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This network economy, including its institutional 

participants, such as universities (U), industries (I),  

and governments (G), works in the production and 
delivery of knowledge, the production of goods and 

services, and the regulation of economic activity.  

It also operates through multiple interactions within 

nonlinear dynamics and hybrid and consensual contexts,  

by performing new roles, with overlapping, feedback,  
and emergence. The resulting product is known as the 

Triple Helix (TH) of university-industry-government 
(UIG) linkages, as found in the emergence of innovative 

environments such as business incubators (BIs);  

science, technology, and innovation parks (STIPs); and 
technology transfer/ commercialization offices, among 

others. (AMARAL, 2015) 

 



RESUMO 

Título: A Academia Militar das Agulhas Negras e o Marco de Ciência, Tecnologia & 

Inovação. 

 

Objetivo do trabalho: O objetivo geral do trabalho é estudar como a AMAN pode se alinhar 

ao marco de Ciência Tecnologia e Inovação e implementar as duas revoluções acadêmicas por 

meio da proposição da aplicação dos elementos da legislação brasileira de inovação, 

especificamente, a estruturação de um escritório de propriedade industrial e comercialização 

de tecnologia. 

 

Resultados: Propiciar diretrizes que subsidiem a criação de uma Instituição de Ciência e 

Tecnologia/ Núcleo de Inovação Tecnológica para que Academia Militar das Agulhas Negras 

se consolide de forma eficaz e possa cumprir com suas atribuições previstas na Lei de 

Inovação. 

 

Implicações práticas: O impacto estimado é um considerável aumento da pesquisa científica 

com uma prospecção em curto prazo de incremento da rede e relacionamento com empresas e 

outros Estabelecimentos de Ensino Superior, além do aumento de registro de propriedades 

industriais e programas de computador; além da expansão da participação, envolvimento e 

treinamento de todos os profissionais envolvidos no processo de pesquisa; demanda 

espontânea para resolução da falta de produção de Ciência Tecnologia e Inovação, com 

impactos diretos na área social, econômica, educacional e científica. 

 

Originalidade e contribuições: O procedimento proposto é único para a Academia Militar das 

Agulhas Negras, por se tratar de um estabelecimento de ensino superior singular. Tal 

procedimento poderá ser adaptado para outras instituições de ensino superior, estabelecendo 

mínimas condições para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica.  

 

Produção Técnica/Tecnológica: O produto esperado é a regulamentação da pesquisa científica 

na Academia Militar das Agulhas Negras com a proposição de uma Instituição de Ciência e 

Tecnologia e Núcleo de Inovação Tecnológica próprios; configura o EIXO 4, campo 10. A 

regulamentação apresenta aplicabilidade após concordância do comando da Academia Militar 

das Agulhas Negras. A regulamentação traz inovação por se tratar de criação de algo novo, o 

procedimento apresenta com médio teor inovativo: uma combinação de conhecimentos 

preestabelecidos. 

 

Palavras-chave: Universidade. Inovação. Tríplice Hélice. 
 

 

 



ABSTRACT 

Title: The Agulhas Negras Military Academy and the Framework for Science, Technology & 

Innovation. 

 

Objective of the work: The general objective of the work is to study how AMAN can align 

itself with the Science Technology and Innovation framework and implement the two 

academic revolutions by proposing the application of elements of Brazilian innovation 

legislation, specifically the structuring of a industrial property and technology marketing 

office (referred to in the law as the Technological Innovation Center). 

 

Results: Provide material to support the creation of a Science and Technology Institution / 

Technological Innovation Center so that the Agulhas Negras Military Academy effectively 

consolidates and fulfills its duties under the Innovation Law. 

 

Practical Implications: The estimated impact is a considerable increase in scientific research 

with a short-term prospect of network expansion and relationships with companies and other 

Higher Education Institutions, as well as an increase in the registration of industrial properties 

such as computer programs and patents; besides expanding participation, involvement and 

training of all professionals involved in the research process; spontaneous demand to solve 

the lack of production of Science Technology and Innovation, with direct impacts on the 

social, economic, educational and scientific areas. 

 

Originality and contributions: The proposed procedure is unique to the Agulhas Negras 

Military Academy because it is a unique higher education institution. Such procedure may be 

adapted to other higher education institutions, establishing minimum conditions for the 

development of academic research. These contributions are in line with the scientific-

technological line of action: Competitiveness, Innovation and Entrepreneurship as it involves 

studies of university-business-government relations and the models proposed by the Triple 

Helix approach, as well as institutional contexts for fostering entrepreneurship and 

entrepreneurship innovation. 

 

Technical / Technological Production: The expected product is the regulation of scientific 

research at the Military Academy of Agulhas Negras with the proposition of its own Science 

and Technology Institution and Technological Innovation Center; configures AXIS 4, field 

10. The regulation is applicable after agreement of the command of the Military Academy of 

Agulhas Negras. The regulation brings innovation because it is about creating something new, 

the procedure presents with medium innovative content: a combination of pre-established 

knowledge. 

 

Keywords: University. Innovation. Triple Helix. 
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1 INTRODUÇÃO  

Este trabalho pretende oferecer uma contribuição para o estudo da abordagem das 

relações entre os atores das esferas academia, empresas e governo no Brasil, nos campos da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, com particular ênfase no caso da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN). A premissa básica é que estes arranjos de pesquisa são muito 

importantes para promover uma produção científica e tecnológica, principalmente com o 

advento da legislação que disciplina a inovação por meio da implantação de um Núcleo de 

Inovação Tecnológico, ferramenta que alavanca as possibilidades de desenvolvimento e 

proteção da produção acadêmica. 

1.1 Contextualização 

A universidade surge na Idade Média com a função do saber, repositório do 

conhecimento técnico e científico, e evolui com o passar dos séculos, acompanhando as 

revoluções e a sociedade (AMARAL; LIMA; MOTTA; FAGUNDES; SCHOCAIR, 2017).  

A igreja buscava manter o seu domínio no saber por meio da institucionalização da 

universidade, assim, com a outorga da licentia ubique, oficializou-se o nascimento da 

universidade (ULLMANN, 2000, p. 105). 

A primeira revolução acadêmica, isto é, a incorporação da pesquisa nas atividades 

acadêmicas, ocorre no século XIX, durante a Segunda Revolução Industrial, visto que o 

contexto socioeconômico à época requeria o fluxo de informação e pesquisa, de modo a 

aproximar universidade da empresa. Diante disso, a academia incorpora a função de pesquisa 

em face dos desafios da sociedade industrial (ETZKOWITZ, 1990). 

A segunda revolução acadêmica ocorreu em momentos históricos distintos.  

Nos Estados Unidos, veio após a Segunda Guerra Mundial, já no Brasil, iniciou-se no final da 

década de 1990. Vale reforçar que o mencionado processo não é uniforme,  

ainda existindo universidades em todas as fases comentadas.  

Um boom na expansão de diversos tipos de mecanismos de vinculação entre as 

universidades e o setor produtivo. Até meados aos anos setenta e, com exceção do 

Instituto de Tecnologia de Massachussetts (MIT) e da Universidade de Stanford, 

[...], atividades tais como a criação de firmas a partir das universidades era 

totalmente estranho à vida acadêmica (FANELLI, 1994, p. 123-148). 

A recém-chegada Era do Conhecimento, caracterizada pelas interações de inovações 

institucionais, organizacionais, tecnológicas, econômicas e políticas, determina que  

informação e conhecimento passem a ter um novo e estratégico papel na tomada de decisão 

(LASTRES; ALBAGLI, 1999).  
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A globalização ou a triadização1 (Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão),  

com o progressivo movimento de liberalização e desregulamentação dos mercados mundiais e 

conseguinte minimização da soberania, indica o incremento de novas estratégias e políticas 

visando adequar-se à Era do Conhecimento. Diante do novo cenário de especialização 

crescente, decorrente da globalização e da divisão internacional do trabalho,  

torna-se imperiosa a implementação de políticas de incentivo científico e tecnológico para que 

os distanciamentos não se acirrem (LASTRES; CASSIOLATO; MACIEL, 2003). 

A intensa especialização das atividades produtivas, decorrente das exigências da nova 

era, promove diferenciações espaciais e acarreta mudança na economia, de modo que as ações 

dos atores regionais passem a impactar os processos de crescimento das economias locais.  

Em resposta a esse processo, implementa-se a política de desenvolvimento regional como 

forma de se restabelecer o equilíbrio (FERREIRA, 2012).  

Em resposta à necessidade de um novo modelo de relacionamento entre empresa e 

demais agentes locais e regionais, que propicie estimular múltiplas fontes de conhecimento, 

fomento à pesquisa, à inovação e à difusão do conhecimento codificado e tácito, é cunhado o 

termo Hélice Tríplice, por Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff, abordagem que se traduz em 

um modelo de inovação baseado na relação entre as instituições Universidade-Empresa-

Governo (ETZKOWITZ, 1994). 

Ao buscar uma possível dimensão espacial de aplicação do modelo da Hélice Tríplice 

como implementadora do desenvolvimento econômico e tecnológico sustentável,  

podem-se encontrar, por exemplo, os Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais 

(ASPILs), que podem ser definidos como: 

Aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais - com foco em 

um conjunto específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo 

que incipientes. Geralmente envolvem a participação e a interação de empresas - que 

podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e 

equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, 

entre outros - e suas variadas formas de representação e associação. Incluem também 

diversas outras organizações públicas e privadas voltadas para: formação e 

capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa, 

desenvolvimento e engenharia; política, promoção e financiamento (LASTRES; 

CASSIOLATO; MACIEL, 2003, p. 3). 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é um estabelecimento de ensino 

superior localizado na microrregião do Vale do Paraíba, na cidade de Resende, estado do Rio 

de Janeiro. Trata-se de uma escola que possui suas origens na Real Academia de Artilharia, 

Fortificação e Desenho de 1792. Uma de suas finalidades é formar bacharéis em Ciências 

 
1 São agrupamentos geográficos e econômicos transfronteiriços que estruturam atualmente os polos econômicos 

mundiais hegemonizados por EUA, Europa e Japão. (AGGIO, 2007) 
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Militares, oficiais combatentes de carreira para o Exército Brasileiro. Por meio da portaria  

nº 1.393, de 26 de outubro de 2016, do Comandante do Exército, a AMAN recebe as 

credenciais de extensão e pesquisa, possibilitando, assim, a realização de pesquisas científicas 

em áreas de sua competência. 

De acordo com a Estratégia Nacional de Defesa (END), o Exército Brasileiro (EB) 

deve manter esforço contínuo para acompanhar a evolução de Era Industrial para a Era do 

Conhecimento e, nesse diapasão, orientar o estreitamento dos vínculos com empresas e o 

estabelecimento de pesquisa, ciência e tecnologia (público e privado), de modo a fomentar 

pesquisa dual e produtos de interesse da defesa nacional (BRASIL, 2012). 

Assim, a AMAN, a cavaleiro do que prescreve a END (BRASIL, 2012), sendo agora 

um estabelecimento de pesquisa e extensão, recebe a incumbência de se relacionar com outros 

estabelecimentos de pesquisa e empresas, de modo a firmar parcerias, colocar sua 

infraestrutura, seu potencial social e seus membros, incluindo seu corpo docente/discente,  

à disposição de construir o conhecimento proposto. Ademais, passa a potencializar sua 

contribuição para o desenvolvimento regional.  

Segundo Ferreira (2012), a promoção de ações, dentro de um recorte geográfico 

determinado que mobilize atores locais, de modo a credenciá-los a participar de forma direta 

no processo de desenvolvimento regional, torna-os protagonistas desse processo. Neste 

contexto, entende-se que a AMAN está realizando a sua primeira e segunda revolução 

acadêmica, simultaneamente. 

1.2 Problema de pesquisa 

O presente estudo, tomando por partida as novas missões atribuídas à AMAN, 

investiga o seguinte problema de pesquisa: como a AMAN pode se alinhar ao marco de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (C&T&I) e implementar as duas revoluções acadêmicas? 

1.3 Objetivos 

O objetivo geral é o elemento que resume e apresenta a ideia central deste trabalho 

acadêmico. Ele vai expressar de forma clara o que este projeto de pesquisa persegue 

descrevendo e delimitando qual será o referido escopo. Já os objetivos específicos vão 

contribuir para que se atinja o objetivo geral, apresentando de forma detalhada os resultados 

que se pretende alcançar com a pesquisa. 
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1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho é identificar como a AMAN pode (i) se alinhar ao marco 

de Ciência Tecnologia e Inovação (C&T&I); e (ii) implementar as duas revoluções 

acadêmicas por meio da proposição da aplicação dos elementos da legislação brasileira de 

inovação, especificamente, a estruturação de um escritório de propriedade industrial e 

comercialização de tecnologia (denominado na legislação como Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT). 

1.3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos centram-se em: i) revisar a abordagem da Hélice Tríplice e os 

documentos referentes à Política de Defesa Nacional e a Política Pública de Ciência 

Tecnologia e Inovação; ii) analisar a evolução histórica da AMAN no que tange ao ensino, 

pesquisa e inovação; iii) mapear as competências técnicas-tecnológicas da AMAN, de modo a 

identificar as possíveis capacidades de oferta tecnológica; iv) propor uma política de ciência, 

tecnologia e inovação e a estruturação do núcleo de inovação tecnológica para a AMAN.   

1.4 Justificativa 

A AMAN é um estabelecimento de ensino superior secular, situado em Resende-RJ, 

desde 1944. Emprega diretamente em torno de cinco mil profissionais, formou inúmeras 

personalidades, e influi continuamente no contexto socioeconômico e cultural da região  

Sul-fluminense.  

A AMAN enfrenta atualmente o desafio de ampliar sua missão original (ensino),  

para também produzir ciência (primeira revolução acadêmica) e gerar conhecimento científico 

e tecnológico e, consequentemente inovação e desenvolvimento econômico (segunda 

revolução acadêmica). A base normativa emanada, a Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 

2012), a Lei de Inovação nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004a),  

e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (BRASIL, 2016b), propõem que os 

diversos atores sociais se relacionem de modo a promoverem desenvolvimento.  

O estudo se mostra relevante uma vez que tenciona uma abordagem calcada na 

abordagem da Hélice Tríplice como uma das ferramentas que a AMAN pode utilizar na 

consecução de seus objetivos. Valendo comentar que tal abordagem preconiza cenários de 

desenvolvimento regional e nacional, tão importantes para um país, principalmente em 
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momentos de crise econômica e reconfiguração produtiva, situação atual do Brasil. Diante 

disso, o tema se insere no contexto político e econômico da atualidade. 

