell, P.; Malmberg, 

A. 

Localised learning and industrial competitiveness. 1999 

Almeida, P.; Kogut, B. Localization of knowledge and the mobility of engineers in 

regional networks. 

1999 

Porter, M. E. Location, competition, and economic development: local clusters 

in a global economy. 

2000 

Scott, J. Social network analysis: a handbook. 2000 

Sternberg, R. Innovation networks and regional development – evidence from 

the European Regional Innovation Survey (ERIS): theoretical 

concepts, methodological approach, empirical basis and 

introduction to the theme issue. 

2000 

Cooke, P. Regional innovation systems, clusters and the knowledge 

economy. 

2001 

Asheim, B. T.; Isaksen, A. Regional innovation systems: the integration of local “sticky” and 

global “ubiquitous” knowledge. 

2002 

Breschi, S.; Lissoni, F. Mobility and social networks: localised knowledge spillovers 

revisited. 

2003 

Owen-Smith, J.; Powell, 

W. 

Knowledge networks as channels and conduits: the effects of 

spillovers in the Boston biotechnology community. 

2004 

Storper, M.; Venables, A. Buzz: face-to-face contact and the urban economy. 2004 

Audretsch, D. B.; 

Feldman, M. P. 

Knowledge spillovers and the geography of innovation. 2004 

Giuliani, E.;  

Bell, M. 

The micro-determinants of meso-level learning and innovation: 

evidence from a Chilean wine cluster. 

2005 

Powell, W.; White, D.; 

Koput, K.; Owen-Smith, 

J. 

Network dynamics and field evolution: the growth of 

interorganizational collaboration in the life sciences. 
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O Quadro 12A apresenta a síntese dos estudos selecionados a partir de outros materiais 

considerados relevantes à pesquisa.  

 

Quadro 12A – Síntese dos estudos selecionados a partir de outros materiais considerados 

relevantes à pesquisa. 
Referência Síntese 

Freeman, L. C. 

A set of measures of 

centrality based on 

betweenness. 1977 

Uma família de medidas de centralidade de pontos e gráficos baseada nas primeiras 

intuições de Bavelas (1948) é introduzida. Essas medidas definem a centralidade em termos 

do grau em que um ponto se apresenta no caminho mais curto entre os outros pontos e, 

portanto, tem maior potencial de controle da comunicação. Essas medidas podem ser 

usadas para indexar a centralidade em qualquer rede grande ou pequena de relações 

simétricas, conectadas ou não. 

Freeman, L. C. 

Centrality in social 

networks conceptual 

clarification. 1978 

O conjunto das condições intuitivas para medidas de centralidade estrutural nas redes 

sociais é revisado, e as medidas existentes são avaliadas em termos de sua consistência 

com as intuições e de sua interpretabilidade. Três concepções intuitivas distintas de 

centralidade são estabelecidas, e as medidas existentes são refinadas para incorporar essas 

concepções. As três medidas são desenvolvidas para cada conceito, sendo uma absoluta e 

uma relativa da centralidade de posições em uma rede, e a terceira refletindo o grau de 

centralização de toda a rede. São examinadas as implicações dessas medidas para estudos 

experimentais de pequenos grupos. 

Knoke, D.; Kuklinski, 

J. Network analysis. 

1982 

A análise de redes é o estudo interdisciplinar das relações sociais e tem raízes na 

antropologia, na sociologia, na psicologia e na matemática aplicada. Concebe a estrutura 

social em termos relacionais, e seu construto mais fundamental é o de uma rede social, 

compreendendo, no nível mais básico, um conjunto de atores sociais e um conjunto de 

laços relacionais conectando pares desses atores. Uma suposição básica é que os atores 

sociais são interdependentes e que os laços relacionais entre eles têm consequências 

importantes para cada ator social, bem como para os grupos sociais mais amplos que eles 

compõem. Os nós ou membros da rede podem ser grupos ou organizações, bem como 

pessoas. A análise de rede envolve uma combinação de teorização, construção de modelo 

e pesquisa empírica, incluindo (possivelmente) sofisticada análise de dados. O objetivo é 

estudar a estrutura da rede, muitas vezes analisada usando conceitos como densidade, 

centralidade, prestígio, mutualidade e papel. 
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Granovetter, M. S. 

economic action and 

social structure: the 

problem of 

embeddedness. 1985 

Como o comportamento e as instituições são afetados pelas relações sociais é uma das 

questões clássicas da teoria social. Este artigo discute até que ponto a ação econômica está 

inserida nas estruturas das relações sociais. O autor explica que, embora os relatos 

neoclássicos forneçam uma explicação “não socializada” ou de um ator atomizado para tal 

ação, os economistas reformistas da sua época que tentavam trazer de volta a estrutura 

social o fazem da maneira “supersocializada”. Assim, destaca-se que as descrições “sub” 

e “super” socializadas são paradoxalmente semelhantes em sua negligência das estruturas 

contínuas das relações sociais, e uma descrição sofisticada da ação econômica deve 

considerar sua imersão nessas estruturas de forma dinâmica.  

Powell, W. W. 

Neither market nor 

hierarchy: network 

forms of organization. 

1990 

O autor afirma que as formas de organização em redes são tipificadas por padrões 

recíprocos de comunicação e por troca de correspondência, e isso representa um padrão 

viável de organização econômica. As redes são contrastadas com estruturas de governança 

de mercado e hierárquicas, e as características distintivas das redes são destacadas. São 

apresentados exemplos ilustrativos de arranjos de rede no setor de construção e de 

indústrias de alta tecnologia, em economias regionais e em setores anteriormente verticais, 

concluindo com uma discussão sobre as condições que dão origem às formas de rede. 

Cohen, W. M.; 

Levinthal, D. A. 

Absorptive capacity: a 

new perspective on 

learning and 

innovation. 1990 

Os autores afirmam que a capacidade de uma empresa em reconhecer o valor de novas 

informações externas, assimilá-las e aplicá-las a fins comerciais é essencial para suas 

capacidades inovadoras, definindo isso como a capacidade de absorção da empresa. A 

discussão enfoca primeiramente as bases cognitivas para a capacidade de absorção de um 

indivíduo, incluindo, em particular, o conhecimento relacionado anterior e a diversidade 

de antecedentes. Em seguida, caracteriza os fatores que influenciam a capacidade de 

absorção no nível organizacional, como a capacidade de absorção de uma organização 

difere da capacidade de seus membros individuais e o papel da diversidade de 

conhecimentos dentro de uma organização. Argumenta-se que o desenvolvimento da 

capacidade de absorção e, por sua vez, o desempenho inovador dependem da história ou 

do caminho e argumentam como a falta de investimento em uma área de especialização 

antecipadamente pode impedir o desenvolvimento futuro de uma capacidade técnica nessa 

área. O estudo apresenta um modelo de investimento forte em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), no qual a P&D contribui para a capacidade de absorção de uma empresa e testa 

previsões relativas ao investimento de uma empresa em P&D no conhecimento subjacente 

à mudança técnica dentro de uma indústria. A discussão enfoca as implicações da 

capacidade absortiva para a análise de outras atividades inovadoras relacionadas, incluindo 

pesquisa básica, adoção e difusão de inovações e decisões de participar de 

empreendimentos cooperativos de P&D. 

Krugman, P. R. 

Geography and trade. 

1991 

No livro, o autor fornece uma síntese de ideias resgatadas da sua experiência 

profissional como economista internacional e da literatura, descrevendo novos 

modelos para implementar um estudo da geografia econômica. Krugman observa que 

suas próprias falhas em ignorar a geografia econômica foram compartilhadas por 

muitos economistas profissionais, principalmente por causa da falta de modelos 

explicativos. Com isso, acreditou que poderia mudar a natureza do campo. A teoria 

econômica geralmente assume a distância, e o autor argumenta que é hora de colocá-

lo de volta, que a localização da produção no espaço é uma questão-chave tanto dentro 

como entre as nações. 

Nelson, R. R. 

National innovation 

systems: a comparative 

analysis. 1993 

A desaceleração do crescimento nos países industrializados ocidentais, combinada 

com a ascensão do Japão como uma grande potência econômica e tecnológica, bem 

como a aprimorada sofisticação técnica de Taiwan, Coreia e outros NICs, levou ao que 

os autores acreditam ser um “tecnocentrismo”, combinando uma forte crença de que 

as capacidades tecnológicas das empresas de uma nação são a principal fonte de seu 

processo competitivo e a crença de que essas capacidades são, em certo sentido, 

nacionais e podem ser construídas por ação nacional, caracterizando assim a relevância 

dos sistemas nacionais de inovação. O cerne do trabalho contém estudos de 17 países, 

desde grandes industrializados orientados para o mercado até vários pequenos de alta 

renda, incluindo vários Estados recentemente industrializados, destacando o papel das 

instituições e dos mecanismos que apoiam a inovação técnica, mostrando 

semelhanças, diferenças e suas fontes nos países. 

Nonaka, I.; Takeuchi, 

H. The knowledge-

creating company: how 

Japanese companies 

create the dynamics of 

innovation. 1995 

O conhecimento é o novo recurso competitivo, e sua criação e utilização são um 

processo dinâmico e interativo. As empresas japonesas tornaram-se bem-sucedidas 

devido à sua habilidade e expertise em criar conhecimento organizacional. O 

conhecimento organizacional não é apenas a criação de novos conhecimentos, mas 

também a disseminação deles por toda a organização e a incorporação em produtos, 

serviços e sistemas. O conhecimento é usado como unidade básica de análise para 
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explicar o comportamento da empresa, podendo ser explícito ou tácito, tratando-os 

como complementos que formam um relacionamento dinâmico em que o indivíduo 

interage com a organização promovendo a criação de conhecimento tanto nos níveis 

individual como de grupo e organizacional, produzindo quatro processos principais de 

conversão do conhecimento: do tácito para o explícito, do explícito para o explícito, 

explícito para o tácito e do tácito para o tácito. O modelo apresenta-se numa espiral de 

criação de conhecimento organizacional. A empresa Matsushita é usada para ilustrar 

o modelo de processo de criação de conhecimento da organização, em que os dois 

estilos tradicionais de gestão (top-down e bottom-up) mostram-se não eficazes na 

promoção da dinâmica necessária para criar conhecimento organizacional, e uma nova 

estrutura organizacional considerada mais apropriada à criação de conhecimento é 

proposta. 

Audretsch, D. B.; 

Feldman, M. P. 