O trabalho proposto, alcançando a qualidade e a profundidade necessárias, contribuirá 

no caso concreto para que a AMAN, valendo-se dos resultados apresentados, se estruture de 

modo a gerar, apropriar e disseminar conhecimento científico e tecnológico; contribuirá 

também para que assuma papel protagonista nas relações Universidade-Empresa-Governo 

(UEG2) com a formação de malhas de conhecimento num esforço de geração, importação, 

modificação, adaptação e difusão de inovações (NELSON, 1993). 

Do ponto de vista científico, muito se tem estudado e publicado a respeito do 

relacionamento UEG pela abordagem do modelo tríplice hélice (TH) no Brasil e no mundo.  

Tal fato proporcionará crescimento acadêmico na medida em que pretende ampliar o universo 

de informações e desenvolver novas perspectivas de análise.  

Muito embora o modelo já seja muito estudado no Brasil, ainda são raros os exemplos 

práticos e documentados de relações entre os atores UEG, seguindo a abordagem da Hélice 

Tríplice. Em face do exposto, cresce de relevância estudos de casos que propõem a temática 

aqui estudada, uma vez que poderá desenvolver contribuição efetiva para suscitar a inserção 

da AMAN como ator relevante na pesquisa científica, por meio da implantação de um Núcleo 

de Inovação Tecnológica em sua sede acadêmica. 

1.5 Estrutura da dissertação  

A dissertação está estruturada em seis capítulos, incluindo esta introdução.  

No capítulo 2 é desenvolvido o referencial teórico, com o objetivo de abordar a 

revisão da literatura necessária e o desenvolvimento do estudo; inclui Universidade 

empreendedora; Hélice Tríplice; Núcleo de Inovação Tecnológica; aborda as Políticas 

Públicas pelo viés da participação do Estado como um dos protagonistas da Hélice Tríplice; e 

Oferta tecnológica.  

No capítulo 3, apresenta-se a abordagem metodológica, como a identificação das 

características do estudo e as técnicas e instrumentos de pesquisa utilizados. 

No capítulo 4, é apresentada a pesquisa sob dois prismas – análise survey e entrevista 

semiestruturada aplicada aos pesquisadores e tomadores de decisão.  

Há ainda uma seção propositiva, o capítulo 5, haja vista que como uma dissertação de 

mestrado profissional, sua relevância é maior ao fazer sugestões a respeito da gestão da 

 
2 Neste texto os substantivos universidade ou academia serão utilizados como similares e substitutos. 
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inovação praticada pela AMAN, portanto, é realizada uma análise e discussão já de posse de 

todos os dados coletados e informações processadas.  

Por fim, no capítulo 6, são apresentadas as considerações finais, contribuições do 

estudo, limitações e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta os principais conceitos, abordagens e teorias, visando-se 

entender a relação entre universidade, empresa e governo na contínua busca pela inovação 

como solução dos problemas e demandas que se apresentam. Percorre-se o ambiente 

regulatório, as políticas públicas que amparam a citada relação, com a finalidade de alcançar 

os objetivos propostos. Para a seleção do material, realizou-se uma Análise bibliométrica3. 

2.1 Universidade empreendedora 

O entendimento da evolução e do papel da universidade na sociedade se constitui em 

premissa básica para a compreensão deste trabalho. Historicamente, a universidade,  

desde a sua criação na Idade Média, vem evoluindo à medida que a sociedade evolui 

(ETZKOWITZ; ZHOU, 2017). Nesse sentido, suas funções e maneiras de se relacionar com 

os demais atores sociais progrediram de modo a compreenderem e atenderem as demandas 

sociais (ETZKOWITZ, 2013).  

A função inicial da Universidade era a de construir e ser detentora do saber. Surge a 

partir do poder da religião em um estado ainda não laico, no qual a religião detinha 

praticamente o monopólio do conhecimento. Como já mencionado, a sua criação vincula-se 

ao poder papal. Em 1088, foi fundada a Universidade de Bolonha na Itália, a primeira da 

Europa, na qual lecionaram as principais mentes da época, dentre elas, o mestre Wernerius, 

que ensinou Direito Canônico entre 1100 e 1130, notabilizando-se na Escola de Direito de 

Bolonha (SIMÕES, 2013). 

As instituições que a Idade Média nos legou são de um valor maior e mais 

imperecível do que suas catedrais. E a universidade é nitidamente uma instituição 

medieval – tanto quanto a monarquia constitucional, ou os parlamentos, ou o 

julgamento por meio do júri. As universidades e os produtos imediatos das suas 

atividades, pode ser afirmado, constituem a grande realização da Idade Média na 

esfera intelectual. Sua organização, suas tradições, seus estudos e seus exercícios 

influenciaram o progresso e o desenvolvimento intelectual da Europa mais 

poderosamente, ou (talvez deveria ser dito) mais exclusivamente, do que qualquer 

escola, com toda a probabilidade, jamais fará novamente (RASHDALL, 1952, p. 3). 

A primeira revolução acadêmica, como já mencionado, incorpora a pesquisa nas 

atividades acadêmicas em face dos desafios da sociedade industrial. Com o advento da 

Segunda Revolução Acadêmica, vem a percepção da necessidade de interação cooperativa 

entre universidade e empresa, sob a égide governo, com a meta de superar os desafios 

colocados pela nova era: a Era do Conhecimento. A universidade que tinha como função 

primordial o repositório de conhecimento técnico-científico e que, posteriormente, acumulou 
 

3 Vide Anexo A. 
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a função da atividade pesquisa (Primeira Revolução Acadêmica) e, atualmente, uma 

universidade protagonista do desenvolvimento econômico e social (ETZKOWITZ, 2013). 

Tanto o compromisso acadêmico tradicional quanto o pós-contemporâneo são 

enaltecidos com a transição de uma universidade empreendedora. A pesquisa é fomentada 

pela educação tradicional, e juntas formam uma terceira missão – o compromisso com o 

desenvolvimento econômico e social (ETZKOWITZ, 2013). 

O conceito de universidade empreendedora surgiu com a percepção de seu papel no 

desenvolvimento socioeconômico. Ela, nesse contexto, passa a ser a indutora das relações 

com as Empresas (setor produtivo de bens e serviços) e o Governo (setor regulador e 

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

tecnológica e ao desenvolvimento econômico. Com a Segunda Revolução Acadêmica,  

a Universidade incorpora uma terceira missão, além do ensino e da pesquisa, quer seja, a de 

atuar ativamente no desenvolvimento econômico via geração de conhecimento científico e 

tecnológico, e consequente inovação (AMARAL, 2015). 

Para melhor compreensão do conceito de universidade empreendedora. Necessário se 

faz utilizar-se da hermenêutica, tanto em seus critérios interpretativos, em especial o 

gramatical e o teleológico, bem como no critério integrativo, valendo-se, sobretudo,  

da principiologia4. Quanto à interpretação gramatical, observa-se que o termo 

empreendedorismo foi traduzido da palavra inglesa entrepreneurship5 que, por sua vez, 

deriva-se do latim imprehendere, tendo seu correspondente empreender surgido na língua 

portuguesa no século XV (EDUCAÇÃO, s.d.).   

Quanto à interpretação teleológica6 de universidade, ultrapassados os esclarecimentos 

comentados, vislumbra-se na capitalização do conhecimento o cerne da sua nova missão, da 

universidade. Desta monta, agregar ao patrimônio o capital intelectual que se difere do 

commodity (produto), transferindo o conhecimento de humanos tácito para uma base de 

conhecimentos.  

A ‘capitalização do conhecimento’ [...] Uma universidade empreendedora apoia-se 

sobre quatro pilares: 

1. Liderança acadêmica capaz de formular e implementar uma visão estratégica. 

2. Controle jurídico sobre os recursos acadêmicos, incluindo propriedades físicas, 

como os prédios da universidade e a propriedade intelectual que resulta da 

pesquisa. 

3. Capacidade organizacional para transferir tecnologia através de patenteamento, 

licenciamento e incubação. 

 
4 Principiologia, estudo das concepções clássicas que alicerçam e fundamentam a universidade.  
5 Jean-Baptiste Say, um economista francês que cunhou a palavra empreendedor por volta de 1800, disse: "O 

empreendedor transfere recursos econômicos de uma área de baixa e para uma área de maior produtividade e 

maior rendimento (DORNELAS, 2001).  
6 A teleologia é o estudo filosófico dos fins, isto é, do propósito, objetivo ou finalidade. 
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4. Um ethos empreendedor entre administradores, corpo docente e estudantes. 

(ETZKOWITZ, 2013, grifo nosso). 

O papel da universidade empreendedora, desenvolvido por Etzkowitz, vai além dos 

tradicionais, quer seja através da criação de Spin-off acadêmico7 (SOA) nas instalações de 

uma incubadora, apropriando e licenciando produtos/conhecimentos oriundos das pesquisas 

acadêmicas por intermédio do escritório de propriedade industrial ou, ainda, comercializando 

todo esse capital de conhecimento (ETZKOWITZ, 2013). 

A universidade não pode se ater a construir o conhecimento na busca de inovações, 

cabe também a difusão e aplicação dos conhecimentos desses conhecimentos para o 

atendimento da demanda das empresas e da sociedade civil organizada.  Bessant e Rush 

(1993, p. 80) conceituam transferência de tecnologia como “um conjunto de atividades e 

processos por meio do qual uma tecnologia (incorporada em produtos e novos processos ou 

desincorporada em formas, tais como conhecimento, habilidades, direitos legais etc.) é 

passada de um usuário para outro”. 

Os escritórios de transferência de tecnologia são mecanismos internos das 

universidades responsáveis pela articulação com o setor empresarial, pela gestão, proteção e 

transferência para empresas da propriedade industrial (PI) produzida e pela conversão em 

produtos e serviços dos quais a sociedade possa se beneficiar (CAPART; SANDELIN, 2004). 

O processo de difusão da tecnologia se vale de canais formais e informais de 

transferência de tecnologia. Nos informais, o fluxo é realizado por uma rede de pesquisa 

informal, ao passo os formais seguem o quadro 1, que apresenta os canais formais de 

transferência de conhecimento tecnológico. 

  

 
7 É definido por Scott Shane, professor e pesquisador norte-americano, como uma empresa criada para explorar 

uma propriedade intelectual gerada a partir de um trabalho de pesquisa desenvolvido em uma instituição 

acadêmica. São empresas criadas em universidades para explorar inovações tecnológicas, patentes e o 

conhecimento acumulado por investigadores durante atividades acadêmicas; empresas sem vínculos com a 

universidade mãe e que têm fins lucrativos; empresas fundadas por pelo menos um membro da universidade - 

professor, estudante ou funcionário (PEDROSI FILHO, 2014). 
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Quadro 1 – Canais formais de transferência de conhecimento tecnológico 

Canal de transferência Descrição 

Emprego temporário de um acadêmico  Uma empresa emprega um acadêmico temporariamente.  

Consórcio de pesquisa  Uma empresa participa de um consórcio de pesquisa de 

mais de uma.  

Capital minoritário de uma empresa spin-off Uma empresa compra parte de uma spin-off acadêmica, 

mas não tem o controle majoritário.  

Consultoria e assessoria  Uma empresa consulta um acadêmico em seu 

conhecimento acerca de uma questão específica. 

Joint venture de pesquisa Uma empresa estabelece uma joint venture de pesquisa 

com uma universidade | instituto de pesquisa e, juntos, 

criam uma entidade de pesquisa independente.   

Contrato de P&D A empresa paga por um trabalho requerido na 

universidade | instituto de pesquisa. 

Fundo de pesquisa A empresa financia pesquisa exploratória da universidade | 

instituto de pesquisa. 

Compra de uma licença/patente A empresa compra uma licença ou patente de uma 

universidade | instituto de pesquisa. 

Fonte: Gils, Vissers e Wit (2009). 

As Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) nacionais, universidades 

ou institutos de pesquisa, necessitam se valer de canais de comunicação para potencializarem 

as relações entre eles, o setor empresarial e o próprio governo. Uma das resultantes dessa 

interação é a transferência tecnológica em um ambiente retroalimentável de inovação.   

Estes canais, à medida que se diversificam e alcançam os componentes e institutos de 

modo geral, propiciando comunicação e integração efetiva, apontam para o sucesso do 

sistema de inovação (BARANÃNO, 2005). 

[...] as funções do ensino superior resultariam de combinações de demandas e 

postulações derivadas da dinâmica socioeconômica, política e cultural e das 

iniciativas espontâneas oriundas da atividade acadêmica em si mesma, da produção 

de conhecimento e da sua força transformadora (BAETA-NEVES, 1992, p. 80). 

Riedi (2004, p. 22) ensina que “[...] uma instituição de ensino superior é capaz de,  

ao mesmo tempo, dominar as técnicas e gerar novos conhecimentos nas várias áreas do saber 

e ser capaz de transmiti-los de forma eficaz à sociedade.” 

2.2 Hélice Tríplice 

O modelo de abordagem Hélice Tríplice considera a interação entre organizações 

dessas três hélices como uma forma de identificar e tratar problemas oriundos da profunda 

mudança no mundo econômico, institucional e intelectual decorrentes de uma sociedade 

organizada em conhecimento em que “o crescimento econômico futuro é dependente não 

apenas de um novo ciclo de inovações, mas de uma nova estrutura para a inovação que ligue a 

pesquisa básica e a aplicada de forma cada vez mais próxima” (ETZKOWITZ, 1994, p. 141). 
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Esta intensa relação universidade-empresa-governo, em suas experiências, relações, 

ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, culminou na evolução da abordagem da 

Tríplice Hélice em um sistema de modelo de inovação (ETZKOWITZ, 2010). 

O Quadro 2 resume as principais responsabilidades e limitações de cada ator da Hélice 

Tríplice: 

Quadro 2 – Responsabilidades de cada ator da Hélice Tríplice 

Ator Responsabilidades Limitações 

Governo  Promover o desenvolvimento econômico e 

social por meio de novas estruturas 

organizacionais:  

Possuir planos políticos com metas.  

governamentais claras voltadas para inovação 

e conhecimento.  

Interagir entre as diversas esferas políticas.  

Promover benefícios à população.  

Burocratização excessiva e falta de 

flexibilização para implementação de projetos 

em parceria.  

Necessidade de gerenciamento público 

profissional e participativo.  

Iniciativa  

Privada  

Desenvolver produtos e serviços inovadores.  

Promover a interação com os centros de  

transferência de tecnologia da comunidade 

científica.  

Liderar os processos de mudança.  

Pouca capacidade de investimentos em 

Inovação e desenvolvimento de tecnologias.  

Pouco preparo acadêmico e tecnológico para 

a condução de pesquisas.  

ICTs  Criar fontes de novos conhecimentos e 

tecnologias.  

Estabelecer relações com as empresas e os 

governos.  

Criar novas áreas de atuação.  

Liderar os processos de mudança.  

Dependência de órgãos de fomento para 

realização de pesquisas.  

Visão míope de capacitação profissional e 

formação de mão de obra.  

Vínculos fracos com a sociedade e com a 

iniciativa privada.  

Fonte: Gouveia, Abdalla e Calvosa (2009, p. 8-9). 

O caminho percorrido para abordar a Hélice Tríplice atual foi diferente entre os dois 

tipos distintos de sistemas político-econômicos, socialismo e capitalismo. No socialismo 

pode-se perceber um modelo estatista, que se pode nomear Hélice Tríplice 1, no qual o 

governo controla a universidade e a indústria (Figura 1), ao passo que no capitalismo verifica-

se o modelo laissez-faire (Figura 2) caracterizado pelos atores empresa, governo e 

universidade agindo separadamente com uma interação ainda modesta, marcada por barreiras 

funcionais, Hélice Tríplice 2.  

No modelo estatista, as instituições são ligadas hierarquicamente tendo como ator 

central o governo. As universidades são fundamentalmente instituições de ensino, distantes da 

indústria, e há necessidade de uma agência de planejamento para o fomento de institutos de 

pesquisa, bem como escritórios de transferência de tecnologia, muito em função do 

referenciado distanciamento. Já no modelo laissez-faire, a universidade é a responsável pelo 

treinamento do pessoal e pela pesquisa básica, fornecendo publicações e graduados que levam 

conhecimento tácito para a indústria, saciando a demanda de pessoal especializado 

(ETZKOWITZ, 2013). 



30 

 

 

Figura 1 – Modelo Estatista 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir do modelo de Etzkowitz (2013). 

 

Figura 2 – Modelo “Laissez-Faire” 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do modelo de Etzkowitz (2013). 

O modelo, na configuração Hélice Tríplice 3, reduz as barreiras de interação dos 

atores: universidade-governo-empresa que existiam no modelo laissez-faire e a posição 

central do governo característicos do modelo estatista. Nesta evolução de modelos, a Hélice 

Tríplice passa a destacar mais o papel da universidade como promotora das relações entre os 

demais atores, contudo, os papéis deixam de ser estanques, sendo que muitas vezes um ator 

assume funções típicas dos outros, sem perder, no entanto, seu papel principal 

(ETZKOWITZ, 2013). 

A evolução dos modelos de Tríplice Hélice (Figura 3) não necessariamente demonstra 

o caminho percorrido pela maioria dos países e regiões, mas tenta construir alguma forma de 

Triple Helix 3, pois o objetivo comum é conceber um ambiente inovador que consiste em 

spin-off de universidades e iniciativas trilaterais de desenvolvimento econômico 

(ETZKOWITZ, LEYDESDORFF, 2000). 
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Figura 3 – A evolução da Tríplice Hélice 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do modelo de Etzkowitz e Leydesdorff (2000). 

O desenvolvimento tecnológico de um país depende da existência de um sistema 

nacional de inovação para atender as demandas da sociedade em geral e das empresas em 

particular, por conhecimento tecnologia e inovação. O país em uma visão simplista é o 

somatório de suas regiões. Ademais, a abordagem da Hélice Tríplice, além de demonstrar as 

relações entre o Governo, a Universidade e a Empresa, descreve e apresenta como pode ser 

criado um ambiente propício para a inovação, tornando a geração e a difusão do 

conhecimento inerentes para o desenvolvimento da Sociedade (CLOSS; FERREIRA, 2010). 

2.3 Núcleo de Inovação Tecnológica 

Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), de acordo com o que determina a Lei nº 

10.973/2004, conhecida como Lei de Inovação, são estruturas instituídas por uma Instituição 

Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), ou mais, com ou sem personalidade jurídica 

própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por 

competências específicas previstas na Lei nº 13.243/2016 (BRASIL, 2004a; BRASIL, 2016a). 

2.3.1 Breve histórico 

Ao estudar as origens da criação dos NITs, percorre-se um longo caminho que se 

inicia na institucionalização da tecnologia, que no Brasil pode-se apontar para a criação da 

“Sociedade Brasileira de Ciências (1916), a primeira tentativa bem-sucedida para o 

desenvolvimento da ciência no país e, logo depois, denominada Academia Brasileira de 

Ciências (1921)”. No entanto, a materialização da proposta de criação de um “Conselho de 

Pesquisas foi formalmente sugerida pela primeira vez em 1931, em um memorial enviado ao 

governo, pela Academia Brasileira de Ciências (ABC)” (FONSECA, 2013, p. 255). 
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O início do NIT passa pela história da criação do CNPq e das primeiras universidades 

de excelência no Brasil. A Universidade de São Paulo (USP) foi criada em 1934 com o 

propósito de gerar uma nova elite intelectual, implementando-se o desenvolvimento da 

atividade científica. Burgos (1999, p. 23) assinala que “o objetivo da USP era o de alterar a 

vida intelectual nacional. Pretendia-se criar quadros em todas as principais disciplinas 

científicas, ainda que a aplicação dessas não estivesse claramente determinada pelos seus 

realizadores”. A fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 

1948, o Conselho Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)8, em 1949, e o Conselho Nacional 

de Pesquisas (CNPq), em 1951, no contexto do pós-guerra, permitindo uma aproximação 

entre a ciência e a ideologia nacionalista (FONSECA, 2013). 

O contexto do sistema de ciência e tecnologia do Brasil começou a mudar, 

principalmente a partir dos anos 1990 (FELIPE, 2007). Neste interim, o Brasil implementou 

uma série de novas políticas voltadas para a Ciência e Tecnologia (C&T) e para a inovação, 

criando um ambiente propício para elaboração de uma regulamentação calcada em uma 

legislação posta (TURCHI; MORAIS, 2017). 

Conforme Silva, Machado e Lotufo (2009, p. 208-209), após um salto na linha do 

tempo para a década de 1980, observa-se a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

enfatizando a política de proteção de propriedade industrial e de transferência de tecnologia, 

incluindo uma política de proteção de seus ativos intangíveis (TEIXEIRA, 2018). 

[...] as primeiras patentes depositadas pela Unicamp datam de 1984. Dentre as 

patentes vigentes, todavia, as três primeiras foram depositadas em 1989. Nesse 

mesmo ano, foi criado o seu primeiro núcleo de gestão tecnológica, o Escritório de 

Transferência de Tecnologia (ETT) da Unicamp. Em 1998, o ETT foi sucedido pelo 

Escritório de Difusão de Tecnologia (Edistec), dando continuidade em patamar mais 

avançado a um esforço institucional deliberado de contribuição com a inovação 

tecnológica no país e de gestão e proteção, inicialmente da propriedade industrial, 

como definida em lei, e em seguida de acordo com o conceito mais amplo de 

propriedade intelectual (PI) da universidade. Em julho de 2003, portanto, com uma 

carteira de projetos tecnológicos significativa para universidades brasileiras, porém 

ainda muito incipiente diante do mundo globalizado, a Unicamp promoveu este 

novo avanço institucional, com a extinção do Edistec e a criação de uma agência de 

inovação da universidade, a Inova Unicamp, para atuar com uma nova amplitude no 

processo de inovação (SILVA; MACHADO; LOTUFO, 2009, p. 208-209). 

A década de 1990 foi apontada como o período de implantação da grande maioria dos 

escritórios das 26 universidades que informaram possuir Núcleo de Propriedade Industrial e 

Transferência de Tecnologia, estruturado em estudo realizado em 2002, pelo Escritório de 

Interação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
8 O CBPF é criado para ser uma instituição voltada para o estudo da pesquisa teórica e aplicada, e também para a 

formação de físicos capazes de assegurar o desenvolvimento autônomo do país na área da física nuclear 

(FONSECA, 2013). 
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(EITT/UFRGS), em parceria com a Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro (REDETEC) e com 

o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (SANTOS apud SILVA, 2009).  

Estudo este que identificou 143 universidades brasileiras registradas nos cadastros da 

Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 

e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). Entretanto, o estudo só foi 

capaz de realizar este levantamento para 83 das 143 universidades contatadas (SANTOS, 

2002 apud TEIXEIRA, 2018). 

Paralelamente, verifica-se na cultura norte-americana, no que tange aos núcleos de 

inovação tecnológica, a consolidação dos institutos: Knowledge Transfer Office (KTO), 

Technology Transfer Office (TTO), Office of Technology Licensing (OTL), Office of 

Technology Transfer (OTT) e Technology Transfer/Industry Liaison Office (ILO) como elos 

entre as universidades, os institutos de pesquisa e o setor produtivo, visando propiciar 

inovação (TEIXEIRA, 2018). 

Em 1980, as universidades foram demandadas a reduzir a dependência do governo e 

houve mais envolvimento em parcerias com empresas e transferência de tecnologias. 
Em 1981, com a fusão da NRDC com a National Enterprise Board, foi criada a 

British Technology Group – BTG, com a missão de transformar novas ideias 

comerciais em produtos. Todas as invenções deveriam ser comunicadas à BTG e a 

universidade deveria provar sua capacidade de comercializar sua PI, e, caso não 

conseguisse, a BTG se responsabilizaria por sua comercialização. 

Em 1985, as universidades passaram a ter liberdade na exploração de suas invenções 

e o movimento de criação de Technology Transfer Offices se intensificou (Lockett, 

Wright, & Wild, 2013). 

A criação de TTO ganhou impulso quando onze universidades estabeleceram uma 

estrutura para gerenciar suas atividades de transferência de conhecimento e 

tecnologia. Até então, havia apenas quatro TTO no Reino Unido. No período de 

1987 a 1993, mais 26 escritórios foram criados (TEIXEIRA, 2018, p. 30-31). 

Percebe-se que o NIT compreende ou tem por finalidade reunir todos os instrumentos 

necessários para dar suporte à produção de conhecimento, pesquisa, desenvolvimento, 

tecnologia e inovação. Além de dar condições ao trânsito do conhecimento demandado e à 

proteção da propriedade industrial. 

2.3.2 Marco regulatório dos NITs 

Em conformidade com o que dispõe o artigo 2º da Lei no 10.973/2004 (BRASIL, 

2004a), modificado pela Lei nº 13.243/2016 (BRASIL, 2016a), em seus incisos V e VI, 

resumidamente, havendo um órgão que tenha como missão a pesquisa básica e aplicada, há de 

haver um Núcleo de Inovação Tecnológico (NIT), como se pode verificar na letra da lei: 

V - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem 

fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, 

que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a 
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pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos; 

VI - Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou mais 

ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão 

de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições 

previstas nesta Lei (BRASIL, 2004). 

Ultrapassada a previsão legal, com o citado advento da elevação do status da AMAN, 

quer seja um estabelecimento de ensino superior, extensão e pesquisa, e enfrentando duas 

revoluções ao mesmo tempo, a primeira com a entrada no mundo da pesquisa acadêmica e, 

por conseguinte, a segunda revolução acadêmica, no que tange à construção de conhecimento 

científico e tecnológico e a consequente inovação e desenvolvimento social econômico,  

torna-se imperioso discorrer sobre os Núcleos de Inovação Tecnológica. 

De acordo com a Lei de Inovação nº 10.973/2004 (BRASIL, 2004a), regulamentada 

pelo Decreto nº 9.283/2018, as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) são órgãos ou 

entidades da administração pública que têm por missão institucional, dentre outras, executar 

atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. E também, 

conforme a referida lei, em seu artigo 16, as mencionadas instituições devem possuir um NIT 

próprio ou em associação com outras ICTs, com a finalidade de gerir sua política de inovação. 

Dentre as diversas atribuições do NIT, o Quadro 3, construído em consonância com os 

ensinamentos de Heher (2006), demonstra de forma didática e simples uma classificação 

quanto aos seus modelos, suas respectivas e principais atuações. 

Quadro 3 – Modelo de Atuação dos NIT  

Modelos Atuação 

Serviço O NIT como órgão prestador de serviços para a universidade. Neste caso, o principal 

papel do NIT é realizar o serviço de patenteamento de tecnologias, assim como auxiliar 

nas questões jurídicas inerentes de acordos entre a ICT e empresas. 

Receita O NIT, visando trazer retorno financeiro para a ICT do investimento realizado em 

pesquisa em forma de royalties e outros pagamentos pela propriedade industrial gerada. 

Neste caso, o principal objetivo deve ser a melhor exploração dos ganhos financeiros 

que se pode obter de uma PI. Além disso, o NIT, neste modelo, visa à independência 

financeira do NIT. 

Modelo 

econômico 

O NIT e a transferência de tecnologia como agentes de desenvolvimento da economia 

local e nacional. Neste caso, é necessário um investimento maior para a estruturação do 

programa de transferência e do NIT e o retorno virá em longo prazo. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Heher (2006). 

A Lei de Inovação descreve os conceitos e atribuições dos diversos institutos.  

Como anteriormente citado, o NIT é uma estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou 

sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional 

de inovação e por competências mínimas às atribuições previstas na Lei nº 10.973/2004 

(BRASIL, 2004a).  



35 

 

 

Além da proteção à propriedade industrial e da instrumentalização de transferência 

tecnológica, dentre as atribuições do NIT, neste trabalho, busca-se na propagação da  

cultura da inovação e do empreendedorismo em ambiente acadêmico, estabelecer um vínculo 

com os objetivos relacionados na Política Nacional de Defesa com o ensino, como se pode 

observar na citação a seguir: 

O Ministério da Defesa e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República intensificarão a divulgação das atividades de defesa, de modo a aumentar 

sua visibilidade junto à sociedade, e implementarão ações e programas voltados à 

promoção e disseminação de pesquisas e à formação de recursos humanos 

qualificados na área, a exemplo do Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa 

Científica e Tecnológica em Defesa Nacional (Pró-Defesa) e do Programa de Apoio 

ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Assuntos Estratégicos de 

Interesse Nacional (Pró-Estratégia) (BRASIL, 2012). 

Assumpção et al (2010) ressalta que de acordo com a Lei de Inovação e com os 

objetivos estabelecidos para com o ICT, a que está vinculado, o NIT tem como dever exercer 

seu papel de acordo com as seguintes vertentes:  

• Vertente I: Constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as 

universidades, institutos tecnológicos e empresas. 

• Vertente II: Estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no 

processo de inovação. 

• Vertente III: Incentivo à inovação na empresa. 

O conceito de inovação ainda não encontrou pacificidade no teatro acadêmico, 

porquanto, existem diversas teorias versando sobre características, tipos, formas de 

implementar e significados (DIAS; MÜLLER; PORTILHO, 2015). E com o propósito de 

uniformizar o entendimento, neste trabalho, norteou-se pelo Manual de Oslo para a 

composição das ideias, cujo conceito se segue (FINEP9, 2005, p. 57). 