R&D spillovers and the 

geography of 

innovation and 

production. 1996 

Mais do que a maioria das outras atividades econômicas, a inovação e a mudança 

tecnológica dependem de novos conhecimentos econômicos. Assim, os efeitos de 

transbordamentos (spillovers) de conhecimento econômico entre agentes e empresas 

desempenham papel importante na geração de retornos crescentes e de crescimento 

econômico. Assim, se a capacidade de receber spillovers de conhecimento é 

influenciada pela distância da fonte de conhecimento, então a concentração geográfica 

deve ser observada, especialmente em indústrias em que os spillovers de conhecimento 

provavelmente desempenharão um papel mais importante. Nesse sentido, o estudo 

busca examinar em que medida a atividade industrial se agrupa espacialmente e 

vincula essa concentração geográfica à existência de externalidades do conhecimento. 

Morgan, K. 

The learning region: 

Institutions, innovation 

and regional renewal. 

1997 

Através do prisma da “região de aprendizagem”, este artigo examina algumas das 

implicações teóricas e políticas dessa convergência. Com base no trabalho da 

economia política evolutiva, destaca a importância para o desenvolvimento regional 

do modelo interativo de inovação. Analisa as implicações políticas desse modelo, 

focando, em primeiro lugar, uma nova geração de medidas de política regional da 

União Europeia e, em segundo lugar, um estudo de caso da estratégia regional de 

inovação no País de Gales. O artigo oferece ainda uma avaliação crítica das 

consequências distributivas dessa estratégia, colocando em questão se a política 

regional de inovação é suficiente para resolver os problemas socioeconômicos de 

antigas regiões industriais. 

Storper, M. 

The regional world: 

territorial development 

in a global economy. 

1997 

Ao conceituar a região como um nexo de interdependências não negociadas, o autor 

fortalece o reconhecimento da influência decisiva – sobre competitividade econômica, 

inovação e adaptabilidade – das relações sociais de proximidade, do conhecimento 

local e dos ambientes de aprendizagem, das convenções culturais e dos legados 

industriais e institucionais. Sua abordagem avança consideravelmente na teoria 

regional para além da recente redescoberta das economias externas de aglomeração 

dentro da economia, abrindo caminho para um novo paradigma institucionalista e 

evolucionário nos estudos de desenvolvimento regional por meio de uma abordagem 

interdisciplinar entre a economia e a sociologia. 

Porter, M. E. 

Clusters and the new 

economics of 

competition. 1998 

Segundo o autor, com o advento da internet, as empresas podem obter capital, bens, 

informações e tecnologia de todo o mundo, geralmente com o clique de um mouse. 

Assim, grande parte das teorias convencionais sobre como as empresas e os países 

competem precisam ser reformuladas. Em teoria, mercados globais mais abertos e 

transporte e comunicação mais rápidos devem diminuir o papel da localização na 

competição. Agora qualquer coisa que possa ser eficientemente originada a distância 

por meio de mercados globais e redes corporativas está disponível para qualquer 

empresa e, portanto, a localização é essencialmente anulada como fonte de vantagem 

competitiva. 

Watts, D. J.; Strogatz, 

S. H. Collective 

dynamics of “small 

world” networks. 1998 

Ao explorar modelos simples de redes que podem ser sincronizados, os autores 

descobriram que essas redes formam sistemas que, por sua vez, podem ser altamente 

agrupados, em formas reticuladas, com linhas e nervuras entrecortadas regulares, e 

ainda ter pequenos comprimentos característicos, como gráficos aleatórios, chamando 

de redes de “pequeno mundo” por analogia com o fenômeno do mundo pequeno 

(popularmente conhecido como seis graus de separação). A rede neural de um verme 

Caenorhabditis elegans, a rede elétrica do oeste dos Estados Unidos e o gráfico de 

colaboração dos atores cinematográficos são mostrados como redes de pequeno 

mundo. Conclui-se que modelos de sistemas dinâmicos com formatação de mundo 
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pequeno exibem velocidade de propagação, potência computacional e 

sincronizabilidade.  

Maskell, P.; Malmberg, 

A. 

Localised learning and 

industrial 

competitiveness. 1999 

Mudanças na economia internacional alteraram gradualmente a base da 

competitividade industrial da concorrência estática de preços para a melhoria 

dinâmica, beneficiando empresas que são capazes de criar conhecimento mais 

rapidamente do que seus concorrentes. O artigo argumenta que a proximidade entre as 

empresas desempenha um papel importante nos processos de aprendizagem interativa 

e que a criação de conhecimento é apoiada pela incorporação institucional do 

conhecimento de marca útil para classes específicas de atividade. A competitividade 

sustentável exige a substituição contínua de recursos obsoletos, a reconstrução de 

estruturas e a renovação de instituições nacionais ou regionais economicamente 

importantes, quando a imitação gradualmente transforma capacidades localizadas em 

onipresenças globais. 

Almeida, P.; Kogut, B. 

Localization of 

knowledge and the 

mobility of engineers 

in regional networks. 

1999 

Considerando-se que, uma vez que as instituições e as redes de trabalho variam por 

região, o conhecimento gerado se propaga de forma imperfeita entre empresas e 

nações, havendo assim variações regionais na localização do efeito de 

transbordamentos de conhecimento. O estudo investiga a relação entre a mobilidade 

dos principais detentores de patentes e a localização do conhecimento tecnológico por 

meio da análise de citações de patentes de importantes inovações de semicondutores. 

Dessa forma, a localização do conhecimento é específica para apenas certas regiões, 

particularmente no caso estudado: o Vale do Silício. Portanto, o grau de localização 

varia entre as regiões. Ao analisar os dados sobre a mobilidade interfirmas dos 

detentores de patentes, mostrou-se empiricamente que a mobilidade interfirmas dos 

engenheiros influencia a transferência local de conhecimento, concluindo-se que o 

fluxo de conhecimento está embutido nas redes regionais de trabalho. 

Porter, M. E. 

Location, competition, 

and economic 

development: local 

clusters in a global 

economy. 2000 

Para o autor, durante uma era de competição global, a geografia econômica envolve 

um paradoxo. É amplamente reconhecido que as mudanças na tecnologia e na 

competição diminuíram muitos dos papéis tradicionais de localização. No entanto, os 

clusters, como concentrações geográficas de empresas interconectadas, são uma 

característica marcante de praticamente todas as economias nacionais, regionais, 

estaduais e até metropolitanas, especialmente em nações mais desenvolvidas. A 

prevalência de clusters revela insights importantes sobre a microeconomia da 

concorrência e sobre o papel da localização na vantagem competitiva. Mesmo que 

antigas razões para o agrupamento tenham diminuído em importância com a 

globalização, novas influências de clusters na competição ganharam relevância 

crescente em uma economia cada vez mais complexa, baseada no conhecimento e 

dinâmica. Assim, os clusters representam uma nova maneira de pensar sobre as 

economias nacional, estadual e local e exigem novos papéis para empresas, governo e 

outras instituições no aumento da competitividade. 

Scott, J. 

Social network 

analysis: a handbook. 

2000 

O livro apresenta uma visão abrangente do surgimento e da evolução da análise de 

redes sociais, descrevendo sua base teórica e suas principais técnicas. Com base nas 

ideias centrais de pontos, linhas e caminhos, o autor constrói uma estrutura de análise 

de rede que abrange medidas como densidade, centralidade, clusterização, 

centralização e espacialização. Ele identifica os vários tipos de clique, componente e 

círculo em que as redes são formadas e descreve uma abordagem para posições 

socialmente estruturadas dentro de redes. Na sua terceira edição, apresenta um capítulo 

adicional que discute trabalhos recentes sobre dinâmica de rede e métodos para estudar 

mudanças ao longo do tempo. No capítulo final, discute abordagens para a 

visualização de rede. 

Sternberg, R. 

Innovation networks 

and regional 

development – 

evidence from the 

European regional 

innovation survey 

(ERIS): theoretical 

concepts, 

methodological 

approach, empirical 

Inicialmente, o estudo descreve os conceitos básicos para explicar o desenvolvimento 

regional orientado para a rede. Posteriormente, o objetivo é avaliar a significância de 

redes de inovação em um conjunto de dados suficientemente grande e estatisticamente 

representativo para os vários tipos de região. O estudo empírico é realizado com os 

dados coletados entre 1995 e 1999 na Pesquisa Regional Europeia sobre Inovação 

(ERIS), que efetuou três inqueritos abrangentes em 11 regiões europeias, com um total 

de 8.635 questionários, num esforço para identificar, sistematizar e quantificar as 

ligações entre agentes inovadores. A questão da gama de tais ligações inovadoras 

desempenha um papel central na análise. 
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basis and introduction 

to the theme issue. 

2000 

Cooke, P. 

Regional innovation 

systems, clusters and 

the knowledge 

economy. 2001 

Este artigo apresenta um relato sistemático da ideia e do conteúdo dos sistemas 

regionais de inovação após descobertas feitas por cientistas regionais, geógrafos 

econômicos e analistas de inovação. Considera tanto as condições e os critérios para o 

reconhecimento e para o julgamento empíricos quanto se os casos concretos de 

atividade de inovação analisados cientificamente garantem a designação do sistema de 

inovação regional. O artigo conclui afirmando que a fonte da lacuna de inovação da 

Europa com os Estados Unidos depende da confiança excessiva na intervenção 

pública, o que significa um grande fracasso do mercado. Para o autor, o futuro exigirá 

uma ampla evolução dos sistemas públicos de apoio à inovação, juntamente com um 

apoio institucional e organizacional mais forte do setor privado. 

Asheim, B. T.; Isaksen, 

A. Regional innovation 

systems: the integration 

of local “sticky” and 

global “ubiquitous” 

knowledge. 2002 

O estudo examina como as empresas em três clusters regionais na Noruega, dominadas 

pela construção naval, pela engenharia mecânica e pela indústria eletrônica, exploram 

recursos locais específicos, bem como o conhecimento externo de classe mundial, para 

fortalecer sua competitividade. A partir desses estudos de caso, fez-se a análise de 

quatro pontos: (1) Sistemas regionais típicos de inovação, ou seja, grupos regionais 

“cercados” por organizações locais de apoio, são bastante incomuns na Noruega. (2) 

Os contatos externos, fora do meio industrial local, são cruciais nos processos de 

inovação também em muitas MPE. (3) Os processos de inovação podem ser 

considerados fenômenos regionais em clusters regionais, pois os recursos regionais e 

as redes colaborativas geralmente têm um significado decisivo para a atividade de 

inovação das empresas. (4) Os recursos regionais incluem, em particular, um 

conhecimento contextual específico do lugar, tanto de natureza tácita como codificada, 

que, em combinação, é bastante geograficamente imóvel. 

Breschi, S.; Lissoni, F. 