Os quatro tipos de inovações previstos no Manual de Oslo (FINEP, 2005, p. 57) são: 

a) Inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 

previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras;  

b) Inovação de processo é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado.   

Incluem-se mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares; 

 
9 O Documento original “Manual de Oslo” é originalmente da OECD, publicado em 1997. A OECD não é 

responsável pela qualidade da tradução em português e sua conformidade com o texto original, pela FINEP — 

Financiadora de Estudos e Projetos, responsável exclusiva das edições originais em inglês e francês publicadas 

sob os títulos: The Measurement of Scientific and Technological Activities – Proposed Guidelines for Collecting 

and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual / La mesure des activités scientifiques et 

technologiques – Príncipes directeurs proposés pour le recueil et l'interpretation des donnés sur l'innovation 

technologique: Manuel d'Oslo | Manual de Oslo, Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação 

3.ed. 2005/2006 (FINEP, 2005). 
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c) Inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com 

mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços; 

d) Inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional 

nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em 

suas relações externas.  

A invenção abrange, dentre outros: patentes, modelos de utilidade, desenhos 

industriais, programas de computador, e todas as formas de propriedade industrial que possam 

receber proteção pelo ordenamento jurídico brasileiro, bem como disponibilizadas e 

incrementadas de maneira exitosa para a sociedade.  

A abordagem dos NITs se desenvolve em três eixos principais de predominância de 

atuação, muito embora, todos os núcleos tenham características comuns entre si.  Os três eixos 

são: o legal, o administrativo e o voltado para negócios. O legal é eminentemente regulatório, 

focado na proteção da propriedade industrial; o administrativo com ênfase nas interações ICT-

Empresas; e o voltado aos negócios é pautado na pesquisa acadêmica com foco em inovação e 

consequente desenvolvimento, de acordo com Lotufo (2009). 

Para discutir abordagens pertinentes aos atores sociais – universidade, empresa e 

governo –, tendo como pano de fundo o estudo da AMAN, é de fundamental importância 

estabelecer vínculos e orientações na estratégia que segue o Ministério da Ciência Tecnologia 

e Inovação e Comunicações (MCTIC). 

A estratégia do MCTIC visa nortear ações que contribuam para o desenvolvimento 

nacional por meio de iniciativas que valorizem o avanço do conhecimento e da inovação. Seu 

conteúdo enfatiza a excelência científica e tecnológica, na consolidação da indústria 

inovadora e na capacidade de enfrentar com conhecimento os desafios impostos à sociedade. 

O objetivo com essa estratégia é a garantia de um Brasil que caminhe firme rumo a participar 

de uma ciência de classe mundial, removendo as barreiras à inovação e facilitando para que 

atores públicos e privados possam trabalhar em conjunto pela inovação produtiva (ENCTI, 

2016). 

Desmistificar ciência e tecnologia de modo a conscientizar, com conceitos simples 

elencados no Manual de Oslo (FINEP, 2005), da necessidade dos estabelecimentos de ensino 

superior e extensão e pesquisa, em especial a AMAN, se organizarem de modo que possam 

produzir inovação, aproveitando todo aparato legislativo de fomento à Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), ciência e tecnologia, bem como utilizando o ambiente propício para 

promover debates, fóruns, congressos e toda forma de compartilhamento de informação e 

conhecimento, a fim de alcançar a almejada inovação. “A concepção de ideias novas, é um 

ponto de partida para inovação” (TROTT, 2012, p. 15). 
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Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, 

ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas (FINEP, 2005, p. 55). 

O NIT, institucionalizado, exclusivo ou compartilhado, como órgão de gestão da 

política de inovação, é apropriado para que, em sendo implantado, a AMAN adentre de 

maneira exitosa na seara da pesquisa científica, de modo a contribuir com o desenvolvimento 

do Exército Brasileiro (EB) e do Brasil como um todo. As atribuições legais do NIT 

confrontadas com as perspectivas para o ensino, sobretudo para a AMAN, na Política 

Nacional de Defesa, demonstram ser aquele uma ferramenta poderosa para o sucesso dos 

objetivos de ensino e pesquisa do EB. 

A Lei nº 13.243/2016 descreve devidamente as competências dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica ao dispor sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à 

capacitação científica e tecnológica e à inovação, por ocasião da alteração da Lei nº 

10.973/2004 (BRASIL, 2004a).  

A descrição materializada no artigo 16 do mencionado diploma legal é objetiva e 

simples, como se pode observar: 

Art. 16.  Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá 

dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras 

ICTs. 

§ 1º São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o caput, 

entre outras: 

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 

criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; e 

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 

pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; [...] 

VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva 

no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da 

ICT; 

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela 

ICT; 

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial 

para as atividades previstas nos arts. 6º a 9º; 

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT. 

(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) (BRASIL, 2016). 

Ao investigar inovação, faz-se necessário trilhar os modelos que caracterizam o ciclo 

da inovação tecnológica para a economia, ou seja, o caminho percorrido pelos processos, 

ideias, serviços e produtos colocados à disposição para serem comercializados e ou 

consumidos. Diante deste panorama, se apresentam os modelos: linear de inovação; 

simultâneo, interativo; impulso tecnológico; escritório de transferência de tecnologia, dentre 

outros. O trabalho ora discutido visa propor um modelo típico do ciclo de inovação para as 

peculiaridades da AMAN, em sua conclusão, tais como sua missão de formação do oficial 

bélico com capacidades trabalhadas em toda área de defesa e segurança. 
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Serão discutidos, à esteira deste conceito, os instrumentos regulatórios, os incentivos e 

fomentos de modo a elucidar e vincular medidas normativas do ordenamento jurídico 

nacional ao trabalho proposto. 

2.3.3 NIT Exército Brasileiro 

O Exército conta com um NIT exclusivo, a Diretoria de Ciência e Tecnologia, com a 

responsabilidade de credenciar as organizações militares que tenham a pretensão de ser ICT. 

Cumprindo também comentar que tais unidades possuem algumas atribuições próprias do 

NIT que se buscou evidenciar durante o desenvolvimento da pesquisa. 

PORTARIA Nº 1.137, DE 23 DE SETEMBRO DE 2014. 

Art. 9° Para fins de aplicação da Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, fica 

estabelecido o Departamento de Ciência e Tecnologia - DCT, como o Núcleo de 

Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro (NIT/EB) e o órgão gestor da Política 

de Inovação das Organizações Militares que sejam Instituições Científicas e 

Tecnológicas, regulando e gerenciando suas atividades. 

§ 1° Caberá ao Chefe do DCT considerar quais as OMDS serão enquadradas  

como ICT. 

§ 2° Compete ao EME a classificação de outras Organizações Militares (OM) do 

Exército como ICT, quando não subordinadas ao DCT (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, 2014). 

2.4 Políticas públicas  

O Estado tem como uma das suas principais atribuições satisfazer o interesse público, 

e para cumprir a mencionada atribuição, se vale de políticas como exercício do poder 

necessário para uma vida pacífica em sociedade, e nos dizeres de Aristóteles: 

Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma 

com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com 

vistas ao que lhes parece um bem; se todas as comunidades visam a algum bem, é 

evidente que a mais importante de todas elas e que inclui todas as outras, tem mais 

que todas, este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens; ela se chama 

cidade e é a comunidade política (ARISTÓTELES, 1997, p. 13, POL., 1252a10). 

Bobbio, Matteucci e Pasquino (2013) apresentam um arcabouço de conhecimento 

fundamental para o saber em política. Dentre tão vasta variedade de conhecimentos  

pode-se observar: 

I. O SIGNIFICADO CLÁSSICO E MODERNO DE POLÍTICA.   

Derivado do adjetivo originado de pólis (politikós), que significa tudo o que se 

refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo 

sociável e social, o termo Política se expandiu graças à influência da grande obra de 

Aristóteles, intitulada Política, que deve ser considerada como o primeiro tratado 

sobre a natureza, funções e divisão do Estado, e sobre as várias formas de Governo, 

 
10 Política (em grego: Πολιτικά - em latim: Politica) é um texto do filósofo grego antigo Aristóteles. É composto 

por oito livros (I: 1252a - 1260b, II: 1261a - 1274b, III: 1275a - 1288b, IV: 1289a - 1301b, V: 1301b - 1316b, 

VI: 1317a - 1323a, VII: 1323b - 1337a, VIII: 1337b - 1342b) e não existem dúvidas acerca da autenticidade da 

obra. Acredita-se que as reflexões aristotélicas sobre a política originam-se da época em que ele era preceptor 

de Alexandre. 
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com a significação mais comum de arte ou ciência do Governo, isto é,  

de reflexão, não importa se com intenções meramente descritivas ou também 

normativas, dois aspectos dificilmente discrimináveis, sobre as coisas da cidade 

(BOBBIO, 2013). 

Políticas públicas, segundo Mead (1995), são definidas como um campo dentro do 

estudo da ciência política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas.  

Peters (1986) acredita que política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 

diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos.  

Para Lasswell (1951), é um conjunto de métodos voltados para a investigação dos processos 

políticos, com vistas a contribuir para a atuação dos governos. As Políticas Públicas são 

precipuamente instrumentos de inclusão social de modo a compensar as diferenças 

socioeconômicas (PIMENTA; PESCATORE, 2010). 

Elencam-se duas correntes na abordagem de políticas públicas: a estatista ou 

estodocêntrica e a multicêntrica. Ensina Saravia (2006, p. 31) que política pública é:  

“[...] elaborada por autoridade formal legalmente constituída no âmbito de sua competência e 

é coletivamente vinculante”. A estatista observa na superioridade objetiva do Estado em fazer 

leis, a razão de que para ser política pública necessariamente o protagonista é o Estado.  

Por outro lado, a corrente multicêntrica aduz uma multiplicidade de atores. Uma vez que a 

política pública vem com resposta para um problema ou necessidade pública, nada mais 

sensato que o Estado e a sociedade se articulem na solvência daquele (SECCHI, 2010). 

2.4.1 Políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação e o papel do governo  

Para discutir abordagens pertinentes aos atores sociais universidade, empresa e 

governo, tendo como pano de fundo o estudo de caso da AMAN, estabelecer vínculos e 

orientações na estratégia que segue o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI) é 

de fundamental importância. 

Esse documento visa a nortear ações que contribuam para o desenvolvimento 

nacional por meio de iniciativas que valorizem o avanço do conhecimento e da 

inovação. Tem em seu conteúdo a ênfase focada na excelência científica e 

tecnológica, na consolidação da indústria inovadora e na capacidade de enfrentar 

com conhecimento os desafios impostos à sociedade. O objetivo com essa Estratégia 

é a garantia de um Brasil que caminhe firme rumo a participar de uma ciência de 

classe mundial, removendo as barreiras à inovação e facilitando atores públicos e 

privados a trabalhar em conjunto pela inovação produtiva (ENCTI, 2016, p. 6). 

Serão discutidos à esteira deste conceito os instrumentos regulatórios, os incentivos e 

fomentos de modo a elucidar e vincular medidas normativas do ordenamento jurídico 

nacional ao trabalho proposto. 
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O papel do governo nas interações entre os atores da Hélice Tríplice indicam 

normalmente se a política de inovação é direta (governo no papel central) ou indireta 

(alternância de posição entre os atores). A intensificação das diferenças regionais determina 

que as antigas políticas comuns deem lugar às políticas específicas (ETZKOWITZ, 2013). 

A coordenação integral por parte do governo das relações UEG limita ideias e 

iniciativas e, consequentemente, a capacidade de inovação. Vale comentar, contudo, o 

exemplo da Finlândia, que apesar de utilizar um modelo linear de injeção de fundos públicos 

concentrada em pesquisa e desenvolvimento (captação de recursos com privatização de 

estatais), obteve sucesso (ETZKOWITZ, 2013). 

Em uma economia baseada no conhecimento, caracterizada por uma incerteza 

crescente devido ao ritmo acelerado das mudanças tecnológicas, a dependência de 

políticas governamentais que se concentram em apoiar as indústrias existentes já não 

é mais viável (ETZKOWITZ, 2013, p. 38). 

Com a política de inovação indireta, o governo vai além de seu papel tradicional de 

oferecer a infraestrutura física para a universidade e indústria (UI), ele passa a incentivar as 

interações UI, buscando transformar a base da política industrial na promoção de pesquisa 

avançada que, por sua vez, passa a ser encarada como atividade econômica. Casos de sucesso 

como o da Suécia, que passa a incentivar as pesquisas interdisciplinares com maiores equipes 

de pesquisadores e em projetos de cooperação UI e dos Estados Unidos, onde quase todos os 

estados membros possuem uma agência de Ciência e Tecnologia (C&T), cada qual com, ao 

menos, um programa que tenta elevar o nível de C&T além de atrair recursos de outros 

lugares e até de outros países (ETZKOWITZ, 2013). 

O retorno dos investimentos por parte do Governo é, na maioria das vezes, indireto 

sob a forma de futuro aumento da receita fiscal e criação de empregos. A escassez de recurso 

conduz a imperiosa necessidade de foco, canalizando os investimentos em projetos que 

confrontem capacidade de pesquisa e oportunidade de mercado presente e futura, de modo a 

evitar o paradoxo da inovação da criação de conhecimento sem a infraestrutura para sua 

utilização (ETZKOWITZ, 2013). 

As Políticas Públicas são instrumentos implementados primordialmente por leis que 

objetivam a satisfação do interesse público em conformidade com o que dispõe a Carta 

Magna Brasileira. Na C&T&I, o marco regulatório, Lei de Inovação Tecnológica (LIT) é a 

Lei nº 10.973/2004, inicialmente regulamentada pelo Decreto nº 5.563/2005, posteriormente 

revogado pelo atual Decreto nº 9.283/2018, vigente dessa lei. Em 2016, a Lei de Inovação 

Tecnológica foi profundamente modificada pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. 
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As principais formas de participação do governo brasileiro no processo inovativo, de 

acordo com Naercio, Komatsu, Lucchesi e Ferrario (2014) são: 

• Financiamento da infraestrutura de Ciência Tecnologia e Inovação, formação de 

mão de obra, construção de estruturas e laboratórios. 

• Apoio indireto via incentivos fiscais, para a redução do custo de realização de 

P&D. 

• Apoio direto é representado pelos incentivos financeiros, caracterizados pelos 

financiamentos e empréstimos realizados pelos agentes governamentais, que 

podem ser subdivididos em financiamentos reembolsáveis com juros reduzidos e 

não reembolsáveis, e recursos humanos para Pesquisa e Desenvolvimento de 

Inovação Tecnológica (PD&I). 