Mobility and social 

networks: localised 

knowledge spillovers 

revisited. 2003 

O artigo fornece uma reavaliação de argumentos e de testes em apoio à existência e à 

magnitude dos efeitos de transbordamentos de conhecimento localizados propostos 

por Jaffe, Trajtenberg e Henderson (1993). Utilizaram-se informações em patentes 

para controlar a mobilidade de inventores entre empresas e geograficamente, bem 

como para os laços de rede que tal mobilidade contribui para estabelecer. Os resultados 

indicam que os efeitos de localização tendem a desaparecer onde citações de patentes 

não estão ligadas entre si por qualquer relacionamento de rede. Pelo contrário, os 

fluxos de conhecimento, evidenciados por citações de patentes, são fortemente 

localizados na medida em que a mobilidade do trabalho e os laços de rede também 

são. Assim, interpretaram-se esses resultados como evidência de que a geografia não 

é uma condição suficiente para acessar um conjunto local de conhecimento, mas requer 

participação ativa em uma rede de trocas de conhecimento. Além disso, a contratação 

de trabalhadores de concorrentes e de outras empresas parece ser um meio 

fundamental para acessar tal rede. 

Owen-Smith, J.; 

Powell, W. 

Knowledge networks 

as channels and 

conduits: the effects of 

spillovers in the Boston 

biotechnology 

community. 2004 

Baseados em novos métodos de visualização de redes e em regressões binomiais 

negativas de efeitos fixos condicionais para testar os argumentos para empresas de 

biotecnologia terapêutica humana localizadas na área metropolitana de Boston, os 

autores afirmam que duas características importantes, não relacionais, de redes 

interorganizacionais formais alteram fundamentalmente o fluxo de informação através 

de uma rede, a saber, a proximidade geográfica e a forma organizacional. Nas 

economias regionais, as ligações contratuais entre organizações fisicamente próximas 

representam canais relativamente transparentes para a transferência de informações, 

pois estão inseridas em um ambiente rico em mecanismos informais e de transmissão 

do mercado de trabalho. Da mesma forma, argumentam que os efeitos de 

transbordamento que resultam de alianças proprietárias são uma função dos 

compromissos e das práticas institucionais dos membros da rede. Quando os nós 

dominantes em uma rede de inovação estão comprometidos com regimes abertos de 

divulgação de informações, toda a estrutura é caracterizada por laços menos 

rigorosamente monitorados. A acessibilidade relativa do conhecimento transferido por 

meio de vínculos contratuais para organizações determina se os benefícios da inovação 

se agregam amplamente à participação em um componente de rede coerente ou 

estritamente à centralidade.  

Storper, M.; Venables, 

A. Buzz: face-to-face 

Neste artigo os autores argumentam que os modelos existentes de concentrações 

urbanas são incompletos, a menos que estejam fundamentados no aspecto mais 
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contact and the urban 

economy. 2004 

essencial da proximidade: o contato face a face. O contato face a face tem quatro 

características principais: é uma tecnologia de comunicação eficiente; pode ajudar a 

resolver problemas de incentivo; pode facilitar a socialização e a aprendizagem; e 

fornece motivação psicológica. Os autores discutem cada uma dessas características e 

desenvolvem modelos econômicos formais de duas delas, concluindo que o contato 

face a face é particularmente importante em ambientes em que a informação é 

imperfeita, muda rapidamente e não é facilmente codificada, o que são as principais 

características de muitas atividades criativas. 

Audretsch, D. B.; 

Feldman, M. P. 

Knowledge spillovers 

and the geography of 

innovation. 2004 

Este esrtudo enfoca as dimensões geográficas dos efeitos de transbordamento de 

conhecimento. O ponto de partida vem da economia da inovação e da mudança 

tecnológica que tradicionalmente se concentraram na função de produção de inovação, 

desconsiderando questões envolvendo localização e geografia. No entanto, os 

resultados empíricos sugeriram que a produção de conhecimento tem uma dimensão 

espacial. Armado com uma nova compreensão teórica sobre o papel, sobre a 

importância dos efeitos de transbordamento de conhecimento e sobre a maneira como 

eles são localizados, os estudiosos começaram a estimar a função de produção de 

conhecimento com uma dimensão espacial. A localização e o espaço geográfico 

tornaram-se fatores-chave na explicação dos determinantes da inovação e da mudança 

tecnológica. O esrtudo também identifica novos insights que buscaram penetrar na 

caixa-preta do espaço geográfico, abordando uma limitação inerente ao modelo de 

produção de conhecimento. Essas ideias vêm de uma rica tradição de analisar o papel 

das economias de localização e de urbanização, estendendo o foco para a organização 

da atividade econômica dentro de uma dimensão espacial e examinando como os 

diferentes aspectos organizacionais influenciam o desempenho econômico. Embora a 

teoria do crescimento endógeno enfatize a importância dos investimentos em P&D e 

em capital humano, uma agenda de pesquisa precisa ser mapeada, identificando-se o 

papel que os investimentos em condutas de transbordamento podem gerar no 

crescimento econômico. Pode ser que um mapeamento do processo pelo qual o novo 

conhecimento é criado, externalizado e comercializado tenha a chave para fornecer os 

vínculos microeconômicos ao crescimento macroeconômico endógeno. 

Giuliani, E.;  

Bell, M. 

The micro-

determinants of meso-

level learning and 

innovation: evidence 

from a Chilean wine 

cluster. 2005 

Segundo os autores, a maioria das análises sobre a relação entre o agrupamento 

espacial e o aprendizado tecnológico das empresas enfatizou a influência do primeiro 

sobre o último e concentrou-se na aprendizagem intracluster como fator de 

desempenho inovador. Este artigo inverte essas perspectivas. Ele examina a influência 

das capacidades de absorção das empresas individuais no funcionamento do sistema 

de conhecimento intracluster e sua interconexão com o conhecimento extracluster. 

Aplica a análise de redes sociais para identificar os diferentes papéis cognitivos 

desempenhados pelas empresas de cluster e a estrutura geral do sistema de 

conhecimento de um cluster de vinho no Chile. Os resultados mostram que o 

conhecimento não é difundido uniformemente “no ar”, mas flui dentro de um grupo 

central de empresas caracterizadas por capacidades de absorção avançadas. Os 

diferentes papéis cognitivos das empresas incluem alguns que contribuem ativamente 

para a aquisição, a criação e a difusão do conhecimento, como no caso dos gatekeepers 

tecnológicos. Outros permanecem cognitivamente isolados do cluster, embora em 

alguns casos fortemente ligados ao conhecimento extracluster. Possíveis implicações 

para a política são discutidas. 

Powell, W.; White, D.; 

Koput, K.; Owen-

Smith, J. 

Network dynamics and 

field evolution: the 

growth of 

interorganizational 

collaboration in the life 

sciences. 2005 

Uma análise recursiva da rede e da evolução institucional é oferecida para explicar a 

estrutura descentralizada do campo comercial das ciências da vida. Quatro lógicas 

alternativas de apego são testadas para explicar a estrutura e a dinâmica da colaboração 

interorganizacional em biotecnologia: vantagem acumulativa, homofilia, tendência de 

seguir e multiconectividade. Usando múltiplos métodos novos, os autores demonstram 

como regras diferentes de afiliação moldam a evolução da rede. Estratégias de 

comercialização perseguidas pelos primeiros participantes corporativos são 

suplantadas por universidades, institutos de pesquisa, capital de risco e pequenas 

empresas. À medida que as organizações aumentam suas atividades colaborativas e 

diversificam seus laços com os outros, formam-se sub-redes coesas, caracterizadas por 

múltiplos caminhos independentes. Esses componentes estruturais, por sua vez, 

condicionam as escolhas e as oportunidades disponíveis aos membros de um campo, 

reforçando assim uma lógica de apego baseada em conexões diferenciais com diversos 

parceiros. 
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Asheim, B. T.; Coenen, 

L. Knowledge bases 

and regional innovation 

systems: comparing 

Nordic clusters. 2005 

A análise da importância de diferentes tipos de sistemas regionais de inovação deve 

ocorrer dentro de um contexto da base de conhecimento real de várias indústrias na 

economia, já que os processos de inovação das empresas são fortemente moldados por 

sua base de conhecimento específica. Neste artigo, os autores distinguem dois tipos de 

base de conhecimento: analítica e sintética. Esses tipos indicam diferentes 

combinações de conhecimento tácito e explícito, possibilidades e limites de 

codificação, qualificações e habilidades, organizações e instituições envolvidas, assim 

como desafios competitivos específicos de uma economia globalizada, que têm 

diferentes implicações para diferentes setores da indústria e, portanto, para o modo de 

suporte à inovação necessário. A composição tradicional de clusters industriais, 

cercada por organizações de apoio à inovação, constituindo um sistema de inovação 

regional, é quase sempre encontrada em contextos de indústrias com uma base de 

conhecimento sintética (por exemplo, indústrias de engenharia), enquanto a existência 

de sistemas regionais de inovação como parte integrante de um cluster normalmente 

será o caso de indústrias baseadas em conhecimento analítico (por exemplo, indústrias 

baseadas na ciência, como TI e biotecnologia). Na discussão de diferentes modelos de 

sistemas regionais de inovação, o estudo utiliza cinco ilustrações empíricas de um 

projeto comparativo nórdico sobre MPEs e sistemas regionais de inovação. 

Argumenta-se que, em termos de política de inovação, o nível regional geralmente 

fornece uma abordagem fundamentada embutida em redes de atores, reconhecendo a 

importância da base de conhecimento de uma indústria. 

Granovetter, M. 

The impact of social 

structure on economic 

outcomes. 2005 

Segundo o autor, a estrutura social, especialmente na forma de redes sociais, afeta os 

resultados econômicos por três razões principais. Primeiro, as redes sociais afetam o 

fluxo e a qualidade da informação – muitas informações são sutis, com nuances e de 

difícil verificação, por isso os atores não acreditam em fontes impessoais e, em vez 

disso, confiam nas pessoas que conhecem. Em segundo lugar, as redes sociais são uma 

importante fonte de recompensa e de punição, uma vez que são muitas vezes ampliadas 

em seu impacto quando provenientes de outras pessoas conhecidas. Em terceiro lugar, 

a confiança de que os outros farão o que é “certo”, apesar de um claro equilíbrio de 

incentivos em contrário, surge, se isso acontecer, no contexto de uma rede social. Os 

economistas recentemente dedicaram atenção considerável ao impacto da estrutura 

social e das redes na economia. No entanto, neste estudo, o autor concentra-se nas 

contribuições dos sociólogos que desenvolveram princípios fundamentais sobre as 

interações da estrutura social, a informação, a capacidade de punir ou de recompensar 

e a confiança que frequentemente se repetem em suas análises de instituições políticas, 

econômicas e outras. Com base nisso, discute como as estruturas sociais e as redes 

sociais podem afetar os resultados econômicos, como contratação, preço, 

produtividade e inovação. 

Howells, J. 

Innovation and 

regional economic 

development: a matter 

of perspective?. 2005 

Este artigo investiga a questão da política de inovação dentro de um contexto regional. 

A perspectiva que se assume é importante na forma como se interpretam os processos 

e os relacionamentos envolvidos, mas também na maneira como se identificam 

barreiras e problemas na formação de políticas e como alguém as resolve. O artigo 

explora uma série de vieses contrastantes em relação à política de inovação e às regiões 

e procura destacar as implicações disso tanto para a política quanto para o 

desenvolvimento da compreensão conceitual sobre inovação e geografia. 

Mackellar, J. 

Conventions, festivals, 

and tourism: exploring 

the network that binds. 

2006 

O estudo utiliza análise de redes dos vínculos entre organizações de convenções, 

festivais e turismo num estudo de caso em Lismore, Austrália, onde a Câmara de 

Comércio usou uma convenção agrícola em conjunto com um festival comunitário 

para compartilhar recursos e atrair audiências mais amplas, demonstrando os 

resultados dessa relação em termos de inovação, cooperação e desenvolvimento 

regional. Os resultados evidenciam o sucesso desse evento e destacam a importância 

de desenvolver e de manter relações de rede. 

Eraydin, A.; 

Fingleton, B. 

Network relations and 

local economic 

development: some 

causes of differentiated 

network structures and 

intensities among 

A literatura de crescimento regional enfatiza a importância de externalidades de rede 

positivas como determinantes da competitividade de longo prazo da região, 

destacando seu papel na redução de custos de transação espacial e facilitando a 

aprendizagem coletiva e a inovação. Usando análise multivariada, o estudo mostra que 

as diferenças locacionais, e não as diferenças setoriais, explicam as intensidades de 

ligação local, mas esse não é o caso das ligações globais. Verifica que há uma 

importante relação entre o tamanho da empresa e as densidades de ligação local e de 

ligação global; assim, a densidade das redes locais diminui com o aumento do tamanho 
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Turkish industrial 

firms. 2006 

da empresa, enquanto a densidade das redes globais aumenta com o tamanho da 

empresa. Dessa maneira, há uma relação positiva entre a densidade da rede global e a 

produtividade da empresa.  

He, J.; 

Fallah, M. H. 

Dynamics of inventors’ 

network and growth of 

geographic clusters: 

evidence from 

telecommunications 

industry in NJ & TX. 

2006 

Realiza um estudo comparativo de análise de redes dos clusters de telecomunicações 

em Nova Jersey e Texas para demonstrar que a dinâmica da rede de inventores pode 

ser um bom preditor para o crescimento (ou declínio) de um cluster geográfico. A 

análise comparativa mostra que o cluster de telecomunicações da Nova Jersey era 

dominado por grandes empresas, e os inventores tendiam a ficar com seus grandes 

empregadores, sendo que a rede do Texas mostra um padrão muito diferente, em que 

os inventores são mais propensos a se movimentar em torno de múltiplos 

empregadores. Esses movimentos aumentam as repercussões do conhecimento e 

fortalecem a rede local de pesquisadores, levando ao crescimento da produção de 

inovação. Com isso, a rede do Texas mostra uma ampliação significativa de 

conectividade, sendo que essa tendência não foi encontrada em Nova Jersey. 

Xu, S. X.; 

McNaughton, R. B. 

High-technology 

cluster evolution: a 

network analysis of 

Canada’s Technology 

Triangle. 

2006 

Os clusters de empresas de alta tecnologia são uma influência significativa na 

competitividade e na inovação das economias regionais. A transferência de 

conhecimento, a rede entre empresas e os processos de aprendizagem coletiva formam 

a dinâmica subjacente que impulsiona os clusters de alta tecnologia a evoluir com o 

tempo. A pesquisa examina a evolução do Canada’s Technology Triangle (CTT), da 

região de Waterloo, Canadá, analisando seu TechMap™, um gráfico genealógico do 

desenvolvimento do cluster. Os achados sobre as principais características do processo 

de evolução do cluster CTT têm implicações para as teorias de clusters de alta 

tecnologia, para a política de desenvolvimento econômico e para as práticas gerenciais 

das firmas em tais clusters. Eles também são um importante complemento para 

entender os processos de internacionalização das startups intensivas em conhecimento 

que formam o cluster. 

Cantner, U.; Graf, H. 

The network of 

innovators in Jena: an 

application of social 

network analysis. 2006 

Neste estudo, os autores aplicam métodos de análise de redes sociais para descrever a 

evolução da rede inovadora de Jena, Alemanha, no período de 1995 a 2001, 

considerando essa evolução voltada para um foco crescente nas competências 

essenciais do sistema local de inovação. Além disso, analisam a rede resultante das 

cooperações em P&D e explicam, por meio de técnicas de regressão de rede, que a 

mobilidade profissional dos cientistas e a sobreposição tecnológica entre os atores, em 

vez de cooperações passadas, podem prever melhor a estrutura resultante. Também 

observam uma importância crescente da universidade, enquanto o antigo “Kombinate” 

começa a perder seu papel proeminente. 

Fleming, L.; King III, 

C.; Juda, A. 

Small worlds and 

regional innovation. 

2006 

As redes de “mundo pequeno” atraíram muita atenção teórica e são amplamente 

pensadas para aumentar a criatividade. No entanto, pesquisas empíricas de sua 

evolução e da evidência de seus benefícios permanecem escassos. Neste estudo, os 

autores desenvolveram um banco de dados sobre coautoria de patentes para investigar 

os efeitos das redes de colaboração na inovação. A análise revela a existência de 

estruturas regionais de “mundo pequeno” e o surgimento e o desaparecimento de 

componentes gigantes em redes de colaboração de patentes. Usando modelos 

estatísticos, não conseguimos encontrar evidências de que a estrutura do “mundo 

pequeno” (aglomerados coesos conectados por ligações não locais ocasionais) 

aumenta a produtividade inovadora dentro das regiões geográficas. Verificou-se que 

tanto comprimentos de caminho mais curtos quanto componentes maiores conectados 

se correlacionam com maior inovação. São discutidas ainda as implicações das 

descobertas para futuras pesquisas e teorias de redes sociais, bem como políticas 

regionais de inovação. 

Boschma, R. A.;  

Ter Wal, A. L. J. 

Knowledge networks 

and innovative 

performance in an 

industrial district: the 

case of a footwear 

district in the south of 

Italy. 2007 

Os autores afirmam que literatura tradicional do distrito tende a assumir que: (1) a 

competitividade das empresas depende de fontes externas de conhecimento; (2) todas 

as empresas de um distrito se beneficiam de externalidades de conhecimento; (3) 

confiar em relações externas de conhecimento significa necessariamente que elas estão 

confinadas à área do distrito. No estudo de caso do distrito de calçados de Barletta, no 

sul da Itália, os autores sugerem o contrário. Com base na análise de redes sociais, 

demonstram que a rede de conhecimento local é bastante fraca e distribuída de forma 

desigual entre as empresas locais. Uma forte posição da rede local de uma empresa 

tendia a aumentar seu desempenho inovador, assim como sua conectividade com 

empresas extralocais. Então, importava estar conectado localmente ou não localmente: 

ser colocalizado certamente não era suficiente. Ter uma alta capacidade de absorção 
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parecia levantar apenas indiretamente, através de relacionamentos não locais, o 

desempenho inovador das empresas. 

Casper, S. 

How do technology 

clusters emerge and 

become sustainable?: 

social network 

formation and inter-

firm mobility within the 

San Diego 

biotechnology cluster. 

2007 

Os clusters tecnológicos regionais são uma importante fonte de desenvolvimento 

econômico. Pesquisas anteriores ligam clusters bem-sucedidos à maior capacidade de 

inovação alcançada por meio da existência de laços sociais que ligam indivíduos entre 

empresas. Entretanto, os mecanismos pelos quais essas redes emergem são menos 

compreendidos. O artigo usa a análise de redes sociais para examinar o surgimento 

dessas redes ligando gerentes seniores empregados em empresas de biotecnologia em 

San Diego, Califórnia. A mobilidade da mão de obra na região forjou uma grande rede 

que une gestores e empresas, enquanto os laços que ligam os gerentes de uma empresa 

inicial, a Hybritech, formaram a espinha dorsal da rede que ancora o crescimento na 

região. 

Van der Valk, T. 

Technology dynamics, 

network dynamics and 

partnering. 2007 

 

Devido ao caráter potencialmente penetrante das tecnologias emergentes, sua evolução 

é considerada altamente importante para estimular o desenvolvimento econômico 

sustentável. Novos desenvolvimentos tecnológicos sucedem-se rapidamente, gerando 

incerteza sobre as oportunidades tecnológicas a serem aproveitadas e levando à 

distribuição de conhecimentos e de competências entre as empresas. Assim, novas 

firmas são fundadas com base em invenções promissoras dentro do campo tecnológico 

emergente, contudo são altamente suscetíveis a risco, o que faz com que busquem se 

engajar em parcerias. O objetivo do estudo é abordar os fatores que contribuem para a 

capacidade de empresas de base tecnológica, ativas em um campo tecnológico 

emergente, colaborarem com outras organizações. O resultado consiste em 

desenvolver um método para estudar a dinâmica da tecnologia em um campo 

tecnológico emergente. Apresenta ainda uma conceituação de dinâmicas de tecnologia 

em duas linhas: os desenvolvimentos na diversidade de populações subsequentes de 

firmas nascentes (startups) e os focos tecnológicos específicos de firmas individuais 

em termos de serem especializadas ou de combinarem diferentes (sub)campos 

tecnológicos. No nível da rede de colaborações das empresas, mostra que os institutos 

de pesquisa possuem uma posição de centralidade, mas, à medida que diferentes 

componentes da rede se tornaram conectados, a acessibilidade dos nós dentro da rede 

melhorou de 2002 a 2004. Nesse período, o diâmetro da rede cresce, indicando que, 

enquanto a acessibilidade dos nós na rede melhora, a rede se expande. Relacionar as 

descobertas sobre os desenvolvimentos de macronível de tecnologia e as redes dentro 

do setor com as parcerias que residem no nível micro constitui a principal contribuição 

deste estudo. A crescente diversidade tecnológica torna difícil para todos os tipos de 

atores, incluindo formuladores de políticas, firmas estabelecidas e capitalistas de risco, 

decidirem quais oportunidades tecnológicas apoiar ou desenvolver. 

Morrison, A. 

Gatekeepers of 

knowledge within 

industrial districts: who 

they are, how they 

interact. 2008 

Estudos em distritos industriais sugerem que seu desempenho inovador está 

estritamente ligado à sua capacidade de absorver conhecimento externo. No entanto, 

a literatura existente fornece alguns insights sobre o funcionamento desse processo. 

Este artigo, focado em empresas líderes localizadas em um bem-sucedido distrito de 

móveis italianos, investiga se elas alimentam o distrito com conhecimento absorvido 

de fontes externas, comportando-se assim como “guardiões do conhecimento”. Os 

resultados mostram que as empresas líderes estão bem conectadas com as fontes de 

conhecimento; no entanto, as ligações com as empresas do distrito são muito mais 

limitadas, assim como as bolsas informais, que, quando ocorrem, são restritas 

principalmente à informação genérica. 