A política de apoio indireto tem como principal instrumento a Lei nº 11.196/2005, 

conhecida como “Lei do Bem”; cria a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que 

realizam Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica (PD&I). Além da Lei do 

Bem, pode-se citar a Medida Provisória n° 843/2018, que cria o Programa Rota 2030 visando 

ao desenvolvimento tecnológico, competitividade, inovação e segurança veicular dentre outro 

objetivos vinculados às isenções tributárias; e ainda a Lei de Informática (Lei nº 8.248/1991, 

alterada recentemente pela Lei nº 13.674/2018).11 

As atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em um país necessitam de uma 

política de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) bem estruturada e com estratégias e 

prioridades focadas no desenvolvimento sustentável, sob os parâmetros indicados pela 

globalização. Neste contexto, mapear os órgãos de fomento e apoio à inovação, assim como 

as agências reguladoras das políticas públicas de CT&I, bem como órgãos, empresas, 

instituições, enfim, qualquer origem de financiamento para pesquisa desenvolvimento e 

inovação cresce de importância.  

O Quadro 4 ilustra possíveis alternativas de financiamento, valendo frisar em notas 

vincadas que em um cenário complexo e instabilidade econômica, os fomentos são raros e 

suas fontes instáveis e mutáveis, o que resulta em uma insegurança para o pesquisador. 

Políticas de fomento na área do trabalho em comento compreendem um conjunto de 

marcos institucionais que orienta e incentiva as atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

 
11 Empresas que invistam em atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em TIC no país 

poderão pleitear isenção ou redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para bens de informática e 

automação, terão vantagens na contratação pela administração pública federal e linhas especiais de 

financiamento. Empresas com obrigatoriedade de investimento em P&D poderão investir em fundos (ABGI 

GROUP, s.d.). 
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desta monta, uma vez que sem custeio e capital, as barreiras à pesquisa se multiplicam 

exponencialmente, mapear agências de fomento e órgãos de financiamento, indicam as 

possíveis fontes de recursos para implantação dos projetos. 

Quadro 4 – Políticas e fomento à inovação 

ÓRGÃO SITE FUNÇÃO 

Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) 

www.mctic.gov.br Responsável pela formulação e 

implementação da Política Nacional de 

Ciência e Tecnologia do Brasil. 

Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) 

www.cnpq.br Agência do MCTIC destinada ao 

fomento da pesquisa científica e 

tecnológica e à formação de recursos 

humanos para a pesquisa no país. 

Banco Brasileiro de 

Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) 

www.bndes.gov.br Principal instrumento do Governo 

Federal para o financiamento de longo 

prazo e investimento em todos os 

segmentos da economia brasileira. 

Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) 
www.finep.gov.br Promover o desenvolvimento econômico 

e social do Brasil por meio do fomento 

público à Ciência, Tecnologia e 

Inovação em empresas, universidades, 

institutos tecnológicos e outras 

instituições públicas ou privadas. 

Fundações de Amparo à 

Pesquisa 
www.gentequeinova.com.br Vide ANEXO D deste trabalho. 

Investidores www.gentequeinova.com.br Vide ANEXO E deste trabalho. 

Empreendedorismo www.gentequeinova.com.br Vide ANEXO F deste trabalho. 

Incubadoras www.gentequeinova.com.br Vide ANEXO G deste trabalho. 

Promoção de CT&I www.gentequeinova.com.br Vide ANEXO H deste trabalho. 

Patentes www.gentequeinova.com.br Vide ANEXO I deste trabalho. 

Agências de inovação nas 

universidades 
www.gentequeinova.com.br Vide ANEXO J deste trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Portal INEI (2019). 

A atividade financeira do Estado, basicamente, tem por finalidade a satisfação do 

interesse público, para isso, estabelece políticas públicas voltadas para o interesse 

mencionado. Neste sentido, Teixeira (2002, p. 2) cita que políticas públicas “são diretrizes, 

princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para as relações 

entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado”. Para 

materializar tais políticas, o poder público se vale dos recursos arrecadados principalmente 

através de tributos. Para fomentar a inovação, de maneira singela, a tributação permeia esse 

processo, uma vez que os recursos arrecadados podem ser empregados diretamente através de 

bolsas ou financiamentos, por exemplo, ou ainda indiretamente, através de incentivos fiscais 

concedidos a empresas que investem em Ciência, Tecnologia e Inovação (C&T&I).  

O fortalecimento do sistema nacional de inovação deve estar no coração do esforço 

que o país faz para aumentar substantivamente o nível de investimento.  

Aumentar o investimento privado em inovação, ajudar as empresas a diversificar 

seus produtos, processos e serviços e estimular as atividades contínuas em  

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é tarefa crucial do setor público (WENDLER, 

2013, p. 36). 
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A Figura 4 visa mapear o fomento de inovação no Brasil. 

Figura 4 – Mapa do Fomento a Inovação 

Fonte: ABGI Group (2019). 

Não só o governo, mas também os diversos atores da sociedade civil organizada como: 

universidades, centros de pesquisa, prefeituras, agências de fomento à pesquisa, associações 

comerciais e industriais, entre outros, possuem papel fundamental na implementação de 

políticas públicas que resultam em desenvolvimento regional (FERREIRA, 2012, p. 23) e, 

sobretudo, no desenvolvimento da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), formando um círculo 

virtuoso no qual o social não se desvincula do econômico, nem o econômico do social porque 

se retroalimentam. 

2.4.2 Políticas públicas de segurança e defesa nacional  

Política Nacional de Defesa (PND) é um conjunto de objetivos e diretrizes para o 

preparo e o emprego da capacitação nacional, com o envolvimento dos setores militar e civil, 

em todas as esferas do Poder Nacional (BRASIL, 2017), diante de possível ameaça externa, 

que “não é um objeto que possa ser analisado em si mesmo, mas uma relação que exige uma 

avaliação de todos os seus componentes, desde o emissor do sinal e a emissão até o receptor” 

(SAINT PIERRE, 2011, p. 14). 
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A Indústria de Defesa Brasileira teve três décadas como período marcante de sua 

expressão, entre meados dos anos 1960 e fim dos anos 1980. A década de 1990 representou 

um declínio da supracitada indústria, motivada por falta de investimentos às empresas do 

ramo e diminuição de verbas para as Forças Armadas, possivelmente baseada em uma visão 

liberal na qual tecnologia se compra de quem produz de forma mais eficiente (MORAES, 

2011). 

O início do século XXI marca a retomada do desenvolvimento da Indústria de Defesa 

Brasileira, que através de medidas governamentais como incentivos e regulamentações 

legislativas inicia sua revitalização (ANDRADE, 2017). 

No final da década de 1970, grandes indústrias de aeronáutica, veículos blindados e 

construção naval estavam fornecendo ao mercado militar e internacional do Brasil 

uma gama de sistemas de armas de média tecnologia. Os programas nucleares e 

espaciais abrangendo aplicações civis e militares também floresceram. A imprensa 

internacional de defesa concluiu que a indústria brasileira de armas estava ‘em 

movimento’. Novos programas ambiciosos levaram o setor de defesa brasileiro a 

novos patamares no início dos anos 80. De 1985 a 1989, o Brasil foi o 11º maior 

exportador de armas do mundo. Exportou armas para pelo menos 42 países em todas 

as regiões do mundo. Seu maior mercado era o Oriente Médio, onde o Brasil vendeu 

aproximadamente 50% de suas armas de 1977 a 1988. Curiosamente, cerca de 40% 

de todas as transferências de armas brasileiras de 1985 a 1989 foram para o Iraque.  

Além das três maiores firmas de armas – Avibras, Engesa e Embraer -, estima-se 

que 350 firmas estavam envolvidas direta ou indiretamente na produção de 

armamentos (ZABORSKY, 2003, p. 124, tradução livre).12 

O incentivo descrito na legislação, quando voltado para a Indústria Brasileira de 

Defesa se traduz, entre outros, na Lei nº 12.598/2012, o Regime Especial de Tributação para o 

Setor (RETID), Decreto nº 8.122/2013, desonerando empresas de encargos diversos de 

companhias legalmente classificadas como estratégicas, além de estabelecer incentivos ao 

desenvolvimento de tecnologias indispensáveis ao Brasil e o Plano de Articulação e 

Equipamento de Defesa (PAED), que representa a consolidação dos detalhados planos de 

recomposição da capacidade operativa da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, associada à 

busca de autonomia tecnológica e ao fortalecimento da indústria de defesa nacional 

(DEFESA, 2017). 

 
12 Texto Original: "By the end of the 1970s, sizable industries in aeronautics, armored vehicles, and shipbuilding 

were supplying both Brazil’s military and the international market with a range of medium-tech weapons 

systems. Nuclear and space programs straddling civilian and military applications also flourished. The 

international defense press concluded that the Brazilian arms industry was ‘on the move’.  Ambitious new 

programs propelled the Brazilian defense sector to new heights in the early 1980s. From 1985 to 1989, Brazil 

was the world’s 11th-largest exporter of arms. It exported arms to at least 42 countries in all regions of the 

world. Its largest market was the Middle East, where Brazil sold approximately 50 percent of its arms from 1977 

through 1988. Interestingly, about 40 percent of all Brazilian arms transfers from 1985 to 1989 went to Iraq. In 

addition to the three largest arms firms - Avibras, Engesa, and Embraer - an estimated 350 firms were involved 

directly or indirectly in the production of armaments" (ZABORSKY, 2003, p. 124). 
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Uma vez que a Indústria Brasileira de Defesa tem como principais focos os setores que 

são dominados pela demanda governamental e pelo comércio exterior, podem-se extrair dois 

aspectos de incentivo quanto às compras públicas, quais sejam: previsibilidade e segurança 

quanto aos investimentos no sentido de existência e apoio do próprio mercado demandante 

(Estado) e o próprio fomento da inovação, já que a certeza da demanda alimenta o 

desenvolvimento científico e tecnológico, que possibilitaria impactos no nível tecnológico e 

nos processos produtivos das empresas (PACHECO; PEDONE, 2016). 

A normatização da Indústria de Defesa, além de regulamentar a ação das PNDs e 

instrumentalizar os incentivos, caracteriza os sujeitos envolvidos de modo a exercer um 

controle total e exclusivo da referida atividade, conforme exemplificado no Quadro 5. 

Quadro 5 – Exemplificativo de Normatização da Indústria de Defesa 
Dispositivo  Data Assunto 

Decreto 3.665 (Presidência) 20 nov. 2000 
Dá nova redação ao Regulamento para a Fiscalização de 

Produtos Controlados (R-105). 

Portaria Normativa 764/MD 27 dez. 2002 
Aprova a Política e as Diretrizes de Compensação 

Comercial, Industrial e Tecnológica do MD. 

Portaria Normativa 611/MD 12 maio 2005 
Dispõe sobre a instituição da Comissão Militar da 

Indústria de Defesa (CMID). 

Portaria Normativa 899/MD 19 jul. 2005 
Aprova a Política Nacional da Indústria de Defesa 

(PNID). 

Portaria Normativa 777/MD 31 maio 2007 

Instituiu a Comissão de Implantação do Sistema de 

Certificação, Metrologia, Normalização e Fomento 

Industrial (COMISCEMEFA). 

Lei nº 12.598 22 mar. 2012 

Estabelece normas especiais para as compras, as 

contratações e o desenvolvimento de produtos e de 

sistemas de defesa; dispõe sobre regras de incentivo à 

área estratégica de defesa; altera a Lei nº 12.249, de 11 

de junho de 2010; e dá outras providências. 

Decreto nº 7.970 

(Presidência) 
28 mar. 2013 

Regulamenta dispositivos da Lei nº 12.598, de 22 de 

março de 2012, que estabelece normas especiais para as 

compras, as contratações e o desenvolvimento de 

produtos e sistemas de defesa, e dá outras providências. 

Decreto nº 8.122 

(Presidência) 
16 out. 2013 

Regulamenta o Regime Especial Tributário para a 

Indústria de Defesa, instituído pela Lei nº 12.598, de 22 

de março de 2012. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

A Política Nacional de Defesa (PND) foi se estruturando na regulamentação disposta 

acima, e a Indústria de Defesa nacional materializou a Política Nacional da Indústria de 

Defesa (PNID). 

A PNID, publicada na Portaria Normativa MD nº 899/2005, visa impulsionar o 

desenvolvimento da Indústria de Defesa à medida que apresenta como ponto principal o 
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fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID)13, e para isso estipula alguns objetivos 

(BRASIL, 2005b): 

1) Conscientização da sociedade em geral quanto à necessidade de o país dispor de 

uma forte BID.  

2) Diminuição progressiva da dependência externa de produtos estratégicos de 

defesa, desenvolvendo-os e produzindo-os internamente. 

3) Redução da carga tributária incidente sobre a BID, com especial atenção às 

distorções relativas aos produtos importados.  

4) Ampliação da capacidade de aquisição de produtos estratégicos de defesa da 

indústria nacional pelas Forças Armadas.  

5) Melhoria da qualidade tecnológica dos produtos estratégicos de defesa. 

6) Aumento da competitividade da BID brasileira para expandir as exportações. 

7) Melhoria da capacidade de mobilização industrial na BID. 

A regulamentação da Política Nacional de Defesa nas Forças Armadas foi extensa e 

facilita toda estruturação dos ICTS no ambiente do Exército Brasileiro bem como o incentivo 

a Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação. 

2.5 Oferta tecnológica  

O objetivo específico três consiste em mapear as competências técnicas-tecnológicas 

da AMAN de modo a identificar as capacidades de oferta tecnológica. 

A oferta e a demanda são princípios básicos da economia, enquanto a oferta, 

resumidamente, é o ato de dispor alguma coisa (produto, processo, serviço, entre outros), a 

demanda traduz o que se deseja consumir (SMITH, 1996). 

As ofertas tecnológicas (OTs) se relacionam diretamente com a demanda tecnológica, 

enquanto a última é a necessidade de novo conhecimento aplicado para fazer frente a novos 

problemas, as primeiras são inovações criadas com a finalidade suprir as necessidades do 

mercado por tecnologias (AZEVEDO-FERREIRA; MOTTA; QUINTELLA, 2015).  

Os critérios para a existência de OT (Figura 5) são os seguintes: 

A mão de obra é um atributo que está enquadrado no primeiro critério, denominado 

Mercado de Trabalho, e ela deve ser qualificada e dispor de conhecimento de 

línguas estrangeiras (Matamoros et al.,2012; Queiroz, 2011). O segundo critério são 

os Sistemas de Inovação. Este critério engloba os atributos: (i) presença de IES de 

ponta; (ii) presença de pesquisadores científicos; (iii) colaboração entre Empresa-

 
13 Denomina-se Base Industrial de Defesa (BID) o conjunto das empresas estatais ou privadas que participam de 

uma ou mais etapas de pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de produtos estratégicos 

de defesa – bens e serviços que, por suas peculiaridades, possam contribuir para a consecução de objetivos 

relacionados à segurança ou à defesa do país (DEFESA, 2017). 
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IES; (iv) presença de distritos industriais; e (v) efeitos spillover (agregação de 

funções) (Matamoros et al., 2012). 