Webb, C. 

Measuring social 

capital and knowledge 

networks. 

2008 

O estudo propõe uma abordagem e métodos de pesquisa para pesquisadores e 

profissionais do desenvolvimento baseado no conhecimento (KBD), explorando o 

capital social e as redes de conhecimento de uma região da cidade, usando um conjunto 

de perguntas harmonizadas que permitem aos pesquisadores olhar para tipos distantes 

de relacionamentos associados, talvez em diferentes organizações. A abordagem 

responde às agendas de desenvolvimento regional, identificando a necessidade de 

abordar especificamente os pontos fracos subjacentes (participação, conectividade e 

empresa) nas regiões da cidade. Uma abordagem e métodos de pesquisa prática são 

descritos e podem ser usados no nível da região da cidade para investigar as relações 

entre redes (formais e informais) de populações dessas regiões, identificadas através 

de seus vínculos com organizações, e entre organizações e redes, que fornecerão 

insights sobre o estado atual das redes de conhecimento da região da cidade, a fim de 
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facilitar sua melhoria social e econômica através do poder das pessoas e de seus 

relacionamentos.  

Fritsch, M.; 

Kauffeld-Monz, M. 

The impact of network 

structure on knowledge 

transfer: an application 

of social network 

analysis in the context 

of regional innovation 

networks. 

2009 

O estudo analisa a transferência de informação e de conhecimento em uma amostra de 

16 redes de inovação regionais alemãs, com quase 300 empresas e organizações de 

pesquisa envolvidas. Os resultados indicam que laços fortes são mais benéficos para a 

troca de conhecimento e de informação do que laços fracos. Além disso, os resultados 

sugerem que as posições dos corretores tendem a estar associadas a retornos sociais, e 

não a benefícios privados. 

Russo, M.; 

Rossi, F. 

Cooperation networks 

and innovation: a 

complex systems 

perspective to the 

analysis and evaluation 

of a regional innovation 

policy programme.  

2009 

Combinando ferramentas de pesquisa etnográfica e análise de redes sociais voltada 

para apoiar redes de inovação na região italiana da Toscana, o artigo explora os 

elementos estruturais do programa de políticas, seu impacto macro no sistema de 

inovação regional e o sucesso de redes individuais na realização de seus objetivos 

específicos. Essa abordagem permitiu derivar algumas características gerais, além de 

sugestões metodológicas para o desenho e a avaliação de programas similares. 

Graf, H.; 

Henning, T. 

Public research in 

regional networks of 

innovators: a 

comparative study of 

four East German 

regions. 

2009 

Entende-se que as universidades e as organizações públicas de pesquisa são elementos 

integradores e essenciais de um sistema de inovação efetivo. Quatro redes regionais 

de inovação alemãs são analisadas, e o papel característico da pesquisa pública dentro 

dessas redes é investigado pela aplicação de métodos de análise de redes sociais 

usando dados de patentes. Os resultados mostram que universidades e instituições não 

universitárias de pesquisa pública são atores-chave em todas as redes regionais. As 

diferenças entre o desempenho inovador regional parecem estar relacionadas às 

diferenças nas propriedades estruturais das redes. 

Krätke, S.; 

Brandt, A. 

Knowledge networks as 

a regional development 

resource: a network 

analysis of the 

interlinks between 

scientific institutions 

and regional firms in 

the metropolitan region 

of Hanover, Germany. 

2009 

O potencial de inovação regional concentrou-se na discussão sobre o tema das redes 

regionais de conhecimento. Este artigo apresenta os resultados da primeira fase de uma 

análise detalhada da rede das relações de cooperação entre instituições científicas e 

empresas na região metropolitana de Hannover-Brunswick-Göttingen, Alemanha. A 

pesquisa centrou-se nas relações de cooperação regionais e suprarregionais de 

aproximadamente 500 estabelecimentos de ciência da região, incluindo suas 

interligações com firmas do setor privado. Essa análise das redes de conhecimento de 

uma região metropolitana policêntrica em diferentes campos de competência produziu 

informações detalhadas sobre a densidade de conhecimento interligado na região, o 

grau de conectividade entre as instituições científicas da região e as empresas do setor 

privado e os nós da rede central dentro da região. O estudo de caso exemplifica a 

abordagem metodológica de uma análise de redes regionais e enfatiza o papel das redes 

de conhecimento como um recurso de desenvolvimento que é de particular relevância 

para as capacidades de inovação da região. 

Brandt, A.; Hahn, C.; 

Krätke, S.; Kiese, M. 

Metropolitan regions in 

the knowledge 

economy: network 

analysis as a strategic 

information tool. 

2009 

O estudo discute a análise de redes como uma ferramenta estratégica de informação 

para a gestão regional do conhecimento e a aplica à região metropolitana de Hannover-

Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, Alemanha, produzindo diagramas de rede e 

parâmetros de tamanho de rede, densidade, centralidade, coesão e conectividade de 

uma grande amostra de atores e de ligações. A pesquisa mostra diferenças marcantes 

entre diferentes campos de competência que destacam o potencial da análise de rede 

como uma ferramenta poderosa e uma base necessária para a tomada de decisões a im 

de impulsionar as regiões metropolitanas para a economia do conhecimento. Descreve 

as implicações genéricas e específicas de casos para a prática da gestão do 

conhecimento regional.  

Krätke, S. 

Regional knowledge 

networks: a network 

analysis approach to the 

O estudo emprega uma abordagem de redes de atores para a análise de redes de 

conhecimento em uma região metropolitana da Alemanha, a fim de investigar a 

estrutura e as propriedades das redes regionais de inovação de forma detalhada e 

diferenciada. As redes de conhecimento, em termos de interligações cooperativas 

relacionadas com a inovação entre empresas e estabelecimentos de pesquisa, podem 
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interlinking of 

knowledge resources. 

2010 

ser consideradas como um componente relacional dos sistemas regionais de inovação. 

O pressuposto básico é que a conectividade em uma rede de conhecimento regional 

pode contribuir positivamente para a capacidade de inovação de uma região. O uso de 

uma abordagem de análise de redes sociais pode melhorar a compreensão das redes de 

conhecimento em um contexto regional.  

Schiller, D.; 

Kiese, M. 

Editorial: Universities 

and research institutes 

as engines of regional 

cluster and economic 

development.  

2010 

Universidades e institutos de pesquisa públicos são um importante motor de inovação 

e de desenvolvimento econômico baseado no conhecimento, e seu desempenho é cada 

vez mais avaliado com base em seu impacto no desenvolvimento regional. A pesquisa 

apresenta os efeitos regionais de missões específicas das universidades e sua posição 

em redes de conhecimento, combinada com estudos aplicados sobre o papel dos 

escritórios de transferência de tecnologia e dos spin-offs. 

Ter Wal, A. L. J.; 

Boschma, R. 

Co-evolution of firms, 

industries and networks 

in space. 2011 

Segundo os autores, a literatura de cluster sofre de uma série de deficiências: (1) muitas 

vezes negligencia que as empresas de cluster são heterogêneas em termos de 

capacidades; (2) tende a enfatizar demais a importância da proximidade geográfica e 

subestima o papel das redes; e (3) dificilmente aborda as origens e a evolução dos 

clusters. Os autores propõem uma estrutura teórica que reúne a literatura sobre 

clusters, dinâmica industrial, teoria evolutiva da empresa e teoria de redes. É descrito 

como os clusters evoluem com: (1) a indústria à qual aderem; (2) as capacidades das 

firmas que eles contêm; e (3) a rede de conhecimento da indústria da qual fazem parte. 

Graf, H. 

Gatekeepers in regional 

networks of innovators. 

2011 

A forte interação de atores inovadores dentro de uma rede local é comumente chamada 

de aumento do estoque de conhecimento específico da região, levando a uma vantagem 

competitiva. No entanto, também pode levar a uma situação de bloqueio se as 

trajetórias locais forem direcionadas para soluções inferiores. Por conseguinte, 

argumenta-se que os clusters de sucesso são caracterizados pela existência de 

gatekeepers, ou seja, atores que geram novidade, recorrendo ao conhecimento local e 

ao externo. Os autores aplicam a análise de redes sociais com base em dados de 

patentes para analisar diferenças estruturais entre os sistemas de inovação de quatro 

regiões da Alemanha Oriental e estudar as características dos gatekeepers. As redes 

regionais parecem ser significativamente diferentes no que diz respeito ao grau de 

interação e em relação à sua orientação para o exterior. Com relação às características 

dos gatekeepers, descobriu-se que a capacidade de absorção é mais importante que o 

tamanho. As organizações de pesquisa públicas atendem às funções de um gatekeeper 

em um grau mais alto do que os atores privados. 

Caniëls, M. C.; 

Van den Bosch, H. 

The role of higher 

education institutions 

in building regional 

innovation systems. 

2011 

O estudo faz uma revisão da literatura sobre o papel das instituições de ensino superior 

no fomento dos sistemas de inovação regional e oferece sugestões para ações 

deliberadas que estimulem o desenvolvimento regional. Para pesquisas adicionais, 

sugere realizar uma análise de rede, abordando fatores que se relacionam com as 

características de instituições de ensino superior, as empresas regionais, o 

relacionamento colaborativo e o contexto ambiental no qual as instituições de ensino 

superior e as empresas estão inseridas.  

Emons, O. 

Innovation and 

specialization dynamics 

in the European 

automotive sector: 

comparative analysis of 

cooperation and 

application network. 

2012 

O estudo considera a dinâmica de inovação da indústria automotiva europeia em países 

selecionados. Elementos-chave dizem respeito à intensidade das redes de patentes. O 

papel da dinâmica da inovação difere entre os países, o que pode ser explicado em 

termos de status da sede, integração vertical do setor e ajuste estrutural geral. Uma 

melhor atividade regional de P&D tende a estimular o desenvolvimento econômico 

regional. Nesse contexto, os clusters se tornam mais importantes porque esses 

construtos são um instrumento para promover inovações, desenvolvimento industrial, 

competitividade industrial e crescimento. Aplicando métodos de análise de redes 

sociais, busca descrever e medir a evolução das redes de cooperação e a aplicação em 

clusters automotivos selecionados na Alemanha e na Áustria. A mobilidade dos 

inventores pelos cientistas e a cooperação dos requerentes conduzem ao 

desenvolvimento de conhecimento, promovendo um efeito estimulante na atividade 

inovadora. A análise de redes sociais revela-se bastante útil para compreender a 

dinâmica de inovação nas regiões de cluster europeias.  

Gopal, S. 

Global synthesis of 

Searchlight reports 

using knowledge 

O estudo utiliza três técnicas: visualizações conceituais de árvores para descobrir 

padrões que afetam o desenvolvimento regional; análise de rede para comparar e 

contrastar a urbanização no Sul da Ásia e na África Austral; e análise de sentimentos 

para avaliar vários setores de desenvolvimento que provocam reações positivas e 
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discovery and 

visualization. 

2012 

negativas. Com isso, expõe uma síntese baseada em um banco de dados elaborado por 

meio de um esquema de pontuação para quantificar os conceitos de desenvolvimento 

apresentados em 312 artigos do Searchlight em um período entre setembro de 2009 e 

dezembro de 2010. O artigo sugere que os dados qualitativos apresentados em vários 

artigos podem ser sintetizados e visualizados adotando técnicas de mineração de 

dados. Essa metodologia fornece uma maneira abrangente de capturar o conhecimento 

e as percepções fornecidas por especialistas em desenvolvimento para compartilhar e 

discutir coerentemente a multiplicidade de desafios globais comuns do século XXI. 

Fromhold-Eisebith, M.; 

Werker, C. 

Universities’ functions 

in knowledge transfer: a 

geographical 

perspective. 

2013 

O estudo analisa as várias funções das universidades usando quatro estruturas 

conceituais: a abordagem dos sistemas regionais de inovação, a nova produção da 

teoria da tecnologia, o modelo da tripla hélice e a teoria das redes sociais. Essas 

diferentes estruturas ajudam a integrar teoricamente as funções das universidades nas 

relações local-regionais, nacionais e internacionais. Empiricamente, as relações das 

universidades têm sido investigadas por estudos de casos, por pesquisas e, cada vez 

mais, por análises de redes sociais. Observar a transferência de conhecimento de uma 

perspectiva regional, nacional e internacional leva a uma maneira diferente de 

desenvolver conceitos teóricos e de combiná-los com ferramentas empíricas. Em 

particular, conclui que a análise de redes sociais e sua base teórica proporciona mais 

corpo à compreensão das funções de transferência de conhecimento das universidades. 

Holman, N. 

Effective strategy 

implementation: why 

partnership 

interconnectivity 

matters. 

2013 

O estudo faz a análise de parcerias com o setor público, contudo observa que tais 

parcerias são por natureza efêmeras, durando apenas enquanto seu financiamento 

existir ou até que seu pacote de trabalho específico seja concluído. Isso cria um 

problema em que o conhecimento gerado por essas parcerias também pode ser visto 

como efêmero, aumentando a fadiga e o cinismo entre as partes interessadas. Ao 

vincular a estrutura da rede e a capacidade de colaboração, o autor explora a 

profundidade da penetração e a longevidade do conhecimento criado em parcerias 

locais. 

Meyborg, M. 

The role of German 

universities in a system 

of joint knowledge 

generation and 

innovation: a social 

network analysis of 

publications and 

patents with a focus on 

the spatial dimension. 

2013 

Há um amplo consenso de que as universidades desempenham um papel fundamental 

como plataforma de conhecimento no desenvolvimento econômico regional. Este livro 

retoma exatamente essa linha de pensamento e explora o papel das universidades 

alemãs em um sistema de geração e de inovação de conhecimento conjunto. O objetivo 

geral do livro é fornecer uma nova visão sobre os padrões comportamentais das 

universidades alemãs em relação à sua função de geração de conhecimento, inovação 

e colaboração. 

Schüßler, E.; Decker, 

C.; Lerch, F. 

Networks of clusters: a 

governance 

perspective. 

2013 

Este estudo adota uma perspectiva de governança em rede dos clusters conectados 

como redes de vários níveis, direcionadas por objetivos. Com base na análise de quatro 

casos empíricos que variam em âmbito regional, idade e contexto industrial, 

identificou duas formas de governança: redes de clusters governadas internamente são 

formadas para estabelecer laços entre organizações representativas de clusters para 

compartilhar conhecimento e reunir recursos em atividades selecionadas; redes de 

clusters gerenciadas externamente são formadas para desenvolver sistematicamente 

laços e competências entre clusters em diferentes níveis e são intermediadas por uma 

organização administrativa central intercluster, bem como por várias organizações 

líderes descentralizadas. 

Yun, S.; Lee, J. 

An innovation network 

analysis of science 

clusters in South Korea 

and Taiwan. 2013 

A inovação se desenvolve dentro de um grupo diversificado de entidades sociais que 

formam uma estrutura entrelaçada, em que o papel e as relações das entidades 

regionais nos clusters tornaram-se um ponto crítico de inovação devido à ênfase da 

globalização na importância da competitividade regional. Neste estudo, modelaram-se 

essas interações por meio do framework “triple helix”. Essa estrutura permite que a 

pesquisa diagnostique os papéis e as relações das instituições regionais de inovação e 

defina as características dos modelos de inovação para parques científicos na Coreia 

do Sul e em Taiwan. Com isso, a pesquisa mede quantitativamente duas densidades 

regionais de redes universidade-indústria-governo para encontrar a geração de 

conhecimento colaborativo, e a centralidade da rede é medida para analisar as funções 

de colaboração das inovações regionais. Finalmente, o status do desempenho do 

cluster é comparado qualitativamente e relacionado às redes de colaboração. Essa 
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análise fornece implicações para a política de inovação regional a fim de projetar 

sistemas regionais de inovação para países em desenvolvimento. 

Krebs, V. 

Applying information 

and communication 

technology to economic 

network development. 

2013 

 

O artigo ilustra o processo de desenvolvimento de redes econômicas usando mapas e 

métricas criadas por software que permitiram que uma organização de 

desenvolvimento econômico e seus financiadores acompanhassem o progresso do 

desenvolvimento da rede humana por meio de fluxos de informação, troca de 

conhecimento, relacionamentos de orientação/aconselhamento e parcerias comerciais. 

Subsidiou-se uma análise em que se pretendia construir e desenvolver redes 

econômicas locais para transformar uma economia local baseada na mineração e na 

manufatura para uma baseada em alimentação e turismo. A EDO adotou uma 

estratégia de duas partes: 1) conhecer o mapa da rede e analisar a rede humana atual; 

2) melhorar a rede existente para aumentar a produtividade e a aprendizagem. 

Cabanelas, P.; 

Omil, J. C.; 

Somorrostro, P.; 

Lampón, J. F. 

Influence of 

governance on regional 

research network 

performance. 

2014 

A política pública deve estar claramente comprometida em apoiar a pesquisa como 

uma força motriz no desenvolvimento regional. No entanto, poucos estudos ainda 

buscam analisar a relação entre governança e desempenho de redes de grupos de 

pesquisa. O estudo realiza a análise de 11 redes de pesquisa multidisciplinares 

contendo 83 grupos de pesquisa, revelando que a governança de fato influencia o 

desempenho da rede. Especificamente, redes de alto desempenho são caracterizadas 

por relacionamentos com fortes laços, estruturas formalizadas e grupos poderosos com 

baixa centralidade. Esses resultados sugerem a necessidade de melhorar a 

consolidação da rede e de definir melhor os órgãos de tomada de decisão, a fim de 

assegurar uma operação coletiva adequada. 

Almodovar, J.; 

Teixeira, A. A. C. 

Assessing the 

importance of local 

supporting 

organizations in the 

automotive industry: a 

hybrid dynamic 

framework of 

innovation networks. 

2014 

Adotando uma perspectiva dinâmica de redes e considerando diferentes tipos de troca 

de inovação, o estudo propõe uma noção híbrida e mais ampla da indústria automotiva 

portuguesa, que implica levar em conta a importância das organizações de apoio locais 

(LSOs) em domínios como pesquisa e tecnologia, fatores de produção, consultoria, 

treinamento e apoio público. A partir do principal investimento direto estrangeiro da 

AutoEuropa (em 1995), as análises refletem um claro aumento na conectividade dentro 

da indústria, com maior envolvimento entre fornecedores e entre fornecedores e LSOs, 

com este último alcançando posições de topo no ranking de redes de inovação. 

Hauck, J.; 

Stein, C.; 

Schiffer, E.; 

Vandewalle, M. 

Seeing the forest and 

the trees: facilitating 

participatory network 

planning in 

environmental 

governance. 

2015 

Os processos de governança para abordar questões ambientais envolvem muitos atores 

diferentes de múltiplas escalas espaciais, temporais e sociopolíticas, nem todos 

conectados por hierarquia e cujas ações nem sempre podem ser obrigatórias, portanto, 

numa perspectiva transdisciplinar, assim como no contexto da inovação. A ferramenta 

Net-Map foi aplicada em três estudos de casos transdisciplinares para três propósitos 

diferentes: (a) contribuir para uma melhor compreensão dos fluxos de conhecimento 

sobre biodiversidade na Europa; (b) explorar a interação entre atores com influência 

na água, na agricultura e nos desenvolvimentos energéticos no Nilo Azul, na Etiópia; 

e (c) compreender os desafios enfrentados pelas partes interessadas envolvidas na 

conservação e no desenvolvimento econômico em uma cadeia de montanhas do 

sudeste Asiático. Os estudos de caso exploram como os mapas de rede podem servir 

como objetos de fronteira para envolver as partes interessadas de diversos pontos de 

vista e elaborar estratégias conjuntas para abordar os desafios de governança. Conclui 

ainda com algumas reflexões sobre o potencial e as limitações da ferramenta Net-Map 

para facilitar os processos de múltiplos atores e desvendar os arranjos complexos de 

governança. 

Wanzenböck, I.; 

Scherngell, T.; 

Lata, R. 

Embeddedness of 

European regions in 

European Union-

Funded Research and 

Development (R&D) 

networks: a spatial 

econometric 

perspective. 

O estudo enfoca a inserção de regiões em redes de P&D dentro do EU Framework 

Program, estimando como fatores regionais distintos afetam o posicionamento da rede 

de uma região. As medidas de centralidade teórica de gráficos em termos de 

interdependência e de centralidade de autovetores são calculadas no nível 

organizacional para refletir a estrutura de rede relevante antes da agregação ao nível 

da região. Os modelos espaciais de Durbin revelam que as capacidades de produção 

de conhecimento interno da região, o nível de desenvolvimento econômico e os 

spillovers espaciais são determinantes importantes para o posicionamento de uma 

região na rede de P&D financiada pela União Europeia, mas seu significado difere no 

conceito de centralidade. 
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2015 

Dziadkowiec, O.; 

Wituk, S.; 

Franklin, D. 

A social network 

analysis of South 

Central Kansas 

workforce innovations 

in regional economic 

development. 

2015 

A análise de redes sociais foi usada para avaliar a coalizão dos principais atores 

econômicos regionais do Kansas que participam do projeto WIRED (Workforce 

Innovations in Regional Economic Development) com base em três perguntas: “Quem 

você conhece?”, “Com quem você se comunica?” e “Com quem você colabora?”. 