O terceiro critério envolve a política governamental em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), que leva em consideração três atributos: (i) política governamental  

em pesquisa, desenvolvimento e Inovação; (ii) Investimentos financeiros 

governamentais em P&D e Inovação; e (iii) a proteção da propriedade intelectual 

(Matamoros et al., 2012). (AZEVEDO-FERREIRA; MOTA; QUINTELLA, 2015). 

Figura 5 – Critérios para existência de Oferta tecnológica 

 
Fonte: Adaptada pelo autor, com base em Matamoros, Tarrés, Iallouchen e Carballosa (2012). 

Ao se verificar os critérios para a existência de oferta tecnológica, nota-se a flagrante 

presença dos atores da abordagem da Hélice Tríplice: as Instituições de Ensino Superior 

(Universidades), Empresas e Governo.  

Percebe-se que “uma Hélice Tríplice com três protagonistas e vários atores 

coadjuvantes pode ser reproduzida em qualquer lugar do mundo como um modelo universal 

de inovação” (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017, p. 25) e que o produto desta relação entre os 

atores da Hélice Tríplice configure a oferta tecnológica. As motivações que promovem o 

relacionamento descrito anteriormente impactam diretamente em suas expectativas de 

geração, transmissão e propagação de conhecimento. O modo como essas relações ocorrem 

atendem as demandas dos atores, em especial, das empresas.  

Afunilando a relação universidade-empresa e atribuindo como principal variável os 

recursos organizacionais envolvidos, tal como pessoal, equipamentos e recursos financeiros 

de ambas as partes, e considerando-se o prazo de duração e a formalização do acordo, o 

processo serviu de base para a construção da taxonomia, como mostra o Quadro 6, composta 

por seis tipos de relação universidade-empresa (BONACCORSI; PICCALUGA, 1994). 
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Quadro 6 – Taxonomia da relação universidade-empresa. 
Forma Descrição Exemplos 

1) Relações pessoais 

informais 

Ocorrem quando há troca de 

informações entre a empresa e um 

indivíduo da universidade, sem que 

qualquer acordo formal que envolva a 

universidade seja elaborado. 

Consultorias individuais (paga ou 

gratuita); publicação de resultados de 

pesquisas; trocas informais em fóruns e 

workshops. 

2) Relações pessoais 

formais 

Características semelhantes às 

relações informais, porém, com 

acordos ou convênios formais entre 

universidade e empresa. 

Bolsas de estudo e apoio à pós- 

graduação; intercâmbio de pessoal entre 

empresa e universidade; estágio de 

alunos; especialização de trabalhadores 

das empresas nas universidades. 

3) Relações 

desenvolvidas por 

instituições de ligação 

ou intermediação 

Uma terceira instituição estabelece as 

relações entre universidade e empresa, 

podendo ser interna à universidade, 

completamente externa ou em posição 

de intermediação. 

Associações industriais; institutos de 

pesquisa aplicada; unidades assistenciais 

gerais; fundações universitárias. 

4) Acordos formais 

com objetivos 

definidos 

São relações em que ocorre a 

formalização do acordo e a definição 

dos objetivos específicos desse 

acordo. 

Pesquisas contratadas; desenvolvimento 

de protótipos e testes; treinamento de 

trabalhadores; projetos de pesquisa 

cooperativa. 

5) Acordos formais 

sem objetivos 

definidos 

Acordos formalizados, como no item 

d, mas possuem objetivos estratégicos 

mais amplos e de longo prazo 

(contrato guarda-chuva). 

Empresas patrocinadoras de P&D nos 

departamentos universitários; doações e 

auxílios para pesquisa de forma genérica 

ou para departamentos específicos. 

6) Criação de 

estruturas próprias 

para a Interação 

Relações entre empresa e universidade 

realizadas em estruturas permanentes e 

específicas criadas para tal propósito. 

Parques tecnológicos; institutos de 

pesquisa; laboratórios de pesquisa; 

consórcios de pesquisa universidade- 

empresa; incubadoras tecnológicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Bastiani (2014). 

O mapeamento de competência científica do potencial de tecnológica da AMAN 

buscará caracterizar as possibilidades de produção científica motivadas pelas demandas na 

área de defesa, além daquelas que se originaram das futuras relações UE que se darão com a 

implementação do NIT-AMAN, auxiliando, assim, na missão de apoiar e promover o 

desenvolvimento tecnológico, a inovação e o empreendedorismo por meio da integração. 

Vale ainda frisar que a demanda tecnológica atendida não será apenas norteada por 

Base Industrial de Defesa (BID), mas toda inovação de interesse militar como o Sistema de 

Ciência, Tecnologia & Inovação de Interesse da Defesa (SisCTID)14 e a dualidade tecnológica 

civil-militar. Em destaque, os Projetos Estratégicos constantes do processo de transformação 

do Exército, Marinha e Aeronáutica.  

O projeto do Exército tem por finalidade ampliar a capacidade operativa da força 

terrestre compreendendo o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), 

Sistema Integrado de Proteção das Estruturas Estratégicas Terrestres (Proteger), Defesa 

 
14 Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa Nacional (SisCTID) que é o “conjunto de 

instituições, procedimentos e ferramentas que visa viabilizar soluções científico-tecnológicas e inovações, para a 

satisfação das necessidades do País atinentes à Defesa e ao Desenvolvimento Nacional” (BRASIL, 2004, p. 19). 
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Cibernética, Recuperação da Capacidade Operacional (RECOP), Defesa Antiaérea, Astros 

2020 e o Projeto Guarani, correspondente à nova família de blindados (Figura 6).  

Figura 6 – Projetos Estratégicos do Exército. 

 
Fonte: Defesa (2019). 

O projeto da Marinha contém o Programa Nuclear da Marinha, a Construção do 

Núcleo do Poder Naval e o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) de 

acordo com a Figura 7.  

Figura 7 – Projetos Estratégicos da Marinha 

 
Fonte: Defesa (2019). 

E por último, mas de igual importância, o projeto estratégico da Aeronáutica 

englobando: ARP-REC, Carponis, E-99M, F-X2, KC-390, MICLA-BR, Míssil BVR, VLM, 

Adequação da Ala 2, ADS-B Continental, ATN-BR, CEA, Centro de Controle Guaratinguetá, 
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Estande Operacional, Radar de Defesa Aérea, IFF Modo 4, LINK-BR2 e PROPHIPER, com 

exemplos na Figura 8. 

Figura 8 – Três Projetos Estratégicos da Aeronáutica 

 
               Fonte: Defesa (2019). 

Segundo a Portaria nº 2.102/GC3, de 18 de dezembro de 2018, que descreve o Plano 

Estratégico Militar da Aeronáutica 2018-2027, os projetos da Força Aérea Brasileira (FAB) 

são descritos da seguinte forma: 

• Projeto ARP-REC: Sistema Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) para 

Reconhecimento Aéreo (REC) – essa aeronave deve ser capaz de operar em rede, 

em grandes altitudes, controlada via satélite, possuindo uma ampla área de atuação 

e aplicação, a depender da carga útil embarcada. 

• Projeto Carponis: Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE) do 

Ministério da Defesa – consiste em uma constelação de satélites de sensoriamento 

remoto óptico, de alta resolução, capaz de coletar informações detalhadas de áreas 

e objetos de interesse militar dentro e fora do território nacional. 

• Projeto E-99M:  modernização dos sensores aeroembarcados da frota de aeronaves 

utilizadas para cumprir missões de controle e alarme em voo. A aeronave pode 

atuar em uma vasta gama de missões, entre as quais: comando e controle; 

vigilância e controle de fronteiras; vigilância marítima; monitoramento de sinais de 
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comunicações; coordenação de operações de busca e salvamento; vetoração de 

caças e gerenciamento do espaço aéreo. 

• Projeto F-X2: aquisição de aeronaves novas de caça de múltiplo emprego, 

simuladores de voo, logística inicial relacionada e armamentos necessários à sua 

operação, bem como exige a transferência de tecnologia necessária para autonomia 

na operação e manutenção da frota durante o seu ciclo de vida e capacitação do 

parque industrial aeroespacial brasileiro, no desenvolvimento de um futuro caça de 

5ª geração. 

• Projeto KC-390: consiste na aquisição de aeronave de transporte militar e de 

reabastecimento em voo, desenvolvida no âmbito do projeto KC-X.  Essa aeronave 

substituirá o C-130 Hércules que, devido ao seu envelhecimento e à dificuldade de 

aquisição de suprimentos, apresenta baixa disponibilidade e alto custo de operação. 

• Projeto MICLA-BR: Míssil de Cruzeiro de Longo Alcance (MICLA) – consiste no 

desenvolvimento de um míssil de cruzeiro com 300 km de alcance, com propulsão 

baseada em motor à reação, para lançamento por plataformas aéreas e de 

superfície. 

• Projeto Míssil BVR: Míssil Beyond Visual Range (BVR) – consiste na aquisição 

de mísseis ar-ar guiados por radar ativo, para lançamento além do alcance visual. 

Os mísseis deverão ser capazes de operar num ambiente saturado por 

contramedidas eletrônicas contra alvos manobráveis a longas distâncias. 

• Projeto VLM: Veículo Lançador de Microssatélites (VLM) – consiste no 

desenvolvimento de um foguete destinado ao lançamento de cargas úteis especiais 

ou microssatélites (até 150 kg) em órbitas equatoriais e polares ou de reentrada. 

• Projeto ADS-B Continental: Automatic Dependent Surveillance – Broadcast 

(ADS-B) – consiste na implantação de estações terrestres ADS-B distribuídas 

estrategicamente no território brasileiro, atendendo todo o espaço aéreo continental 

para operações em rota e as Áreas Terminais (TMA) que englobam grandes 

aeroportos. 

• Projeto ATN-BR: Rede de Telecomunicações Aeronáuticas do Sistema de 

Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (ATN-BR) – consiste na implantação de uma 

rede de comunicações operacionais, baseada em Endereço de Protocolo da 

Internet  (IP), que propiciará escalabilidade, confiabilidade e disponibilidade ao 
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tráfego operacional do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 

(SisCEAB). 

• Projeto CEA: Centro Espacial de Alcântara (CEA) consiste na consolidação do 

complexo aeroespacial brasileiro, visando disponibilizar para organizações 

públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, toda a infraestrutura de 

preparação, lançamento e rastreio de objetos espaciais na região de Alcântara. O 

modelo de implantação e utilização do CEA está em discussão no âmbito do 

Governo Federal, sobretudo no Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial 

Brasileiro (CDPEB), possibilitando que eventuais investidores apresentem seus 

respectivos planos de negócios. 

• Projeto Centro de Controle Guaratinguetá: consiste na concentração dos Controles 

de Aproximação (APP) do Rio de Janeiro e de São Paulo em uma única estrutura 

sediada no município de Guaratinguetá. 

• Projeto Estande Operacional: consiste em dotar a FAB de um moderno centro de 

treinamento operacional e de emprego de material bélico, ativo e inerte, habilitado 

a testar equipamentos e armamentos em desenvolvimento ou em processo de 

homologação ou certificação. 

• Projeto Radar de Defesa Aérea: consiste no desenvolvimento de vários tipos de 

radares nacionais, de uso militar e civil, aplicáveis ao Sistema de Defesa 

Aeroespacial Brasileiro (SisDABRA), englobando radares para vigilância, controle 

de interceptação, direção de tiro, aproximação de precisão, Alerta Antecipado 

Aéreio (AEW), sensoriamento remoto e trajetografia. 

• Projeto IFF Modo 4: Identification Friend or Foe – identificação amigo-inimigo 

(IFF) consiste no desenvolvimento de um interrogador que opere nos modos 1, 2, 3 

A/C e no modo 4 (criptografado), bem como o transponder a ser embarcado na 

aeronave. 

• Projeto LINK-BR2: consiste no desenvolvimento de um protocolo que permita que 

diferentes tipos de aeronaves da FAB se interconectem por intermédio do enlace 

de dados em rede e troquem dados entre si, em pleno voo. O projeto também 

proporciona a interoperabilidade entre as Forças, uma vez que está prevista a 

integração com EB e Marinha do Brasil (MB), com a inserção de estações de solo 

e embarcações neste ciclo de troca de dados, permitindo, dentre outros, a 
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transmissão de imagens de sensores, arquivos de texto e dados referentes ao 

posicionamento de tropas. 

• Projeto Prophiper: Propulsão Hipersônica (Prophiper) – consiste no 

desenvolvimento de um demonstrador tecnológico de aeronave com propulsão 

hipersônica. O demonstrador é o 14-X, protótipo de aeronave hipersônica não  

tripulada, equipada com um motor scramjet que é integrado na fuselagem e não 

tem partes móveis. 

Identificar oferta tecnológica de uma instituição representa uma fonte de informação 

rica para a gestão da Política de Ciência, Tecnologia & Inovação (C&T&I), pois os 

indicadores expõem o potencial tecnológico das universidades (BRAMBILLA; STUMPF, 

2012). Esse mapeamento favorece parcerias que poderão ser classificadas na taxonomia 

(BONACCORSI; PICCALUGA, 1994), uma vez que demonstram o potencial de produção de 

produtos, processos tecnológicos, softwares e manuais na área pesquisada. Ao se 

materializarem e se tornarem públicos, os mapeamentos retroalimentam o progresso de modo 

a servir de base para novos estudos, formando, assim, o processo de inovação 

(SERZEDELLO; TOMAÉL, 2011).  

[...] pode ser entendida como o processo pelo qual uma empresa passa a dominar o 

conjunto de conhecimentos que constitui uma tecnologia que ela não produziu. Para 

isso é necessário que essa tecnologia seja completamente assimilada pela empresa 

receptora (BARBIERJ, 1990, p. 42). 

 

A gestão do conhecimento implica na adoção de práticas gerenciais  

compatíveis com os processos de criação e do aprendizado individual que  

facilitam os modos de conversão do conhecimento tácito em conhecimento  

explícito (DEMANTOVA NETO; LONGO, 2001, p. 95). 

Pode-se descrever a oferta tecnológica recorrendo-se a uma analogia básica com as 

regras de mercado. Este, valendo-se da abordagem da Tríplice Hélice seria, de modo 

simplista, a interseção das hélices, o intermediário, aquele que leva a cabo o processo de 

transferência tecnológica, o produto ou serviço à inovação e, finalmente, as atividades 

gerenciais a cargo da Gestão de Conhecimento. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho científico, baseado em leis e princípios que lhe asseguram universalidade, 

deve retratar a realidade ou propor o ainda irreal privativo do mundo mental de forma objetiva 

e metódica. “Esses métodos têm por objetivo proporcionar ao investigador os meios técnicos, 

para garantir a objetividade e a precisão no estudo dos fatos sociais.” (GIL, 2008, p. 15).  