Todos os inquéritos foram administrados on-line em duas ondas. A análise verificou 

que rede WIRED Kansas tem um núcleo forte, uma periferia bem definida e está imune 

a perdas de atores-chave, o que sugere que elas são bem desenvolvidas e sustentáveis. 

A periferia bem definida posiciona a colaboração para alcançar recursos fora da rede 

de inovação. A equipe de liderança da WIRED Kansas utilizou a análise de redes 

sociais para identificar oportunidades de colaboração adicional e alcançar indivíduos 

e grupos que não estão bem envolvidos com os outros, mas estão bem-posicionados 

para estimular a inovação e trazer recursos para a região. Existem poucos recursos 

analíticos para examinar empiricamente as coalizões, as colaborações dos recursos 

humanos e econômicos nelas incorporados. Os resultados deste estudo e o feedback da 

equipe de liderança do WIRED Kansas sugere que a análise de redes sociais foi muito 

valiosa na identificação de áreas para ação ou para melhoria da colaboração do 

WIRED Kansas e pode ser utilizada para uma tomada de decisão efetiva. 

Evans, D.; 

Thirey, B. 

Boguchwal, L. 

Network models of 

entrepreneurial 

ecosystems in 

developing economies. 

2015 

O desenvolvimento de pequenas e médias empresas (PMEs) tem sido reconhecido 

como um passo fundamental no desenvolvimento das economias emergentes, contudo 

o ambiente social e econômico é fundamental para a criação e o sucesso das PMEs. 

Adotando uma variação da técnica do gerador de posição, usada para medir o capital 

social, o estudo desenvolveu uma metodologia de rede orientada quantitativamente 

que avalia um ecossistema empreendedor local em termos de potencial de crescimento 

e de expansão. A metodologia do estudo procura desenvolver uma visão sobre o 

estabelecimento de critérios sociais e econômicos que facilitem a criação e o sucesso 

das PMEs. Os resultados permitem a identificação dos papéis mais influentes em um 

dado ecossistema local; além disso, apresentam um modelo que ilustra as conexões 

entre esses papéis influentes, o que permite comparar e contrastar diferentes 

comunidades locais utilizando um padrão uniforme de medição. 

Huggins, R.; 

Prokop, D. 

Network structure and 

regional innovation: a 

study of university-

industry ties. 2017 

O surgimento do paradigma da rede levou a um crescente interesse em compreender 

as estruturas de rede relacionadas aos fluxos de conhecimento e aos padrões de 

inovação regional. Este artigo explora a estrutura das redes de conhecimento 

decorrentes dos laços entre universidades e outros atores, principalmente empresas. 

Com base em uma análise de rede de dados empíricos para regiões em todo o Reino 

Unido, constata-se que as regiões mais inovadoras e economicamente desenvolvidas 

têm maior probabilidade de ser o local para os atores que ocupam posições altamente 

centrais e influentes dentro das arquiteturas de redes de conhecimento. Conclui que as 

estruturas de rede e os estoques resultantes de capital estrutural da rede influenciam os 

padrões de inovação e de desenvolvimento regionais. 

Rubio-Mondéjar, J. A.; 

Garrués-Irurzun, J. 

A shortage of weak 

ties: economic 

backwardness in 

contemporary 

Andalusia from a 

business-network 

perspective. 2017 

As redes de negócios atuam como uma força motriz no desenvolvimento econômico 

de longo prazo, uma vez que favorecem a transmissão de ideias e a inovação, bem 

como a acumulação de capital. Entretanto, são apenas um reflexo das condições 

institucionais e econômicas de um país. Este artigo apresenta um estudo das redes de 

negócios ativas na Andaluzia, Espanha, entre as décadas de 1880 e 1950, baseando-se 

em informações contidas nos livros corporativos de registros de negócios das oito 

províncias da Andaluzia, aos quais foi aplicada a metodologia de análise de redes 

sociais. Assim, foram encontradas duas razões pelas quais as redes andaluzas não eram 

um fator suficiente no desenvolvimento regional: em primeiro lugar, porque as redes 

praticamente não tinham “laços fracos”; em segundo lugar, porque não podiam operar 

nos setores mais dinâmicos da economia. 

Varga, A.; 

Sebestyén, T. 

Does EU framework 

program participation 

affect regional 

innovation? The 

differentiating role of 

economic development. 

2017 

O estudo analisa a mediação do fluxo de conhecimento por regiões europeias distantes. 

A inovação nas regiões menos desenvolvidas da Europa central e no leste europeu 

tende a depender mais do conhecimento externo transferido através de redes de 

investigação financiadas pelo EU Framework Program para compensar o 

subdesenvolvimento das suas infraestruturas locais de conhecimento. Sugere-se que, 

em combinação com outras políticas, o fortalecimento da excelência em pesquisa e da 

rede científica internacional em regiões relativamente atrasadas poderia ser uma opção 

viável para aumentar a inovação regional. 
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Ansell, C.; 

Lundin, M.; 

Öberg, P. 

How learning 

aggregates: a social 

network analysis of 

learning between 

Swedish municipalities. 

2017 

Usando um conjunto de dados de aprendizagem entre todos os 290 municípios suecos, 

o estudo adotou a análise de redes sociais para analisar como as redes de aprendizagem 

se agregam nacionalmente. A análise descreve cinco padrões de agregação: núcleo-

periferia, mundo pequeno, regionalismo de cima para baixo, regionalismo de baixo 

para cima e hierarquia urbana. Cada um desses padrões tem implicações importantes 

sobre como as ideias, as informações e as inovações circularão entre os municípios. A 

análise de redes sociais permite isolar esses padrões e apreciar padrões compostos. Ela 

indica que os municípios suecos são uma rede de pequeno mundo com elementos 

regionais e hierárquicos. As sedes municipais desempenham um papel importante 

como hubs de rede. 

Sun, Y. T.; 

Grimes, S. 

The actors and relations 

in evolving networks: 

the determinants of 

inter-regional 

technology transaction 

in China. 2017 

O nível de desenvolvimento tecnológico e econômico de uma região focal tem uma 

influência significativamente positiva em sua posição de rede, e a estreita diferença 

econômica e tecnológica entre duas regiões tem uma influência positiva nas transações 

de tecnologia inter-regionais. Fatores tecnológicos e econômicos podem influenciar o 

processo evolutivo de redes inter-regionais baseadas em transações de tecnologia no 

nível do ator e da relação, além de proximidade geográfica e apego preferencial. 

Sigler, T. J.; 

Martinus, K. 

Extending beyond 

“world cities” in World 

City Network (WCN) 

research: urban 

positionality and 

economic linkages 

through the Australia-

based corporate 

network. 

2017 

O estudo aplica a análise de redes sociais para identificar o papel crítico que diversas 

cidades desempenham no sistema econômico australiano. Com base no conjunto de 

empresas listadas na Australian Securities Exchange (ASX), quatro sub-redes distintas 

são comparadas com a rede urbana global. A análise aplica cinco medidas de 

centralidade diferentes para entender a posição dentro da rede geral e das respectivas 

sub-redes e com isso subsidiar os formuladores de políticas urbanas globalizadas. 

Verificou-se que cada uma das sub-redes de materiais, energia, indústrias e finanças 

possui configurações únicas de relações interurbanas, que são articuladas por meio de 

fatores institucionais e específicos da indústria, fundamentados em diversas histórias 

e trajetórias dependentes do caminho. 

Im, E.; 

Jeon, S. H.; 

Kim, J. 

Which local self-

governments seek more 

collaboration? 

Evidence from 

interlocal collaboration 

for economic 

development in South 

Korea. 2017 

As pesquisas existentes sobre colaboração interlocal se concentraram em formar ou 

não colaboração. No entanto, o estudo examina até que ponto os governos locais 

contribuem uns com os outros, medindo a colaboração pelo número de governos locais 

parceiros em diferentes parcerias e testando hipóteses sobre os fatores potenciais que 

afetam o grau de colaboração entre os governos locais a partir de uma visão baseada 

em recursos. Com uma amostra de 70 parcerias estabelecidas para o desenvolvimento 

econômico local entre 116 governos locais na Coreia do Sul, verificou que os locais 

onde os governos têm menos recursos financeiros e onde há menos capacidade do setor 

privado provavelmente estabelecerão parcerias locais mais colaborativas. Por outro 

lado, os locais onde os governos têm mais recursos humanos provavelmente 

construirão mais parcerias com outros locais. 

Zhong, Z. 

The evolution of 

regional collaborative 

innovation from the 

complex social 

networks perspective. 

2018 

Por meio do método de análise de redes sociais, a partir da perspectiva de redes sociais 

complexas, o autor desataca que é propício e científico captar as questões-chave da 

inovação regional, no caso do processo de evolução, e depois desenvolver medidas 

efetivas para melhorar a capacidade de inovação colaborativa regional. 

Chilton, K.; 

Jung, K. 

The applicability of 

growth machine theory 

to the knowledge 

economy: social 

network analysis of 

Chattanooga’s civic 

infrastructure. 2018 

Neste artigo, os autores usam a análise de redes sociais para avaliar as elites altamente 

envolvidas no desenvolvimento econômico local, nas políticas de educação e no 

empreendedorismo social em Chattanooga, Tennessee, EUA. Os resultados sugerem 

que um forte grupo de elites locais não eleitas domina a formulação de políticas em 

áreas políticas tradicionalmente reservadas para as elites eleitas. A sobreposição entre 

as elites que moldam a política local e as elites que se beneficiam das políticas locais 

levanta questões para a democracia local, a responsabilidade pública e a transparência. 

Essa análise é valiosa para estudiosos de políticas públicas interessados em investigar 

as coalizões e seu impacto nas iniciativas de desenvolvimento local. 

Galaso, P. 

Network topologies as 

collective social capital 

Este artigo estuda o arcabouço teórico do capital social coletivo em escala local usando 

a análise de redes sociais. Para tanto, desenvolve uma revisão sobre pesquisas 

empíricas que encontraram evidências sobre o impacto das redes no desempenho de 
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in cities and regions: a 

critical review of 

empirical studies. 2018 

cidades e regiões. Oito topologias de rede são identificadas com o capital social 

coletivo: tamanho e composição, conectividade, proximidade, agrupamento, small-

world, abertura, centralização e heterofilia. O artigo investiga os efeitos dessas 

propriedades, concluindo que elas influenciam dois aspectos altamente relevantes para 

o desenvolvimento territorial: facilitam a difusão de informações e fomentam a 

cooperação entre os atores. Os resultados ajudam a encontrar raízes em três campos 

acadêmicos diferentes: literatura sobre capital social, economia local e regional e 

análise de redes sociais. Além disso, o artigo sugere uma estrutura para obter 

conclusões relevantes sobre os aspectos políticos e econômicos das capacidades 

territoriais. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

O material coletado apresenta diversas contribuições de estudos empíricos e relatórios 

estratégicos de organizações que atuam com estratégias de inovação, promovendo dessa forma 

o desenvolvimento socioeconômico de regiões e países.  