3.1 Metodologia aplicada 

O trabalho proposto foi construído em quatro fases, iniciando com uma pesquisa com 

o uso de técnicas de análise bibliométrica que buscou levantar os principais autores, 

periódicos e artigos, dentre outros dados relevantes para a pesquisa.  

A segunda etapa foi caracterizada por uma pesquisa bibliográfica, de modo a reunir os 

dados nos quais a investigação foi baseada e procurando identificar a abordagem da tríplice 

hélice, políticas públicas, universidade empreendedora, oferta de potencial que alicerçariam a 

pesquisa.  

A terceira etapa foi materializada em um levantamento de campo (Survey) que teve 

como propósito mapear as competências técnicas-tecnológicas da AMAN, para identificar o 

potencial de oferta de inovação por meio de pesquisa científica, a partir de um questionário15 

aplicado com o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados.  

A quarta etapa se deu com entrevistas semiestruturadas abrangendo comandantes, 

chefes, pesquisadores líderes e vice-líderes, em quatro órgãos específicos – Academia Militar 

das Agulhas Negras (AMAN), Diretoria de Educação Superior Militar (DESMIL), 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), Agência de Gestão e Inovação Tecnológica 

(AGITEC) e Universidade Federal Fluminense (UFF) – tornando o estudo relevante sob o 

aspecto da importância da opinião dos respondentes quanto ao tema, no sentido da 

possibilidade de prosseguimento do trabalho e efetiva implementação. 

Para aprofundar o questionamento proposto, o trabalho foi alicerçado no estudo do 

modelo colaborativo Hélice Tríplice (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1995), como forma 

de promover as relações entre os atores das esferas academia, empresa e governo, para a 

produção de novos conhecimentos científicos ou, ainda, artefatos tecnológicos e inovação de 

um modo geral, como uma abordagem pertinente para que a AMAN alcance as novas metas 

exigidas pela sociedade brasileira (BRASIL, 2012).  

 

 
15 Vide Apêndice A – Questionário Diagnóstico. 
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3.2 Pesquisa 

3.2.1 Tipos de pesquisa 

A pesquisa realizada pode ser caracterizada como de natureza aplicada, que tem como 

motivação a necessidade de produzir conhecimentos para aplicação de seus resultados, com o 

objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do 

problema encontrado na realidade” (BARROS; LEHFELD, 2000, p. 78). 

O projeto pretendeu desenvolver os objetivos por meio de pesquisas descritiva e 

exploratória. As pesquisas classificadas como descritivas objetivam descrever as 

características de uma determinada população ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis.  

O propósito das pesquisas exploratórias é “[...] proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”  

(GIL, 2010, p. 27). 

A fim de alcançar os objetivos, a trajetória metodológica desta pesquisa adotou as 

abordagens qualitativa e quantitativa, pois “as instituições alcançaram sua forma atual através 

de alterações de suas partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto 

cultural particular de cada época” (LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 107).  

Sob este prisma, centrou-se o objetivo central da pesquisa na proposta de inserção do 

marco de C&T&I na AMAN, redefinindo o papel desta na pesquisa e na inovação, 

percorrendo os caminhos da abordagem da Hélice Tríplice, da Política de Defesa Nacional e 

da Política Pública de Ciência Tecnologia e Inovação, mapeando as competências técnicas-

tecnológicas da AMAN de modo a identificar as capacidades de oferta tecnológica e, 

finalmente, propondo uma política de C&T&I e a estruturação do núcleo de inovação 

tecnológica para AMAN. 

3.2.2 Procedimentos técnicos de pesquisa para busca de evidências  

Tendo como propósito identificar as fontes de evidência e atingir os objetivos 

dispostos, foram aplicados os seguintes procedimentos: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, pesquisa de campo, como mostra a Figura 9, e análise de conteúdo,  
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Figura 9 – Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

3.2.3 Objetivo Específico 1 – Revisar a abordagem Hélice Tríplice, a Política de Defesa 

Nacional e a Política Pública de Ciência Tecnologia e Inovação 

3.2.3.1 Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica, primeiro procedimento metodológico utilizado,  

foi realizada através da busca por conhecimentos de biblioteconomia, documentação e 

bibliografia, com a finalidade de estabelecer contato com as fontes secundárias já produzidas 

sobre o tema de pesquisa (PÁDUA, 2004). Foram utilizados artigos, livros, teses, links, 

publicações em jornais e revistas.  

Com a finalidade de atingir o objetivo específico 1 – Revisar a abordagem Hélice 

Tríplice, a Política de Defesa Nacional e a Política Pública de Ciência Tecnologia e Inovação, 

a pesquisa bibliográfica foi combinada com a análise bibliométrica de publicações indexadas.  

a) Análise bibliométrica:  

A análise bibliométrica teve como base a busca científica nas plataformas  

Web of Science (Clarivate Analytics) e Scopus (Elsevier), para levantamento bibliográfico 

eletrônico, sendo empregados na pesquisa por publicações correlatas ao objeto de estudo as 

palavras-chave: “university, innovation e helix”, refinada por artigos nas categorias: 

“management or business or economics”, e seus equivalentes em português. Ademais,  

como fontes de leitura e pesquisa para elaboração, também foram utilizados artigos 

encontrados nos periódicos indexados, teses, dissertações e livros encontrados nas referências 

bibliográficas dos artigos. 
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As informações coletadas nas bases de dados supracitadas indicam, de modo a não 

restar dúvidas, que as pesquisas relacionadas com as conexões universidade, empresa e 

governo, por uma abordagem calcada na perspectiva da Tríplice Hélice, em um ambiente 

propício à inovação, são extremamente atuais, além de observar-se que a temática encontra 

repercussão mundial nos principais periódicos relacionados.16 

Existe uma vasta produção acadêmica na qual os autores Etzkowitz e Leydesdorff se 

destacam, tornando-se leitura obrigatória para a construção do arcabouço teórico que serve de 

alicerce para que a AMAN fundamente teoricamente sua nova missão: promover a produção 

científica e de inovação nos diversos ambientes, sobretudo nas relações com outras 

universidades, empresa e governo. 

A análise bibliométrica subsidia a discussão de modo a demonstrar a relevância do 

tema, bem como sua repercussão temporal e geográfica. Ela se torna fundamental na 

montagem de um repositório de artigos consagrados, dispersos por todo o mundo.  

George Kingsley Zipf, linguista da Universidade de Harvard, no estudo da 

bibliometria, estabeleceu leis que se referem à frequência de palavras no texto, como a lei do 

mínimo esforço (BUFREM; PRATES, 2005). Deste modo, como filtro de busca, 

consideraram-se os artigos cujas palavras-chave continham as palavras “universidade, 

inovação e tríplice hélice”, nos idiomas português e inglês. Constituiu-se o corpus de análise 

com a seleção de artigos nas bases selecionadas, seguiu-se com a leitura do material coletado 

para revalidar ou adequar as categorias de temas analisados. Posteriormente, realizou-se a 

captação de outras informações relevantes dos artigos e autores e, finalmente, analisaram-se 

as informações com a elaboração de inferências e apresentação dos resultados, valendo-se da 

análise de conteúdo. Observando-se “[...] com interesse as tentativas que se fazem no campo 

alargado da análise de comunicações: lexicometria, enunciação, linguística, análise de 

conversação, documentação e base de dados etc.” (BARDIN, 2010, p. 27). 

3.2.4 Objetivo Específico 2 – Analisar a evolução histórica da AMAN 

3.2.4.1 Pesquisa documental 

Para abordagem do fenômeno, recorreu-se à técnica de pesquisa documental de forma 

a alcançar o objetivo específico 2 – Analisar a evolução histórica da AMAN – no que tange ao 

ensino, pesquisa e inovação.  

 
16 Vide os resultados preliminares quanto à dispersão das publicações no mundo no Anexo A.  
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A pesquisa documental utilizou materiais que não receberam tratamento analítico ou 

que ainda podem ser reelaborados, considerados uma rica fonte de dados e informações de 

acordo com Gil (2010). Sendo assim, o levantamento documental pautou-se no exame de 

portarias, sites, bibliotecas, publicações, relatórios técnicos e estudos de instituições públicas 

e privadas, como a Agência de Gestão e Inovação Tecnológica (AGITEC)17. 

3.2.5 Objetivo Específico 3 – Mapear as competências técnicas tecnológicas da AMAN, 

de modo a identificar as capacidades de oferta tecnológica 

3.2.5.1 Pesquisa de campo – Técnica Survey 

Pesquisa de campo “consiste na observação de fatos e 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, 2011, p. 69).  

A técnica Survey é um tipo de investigação quantitativa, pode-se defini-la como uma 

forma de coletar dados e informações a partir de características e opiniões de grupos de 

indivíduos.  

Babbie (1999) explica que essa técnica refere-se a uma amostragem, isto é, seleciona 

uma parcela pequena de pessoas ou o recorte de um universo estatístico para construir uma 

amostragem para analisar um todo. É diferente do censo, um estudo estatístico de uma 

população que é aplicado a um público total. 

O resultado do Survey pode ser generalizado, uma vez que a amostragem foi 

estatisticamente determinada. A entrevista entrou como técnica de triangulação. 

O entrevistador faz perguntas-chave da mesma maneira em cada entrevista, fazendo 

sondagem para mais informações, mas esta sondagem é mais limitada do que em entrevistas 

não estruturadas, em profundidade (RITCHIE; LEWIS, 2003, p. 111). 

Para a execução da pesquisa de campo e as técnicas do Survey e da entrevista 

semiestruturada foram adotados os seguintes procedimentos: 

a) Acesso à população-alvo: 

Divisão de Ensino e docentes da Graduação da Academia Militar das Agulhas Negras 

e participantes.  

 
17 AGITEC é uma organização militar subordinada ao Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), cujo 

principal objetivo é promover a inovação, assumindo como pilares a Hélice Tríplice e a Inovação Aberta, 

gerando um ambiente favorável ao incremento das capacidades científico-tecnológicas e ao desenvolvimento de 

novos Produtos e Sistemas de Defesa para a Força Terrestre, que privilegiem o uso de tecnologia dual.  
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A estratégia adotada foi aplicação do survey e o agendamento da entrevista 

semiestruturada, utilizando a ferramenta da Web 2.0 denominada Google Docs, de maneira a 

possibilitar a consecução objetivo específico 3 (Mapear as competências técnicas-tecnológicas 

da AMAN de modo a identificar as capacidades de oferta tecnológica). 

b) Questionário de pesquisa:  

Constitui-se de uma técnica de investigação composta por um questionário com o 

objetivo de propiciar dados para construção da inovação.  

Questionário é um instrumento de coleta de dados, por meio do qual o pesquisador 

envia um formulário de perguntas ao grupo pesquisado e o recolhe depois de preenchido 

(LAKATOS; MARCONI, 2011, p. 86).  

O questionário elaborado para este projeto, foi composto, em sua maioria, por 

questões de múltipla escolha, algumas fechadas e duas questões abertas, num total de oito 

questões, de modo a possibilitar a consecução objetivo específico 3 (Mapear as competências 

técnicas-tecnológicas da AMAN de modo a identificar as capacidades de oferta tecnológica). 

c) Caracterização dos participantes: 

A população estudada constitui-se por docentes e agentes educacionais pertencentes às 

dezenove cadeiras de disciplinas e cinco seções de apoio da AMAN. Todos foram submetidos 

ao questionário e entrevistas propostas, dispostas nos itens anteriores. 

A Figura 10 ilustra a distribuição da população estudada. 

Figura 10 – Distribuição da População Estudada 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

O corpo docente da AMAN encontra-se distribuido nas seções de ensino e é o mais 

importante ator no cenário descrito nesta dissertação. Segundo Matamoros, Tarrés, Iallouchen 

e Carballosa (2012), a presença de pesquisadores científicos capacitados compõe um dos 

atributos do critério Sistemas de Inovação, necessário e determinante para identificar o 

potencial de oferta tecnológica presente em Instituições de Ensino Superior (IES). 
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d) Termos da amostragem estatística 

Segundo o Aditamento nº 14 da Ajudância Geral (ADT14-AjG) relação de oficiais – 

maio de 2019, a AMAN possui um efetivo de 482 oficiais. O somatório dos efetivos da 

Divisão de Ensino, Corpo de Cadetes e Corpo Administrativo totaliza 376 oficiais que 

integraram a população do Survey da pesquisa, população essa composta por docentes, 

instrutores, agentes educacionais, membros da administração e seções de apoio da AMAN e, 

sendo assim, a unidade de análise escolhida foi a patente de oficial, membro da mencionada 

população. 

A porcentagem de respondentes da população do survey (376) foi de 

aproximadamente 28,2%, valendo frisar que o Corpo de Cadetes (CC) foi aquele com menor 

nível de acesso, em função do menor grau de proximidade do pesquisador ao mencionado 

grupo, em que pese o apoio direto do comandante do CC (Tabela 1).  

Tabela 1 – Termos da Amostragem Estatística18 
Setores Aman População - Oficiais População do Survey Amostra do Survey 

CMT 01   

CMDO 40   

CC 220 220 

106 DE 107 107 

C ADM 49 49 

SIMAF 10   

DTSIC 7   

BCSV 24   

Total Geral 482 376 106 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

Como a pesquisa foi anônima, o valor 106 relativo à amostra survey é o quantitativo 

de retornos, pois ocorre um afunilamento, ou seja, um estrato da população survey que não há 

como identificar a origem. 

Levando em conta as variáveis N = tamanho da população survey, e = margem de erro 

(porcentagem no formato decimal), z = número de desvios padrão entre determinada 

proporção e a média, e, p = constante; com os seguintes valores: N= 376; z = 1.96 para um 

grau de confiança desejado 95%; e = 0,08; p = 0,5. O tamanho da amostra será dado pela 

fórmula descrita na equação seguinte (LEVINE; BERENSON; STEPHAN, 2000): 

 
18 O efetivo da AMAN compreende os seguintes setores: Comandante (CMT), Comando (CMDO), Corpo de 

Cadetes (CC); Divisão de Ensino (DE); Corpo Administrativo (CADM), Simulador de Apoio de Fogo (SIMAF); 

Seção de Redes de Computadores e de Segurança Cibernética (DTSIC); e finalmente, não menos importante, 

Batalhão de Comando e Serviços (BCSV), "Batalhão Agulhas Negras”. 
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(1) 
 
 

 
 

Sendo assim, a partir de um nível de confiança de 95%, obteve-se margem de erro de 

8%, que analisada em conjunto com a população do survey e a taxa de respondente permite 

utilizar estatisticamente as respostas com a finalidade de validar a pesquisa. 