 

4 SÍNTESE DO APÊNDICE A 

 

O processo desenvolvido pela revisão sistemática integrativa é fundamental para a busca 

de evidências quanto à relevância do tema proposto, à evolução e à maturidade dos estudos já 

produzidos, bem como para limitar o escopo da pesquisa, permitindo identificar lacunas na 

teoria em que se procura explorar a oportunidade de novas contribuições científicas. 

A revisão sistemática, operacionalizada a partir do esquema metodológico proposto, 

ajudou a sintetizar as evidências disponíveis na literatura científica sobre o arcabouço 

conceitual de ecossistemas de empreendedorismo, de inovação, de negócios e de conhecimento, 

bem como sobre a governança em rede e o desenvolvimento regional, por meio da seleção dos 

estudos indexados nas bases de dados, que foram avaliados criteriosamente, permitindo 

apresentar suas contribuições para a presente pesquisa. 

A análise bibliométrica mostra que o tema se apresenta relevante pela sua 

contemporaneidade, com um crescimento significativo de estudos nos últimos anos, e que esta 

tese vem acrescentar-se aos estudos realizados recentemente. Esta pesquisa contribui para o 

avanço científico que o desenvolvimento de uma região deve compreender, além dos fatores 

econômicos, sociais e humanos, prestando mais atenção à melhoria dos elementos que 

determinam a qualidade de vida, de natureza mais cultural e ambiental, ou seja, baseados em 

conhecimento, permitindo compreender o espectro de valores com os quais conta uma 

sociedade ou uma organização. 

Outro fator importante consiste numa nova concepção a respeito das contribuições para 

o desenvolvimento regional sob a perspectiva do ecossistema empreendedor, em que os 
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negócios que possuem a inovação e o conhecimento como elemento estratégico transcendem 

os aspectos organizacionais, em seu entendimento de processo, produtos (bens e serviços) e 

marketing, mas torna-se fundamental que a inovação apresente soluções para qualidade de vida 

de uma sociedade e para o desenvolvimento humano. 

Além da revisão sistemática, em que foi possível identificar os estudos indexados nas 

bases de dados selecionadas, foram escolhidos outros estudos de literatura cinzenta que 

contribuem como referencial bibliográfico para o avanço deste trabalho. A partir da leitura na 

íntegra dos estudos selecionados na revisão sistemática, foram reconhecidas, em suas 

referências, outras investigações que se mostraram relevantes, apresentando subsídios para a 

revisão de literatura desta pesquisa.  

Foram selecionados também estudos a partir da busca em outras bases de dados, no 

Banco de Teses e Dissertações do PPGEGC/UFSC e de outros programas de pós-graduação, 

por meio do catálogo de teses da CAPES. Além disso, foram identificados outros materiais que 

colaboram para a revisão bibliográfica a partir do acervo de livros do CoMovI e em outros 

livros e materiais considerados relevantes para pesquisa, que foram coletados durante a vida 

acadêmica do pesquisador (veja Quadro 13A). 

 

Quadro 13A – Quadro-síntese. 
Busca Total Selecionados 

Revisão sistemática (Scopus e Web of Science) 246 84 

Lista de referências (mais citados nos artigos selecionados na RS) 2.984 27 

Outras bases de dados (Google Acadêmico) +15.500 11 

Banco de Teses e Dissertações PPGEGC/UFSC 532 16 

Catálogo de teses e dissertações da CAPES 9 9 

Livros Grupo de Pesquisa CoMovI 6 6 

Outros livros e materiais relevantes 104 104 

TOTAL  257 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Esse arcabouço de referências proporcionou um referencial bibliográfico robusto para o 

desenvolvimento desta pesquisa, dando ao pesquisador o suporte necessário para verificar 

evidências sobre o tema proposto e avançar na construção desta tese. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE CONDUÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

1. Etapa de apresentação dos objetivos da pesquisa e identificação dos participantes: 

Título: 

Pergunta de pesquisa: 

Objetivo Geral: 

 

2. Etapa de conhecimento do desenho do mapa e dos símbolos a serem utilizados. 

O Mapa de Rede é exposto em uma tela tipo Canvas (podendo ser impresso em tamanho 

grande) que possibilite a inclusão e/ou a alteração dos dados dos informantes por meio de 

cartões adesivos. Ferramentas digitais como http://mural.co/ e https://miro.com/app/ 

também podem ser utilizadas, possibilitando a sua aplicação por meio de encontros virtuais. 

 
Quadrante Empresas: atores do ecossistema que representam a hélice empresarial 

(empresas e investidores). 

Quadrante Governo: atores do ecossistema que representam a hélice governo 

(administração direta e indireta. 

Quadrante Universidade: atores do ecossistema que representam a hélice universidade 

(universidades, ICTs e serviços sociais autônomos). 

Quadrante Sociedade: atores do ecossistema que representam a hélice sociedade 

(associações comunitárias, empresariais, profissionais e outras, consultores, mentores, 

prestadores de serviços especializados e hábitats de inovação). 

 

Círculo interno se refere às relações de colaboração contínua. 

Círculo intermediário se refere às relações de colaboração esporádica. 

Círculo externo se refere às relações colaboração ocasional. 
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Além da identificação dos atores e dos agentes, o uso de cartões adesivos permite a inclusão 

de diferentes símbolos ou códigos que serão utilizados para identificar as características 

estruturais, as funções e os atributos das redes. 

 
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS Código 

Recebo apoio 1 

Presto Apoio 2 

Recebo e presto apoio (reciprocidade) 12 

  

FUNÇÕES DA REDE Código 

Apoio Social: indica a realização de atividade em conjuntos AS 

Apoio Emocional: relações que envolvem empatia, estímulo, admiração, etc. AE 

Guia de Conselhor: fornece informações e modelos de referência GC 

Regulação Social: evocam responsabilidades, liderança e direcionamento, ou 

indicando regulações neutralizando supostos desvios de comportamento e 

favorecendo a resolução de conflitos. 

 

RS 

Ajuda Material e de Serviços: fornecimento de recursos (financeiro ou de 

serviços especializados) 

AM 

Ponte de Contatos: possibilita a abertura para o estabelecimento de relações com 

novas pessoas ou redes 

PC 

 

ATRIBUTOS DA REDE 

Os atributos da rede poderão ser indicados por meio de expressões escritas nos cartões 

adesivos conforme o discurso do participante é realizado, podendo incluir:  

- Multidimensionalidade: se caracteriza pelo número de funções desempenhadas na rede;  

- Reciprocidade: avalia se um ator desempenha funções que recebe de outros;  

- Intensidade: sinaliza o grau de compromisso com a relação;  

- Frequência dos contatos: quanto maior a distância, maior a necessidade de manutenção ativa 

do contato para manter a intensidade; e 

- História da relação. 
 

3. Etapa de aquecimento para construção do Mapa de Rede Pessoal 

 Individualmente, os participantes são convidados a refletir sobre as pessoas e/ou instituições 

com as quais mantêm uma relação significativa de colaboração no ecossistema de 

empreendedorismo, respondendo as seguintes questões norteadoras: 

 

- Quem são as suas referências?  

- Quem você conhece?  

- Com quem você colabora continuamente?  

- Com quem você colabora esporadicamente?  

- Com quem você já colaborou em alguma determinada ocasião? 

 

Utilizando os cartões adesivos, os participantes vão incluir o nome das pessoas e/ou 

instituições nos quadrantes do Mapa da Rede de Colaboração. 
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4. Etapa da construção individual do Mapa da Rede Social Significativa 

Com o uso dos símbolos e códigos apresentados na etapa 2, os participantes são convidados 

a refletir sobre cada elemento inserido no Mapa da Rede de Colaboração e incluir os símbolos 

e códigos para representação das características, atributos e funções das suas relações. 

 

5. Etapa de construção coletiva do Mapa da Rede de Colaboração do grupo focal 

Os participantes são convidados a compartilhar suas impressões dos elementos inseridos no 

Mapa de Rede que foi construído individualmente e, de forma colaborativa, construir 

coletivamente o Mapa da Rede de Colaboração do grupo focal. 

 

6. Etapa de disussão das funções e dos atributos dos vínculos 

Os participantes são convidados a expressar quais são as características, as funções e os 

atributos identificados nos elementos inseridos, asssim como outras impressões relevantes 

que possam detalhar e enriquecer a compreensão da dinâmica das relações.  

 

7. Etapa de conclusão e de discussão das impressões e das reflexões para validação do 

Mapa da Rede Social 

Com o Mapa da Rede de Colaboração construído, os participantes são convidados a refletir 

e a se expressar sobre as funções e os atributos dos elementos inseridos que contribuem para 

o desenvolvimento do ecossistema e para o desenvolvimento regional. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

ENTREVISTADOS 

 

Estou sendo convidado(a) a participar da pesquisa que se intitula “Desenvolvimento 

Regional Inteligente a partir da Governça em Rede no contexto de Ecossistemas de 

Empreendedorismo Inovador”, a qual consiste na Tese de Doutorado do Programa de Pós-

graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/PPEGC, pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), tendo como objetivo geral “Desenvolver um modelo de governança em 

rede entre atores e agentes de um ecossistema de empreendedorismo inovador que contribui 

para o desenvolvimento regional inteligente”, realizado pelo doutorando César Panisson, sob 

orientação da Profª. Édis Mafra Lapolli, Dra. e coorientação da Profª. Inara Antunes Vieira 

Willerding, Dra. 

Estou ciente de que minha participação no Grupo Focal durará aproximadamente 1 hora, 

onde serão abordados aspectos referentes às interações entre atores e agentes da rede local de 

inovação e as suas contribuições para o seu desenvolvimento regional. Assim como, também, 

estou ciente de que não haverá desconforto, risco ou constrangimentos durante a realização da 

entrevista. 

O pesquisador prestará esclarecimento quando necessário a qualquer momento durante 

a realização dos grupos focais. Também, por algum imprevisto poderei desistir da participação, 

sem sofrer prejuízo, desde que informe o doutorando que não irei prosseguir com a mesma. 

Estou avisado de que a pesquisa poderá ser utilizada como base para publicação, mas 

que os dados de identificação serão mantidos em sigilo. Estou avisado, também, de que poderei 

solicitar informações durante qualquer fase da pesquisa, inclusive após a sua publicação. 

Se eu tiver qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderei entrar em contato com o 

pesquisador: César Panisson, telefone (48) 99655-2835, e ainda por meio eletrônico através do 

e-mail: panisson.cesar@gmail.com. 

 

Eu, _____________________________________________________________________, 

RG nº ________________, telefone nº. ____________ -______, consinto em participar 

voluntariamente da pesquisa realizada pelo doutorando César Panisson. 
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