3.2.5.2 Entrevista semiestruturada 

De acordo com Lakatos e Marconi (2007), a diferença do conhecimento científico para 

o conhecimento do senso comum é o método e os instrumentos pelos quais são apresentados, 

além da busca pela fidedignidade da informação.  

Essa diferença está em consonância com Triviños (1987, p. 146), que ensina que a 

entrevista semiestruturada procura através de questões simples e dimensionadas em hipóteses 

que se querem provar, estabelecer o nexo de causalidade do tema do trabalho proposto com os 

pensamentos de tomadores de decisão e apresentá-los de forma metodológica e acadêmica. 

a) Procedimentos preparatórios – entrevista semiestruturada:  

Com a finalidade de melhor elucidar a pesquisa, a entrevista semiestruturada foi 

dividida em duas partes: prévia da entrevista semiestruturada e entrevista semiestruturada 

propriamente dita. A pré-entrevista foi composta de um questionário19 aplicados a todos 

entrevistados a partir da qual os resultados foram dimensionados utilizando-se a escala Likert, 

para qualificar os entrevistados.  

A entrevista semiestruturada foi composta pela transcrição do material gravado após a 

pré-entrevista.  

A aplicação da entrevista foi autorizada pela AMAN, pelo seu Comitê de Governança 

e Ética em Pesquisa e pelo Comandante da AGITEC, valendo frisar em que o conteúdo das 

entrevistas não representa o pensamento institucional, mas sim os posicionamentos 

particulares dos entrevistados.  

Os entrevistados previamente informados do título, justificativa, objetivos, riscos e 

possíveis riscos e benefícios, dentre outras informações relevantes por meio de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido20, de modo a permitir ao possível entrevistado tomar sua 

 
19 Vide Apêndice A. 
20 Vide Anexo B. 
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decisão de forma justa e sem constrangimentos e, desta forma, manifestaram o consentimento 

com a assinatura do documento em tela. 

A apresentação da entrevista semiestruturada realizada ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho, em conformidade com o que ensina Bardin (2010), seguiu as etapas da análise 

de conteúdo propostas em três fases: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação (SILVA; FOSSÀ, 2015, p. 3). 

b) Pré-análise da semiestruturada propriamente dita: 

Manzini (1990/1991, p. 154) orienta para um roteiro de perguntas básicas que possam 

ser “complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à 

entrevista” (MANZINI, 2004, p. 2), sendo assim, a elaboração do roteiro para entrevista, 

buscou identificar o nível de intimidade do entrevistado com o tema da pesquisa, bem como 

sua anuência ou não com a proposta do trabalho. O roteiro, embora flexível e adaptável, 

seguiu o disposto no Quadro 7. 

Quadro 7 – Roteiro de perguntas das entrevistas semiestruturadas  
Ordem Perguntas Básicas 

P1 O senhor vê como importante o processo de interação de atores externos, como a 

universidade, empresa e governo na construção de ciência, tecnologia e inovação?  

Quais tipos de interação o senhor identificaria? 

P2 De qual forma o senhor vê que a AMAN protege o conhecimento que é gerado na 

instituição?  

O senhor conhece o tema de patentes, registro de softwares e marcas, entre outros? 

P3 Nesta pesquisa considerou-se o protagonismo do DCT, como Núcleo de Inovação 

Tecnológica do Exército Brasileiro, as prerrogativas do Sistema Defesa, Indústria e 

Academia de Inovação (SisDIA), a importância da Agência de Gestão e Inovação 

Tecnológica (AGITEC), e, por fim, portaria de nº 1.393, de 26 de outubro de 2016, do 

Comandante do Exército, concedendo à AMAN credenciais de extensão e pesquisa.  

Em face desse contexto, vislumbrou-se a possibilidade desta Academia realizar pesquisa 

científica docente em áreas de sua competência e em rede com os órgãos comentados.  

Qual a sua percepção do cenário proposto? 

P4 Quais seriam as principais contribuições que poderiam ser prestadas pelo setor que o senhor 

representa no desenvolvimento do processo em comento? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

O pressuposto para consecução da pesquisa permaneceu similar ao da fase anterior, 

quer seja, A AMAN enquanto Instituição de Ensino Superior, Extensão e Pesquisa (IESEP) 

do Sistema de Educação Superior Militar do Exército Brasileiro podem funcionar como ICT, 

contudo, acrescentando a possibilidade do mencionado funcionamento ser observando o DCT 

como NIT. Sendo assim, a AMAN seria credenciada como ICT pelo DCT e funcionaria no 

que tange à Pesquisa Ciência Tecnologia e Inovação (PCT&I) em rede com as demais 

organizações militares já credenciadas pelo DCT. 
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c) Corpus de análise da entrevista semiestruturada:  

O corpus de análise é composto por 15 entrevistas gravadas e transcritas e o pré-teste 

oficial do instrumento de pesquisa foi realizado com um membro tomador de decisão da 

Universidade Federal Fluminense, entrevistado “0” aqui denominado E0. As entrevistas 

gravadas foram executadas nos ambientes de trabalho dos respectivos entrevistados, buscando 

sempre lugares que permitissem um maior grau de reserva quanto às informações prestadas; e 

foram transcritas e utilizadas como base de dados para a consecução dos objetivos propostos e 

geraram as transcrições (Tabela 2). 

Tabela 2 – Execução das entrevistas semiestruturadas 
Data Entrevistado Duração Percentual 

27 agosto de 2019 E0 15min44s 8,99% 

28 agosto de 2019 E1 09min08s 5,22% 

28 agosto de 2019 E2 16min28s 9,41% 

30 agosto de 2019 E3 09min44s 5,56% 

30 agosto de 2019 E4 08min21s 4,77% 

30 agosto de 2019 E5 09min59s 5,70% 

30 agosto de 2019 E6 16min25s 9,38% 

02 outubro de 2019 E7 08min50s 5,05% 

02 outubro de 2019 E8 18min02s 10,30% 

03 outubro de 2019 E9 06min09s 3,51% 

03 outubro de 2019 E10 11min24s 6,51% 

04 outubro de 2019 E11 12min47s 7,30% 

09 outubro de 2019 E12 05min37s 3,21% 

09 outubro de 2019 E13 08min57s 5,11% 

10 outubro de 2019 E14 17min28s 9,98% 

TOTAL 15 entrevistas 2h55m3s 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

A Tabela 2 demonstra a distribuição das entrevistas entre o intervalo de tempo fechado 

de 27 de agosto de 2019 a 10 de outubro de 2019, totalizando 2 horas, 55 minutos e 3 

segundos de entrevistas gravadas utilizando o aplicativo Gravador de Voz Fácil da Digipom, 

escolhido em função de sua gratuidade, bem como da comodidade de sua utilização. As 

entrevistas foram realizadas e registradas no tempo médio de 11 minutos e 40 segundos, com 

o máximo de 18 minutos e 2 segundos e mínimo de 5 minutos e 37 segundos. 

d) Exploração do material das transcrições das entrevistas: 

A exploração do material construído utilizou para análise o software NVivo 12 Pro 

para Windows 12, produzido pela QSR International, NVivo®.  

O material construído através do referido software deu suporte à análise de conteúdo 

que buscou iluminar os resultados obtidos, foi também realizada uma investigação manual 

estabelecendo comparações entre as respostas emitidas pelos entrevistados. 
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e) Elaboração das categorias de análise: 

A primeira pergunta (P), disposta no Quadro 7, buscou investigar qual o nível de 

conhecimento, mesmo que implícito, do entrevistado em relação à abordagem da Tríplice 

Hélice com os potenciais tipos de interação proporcionados e da gestão de conhecimento 

enquanto organização e estruturação da pesquisa, informações e processos. Sendo assim, 

criaram-se dois grandes agrupamentos: o da Gestão do Conhecimento e o da Tríplice Hélice.  

• P1) O senhor vê como importante o processo de interação de atores externos, como 

a universidade, empresa e governo na construção de ciência, tecnologia e 

inovação? Quais tipos de interação o senhor identificaria?  

A P2 investiga simultaneamente a existência e importância de uma política de 

proteção à propriedade industrial/intelectual, além de indícios de tecnologia e inovação com 

potencial ou que tenha sido desenvolvida na AMAN e, dessa forma, culmina no grande 

agrupamento Proteção da Propriedade Industrial.  

• P2) De qual forma o senhor vê que a AMAN protege o conhecimento que é gerado 

na instituição? O senhor conhece o tema de patentes, registro de softwares e 

marcas, entre outros? 

A P3 encara o pressuposto fático da entrevista semiestruturada de modo a identificar a 

anuência do tomador de decisão em face da antecipação do projeto de implementação, dando 

margem ao entrevistado para alimentar os grandes agrupamentos categorizados nas outras 

perguntas.  

• P3) Nesta pesquisa, considerou-se o protagonismo do DCT como Núcleo de 

Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro, as prerrogativas do Sistema Defesa, 

Indústria e Academia de Inovação (SisDIA), a importância da Agência de Gestão e 

Inovação Tecnológica (AGITEC) e, por fim, portaria de nº 1.393, de 26 de outubro 

de 2016, do Comandante do Exército, concedendo à AMAN credenciais de 

extensão e pesquisa. Em face desse contexto, vislumbrou-se a possibilidade desta 

Academia realizar pesquisa científica docente em áreas de sua competência e em 

rede com os órgãos comentados. Qual a sua percepção do cenário proposto? 

Finalmente, a P4 perseguiu o nível de comprometimento dos agentes tomadores de 

decisão, resultando em uma categorização não pré-elaborada, em que pese a qualificação e 

análise survey das etapas metodológicas passadas terem ido ao encontro desta categorização; 

agrupamento esse denominado Recursos Humanos. 
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• P4) Quais seriam as principais contribuições que poderiam ser prestadas pelo setor 

que o senhor representa no desenvolvimento do processo em comento? 

3.3 Coleta de dados  

3.3.1 Entrevista semiestruturada: delimitação do universo de sujeitos entrevistados 

A entrevista semiestruturada abrangeu comandantes, chefes, pesquisadores líderes e 

vice-líderes em três órgãos específicos – AMAN, AGITEC e UFF21 – tornando o estudo 

relevante sob o aspecto da importância da opinião dos respondentes quanto ao tema proposto. 

Na etapa metodológica imediatamente anterior, foi realizada uma análise survey com 

os potenciais pesquisadores, e sendo a proposta do presente trabalho colaborar com a 

implantação do projeto de PCT&I, optou-se por ratificar, retificar ou, ainda, observar o 

fenômeno por um viés diverso e ao mesmo tempo semelhante, qual seja, o olhar dos 

tomadores de decisão.  

Buscou-se colher esses dados em função da ciência por parte dos tomadores de 

informações, pois como explica Beuren (2000, p. 20), “[...] o modelo de decisão adotado pelo 

gestor dependerá do conjunto de variáveis envolvidas, do grau de controle sobre as variáveis, 

do nível de certeza associado à decisão, dos objetivos do decisor, entre outros”. 

Desta monta, para aferir o real potencial de oferta tecnológica, é indispensável aferir 

quais os impactos e percepções dos tomadores quanto à implementação do pressuposto da 

entrevista, em linhas gerais, a AMAN como um ICT. 

Foram aplicados questionários aos docentes, gestores e demais atores educacionais da 

AMAN, outras universidades. A aplicação de um questionário uniforme assegura, por sua 

vez, que cada pessoa veja as questões formuladas da mesma maneira, na mesma ordem e 

acompanhadas da mesma opção de resposta, o que facilita a compilação e a comparação das 

respostas escolhidas, o que permite recorrer ao aparelho estatístico no momento da análise 

(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 184). 

As entrevistas foram conduzidas com pessoas que tiveram experiência prática com o 

problema investigado, e com os atores protagonistas da pesquisa. “As entrevistas podem ter o 

caráter exploratório ou ser de coleta de informações. Se a de caráter exploratório é 

relativamente estruturada, a de coleta de informações é altamente estruturada” (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 106). 

 
21 A UFF foi escolhida em função do laboratório de pesquisa utilizado ter sido o Laboratório de Multiaplicações 

em Gestão (LAMAG), Triple Helix Research Group – Brazil, liderado pelo Prof. Dr. Marcelo Gonçalves do 

Amaral, orientador desta pesquisa.   
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A análise de conteúdo foi conduzida pela técnica de categorização, buscou-se 

objetivar a interpretação das respostas às perguntas abertas do questionário aplicado. 

A análise de Conteúdo se define como um ‘conjunto de técnicas de análise das 

comunicações’ (quantitativos ou não) que aposta no rigor do método como forma de 

não se perder na heterogeneidade de seu objeto, visa obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores e 

conhecimentos relativos às condições de variáveis inferidas na mensagem 

(BARDIN, 2010, p. 31). 

O conceito de triangulação posto como uma combinação de metodologias diferentes 

para analisar o mesmo fenômeno, viabilizando a construção de teorias sociais. Denzin e 

Lincoln (2005) destacam que se trata de uma opção qualitativa para a validação de uma 

pesquisa que, utilizando diversificados métodos de pesquisa, contribui com a compreensão 

mais aprofundada do fenômeno investigado. De modo a proporcionar maior credibilidade e 

validação à pesquisa, os dados obtidos foram triangulados.   

3.3.2 Análise Survey: aplicação de questionário 

Houve a necessidade de autorização para todas as interações com os membros da 

AMAN. A aplicação do questionário do Survey foi autorizada pela AMAN, através de seu 

Comitê de Governança e Ética em Pesquisa, sendo que o pré-teste oficial do instrumento de 

pesquisa foi realizado com um de seus membros.  

O questionário construído para esta pesquisa foi predominantemente fechado 

composto por vinte questões22, sendo dezenove fechadas e uma questão aberta e facultativa 

(questão 18), organizado em três critérios: competências, infraestrutura e interação. 

• Critério 01 – Competências: composta de seis perguntas que permitiram a realizar 

uma qualificação23 do público-alvo quanto à área do conhecimento, qualificação 

acadêmica, interesse em pesquisa científica e conseguinte produção acadêmica.  

• Critério 02 – Infraestrutura: composta de seis perguntas que permitiram mapear a 

percepção24 do respondente quanto à infraestrutura tecnológica (equipamentos, 

softwares, sistemas etc.) para suporte à realização da pesquisa científica voltada 

para inovação, bem como indicaram o potencial de oferta de inovação. 

 
22 Vide Apêndice A.  
23 O questionário de qualificação dos entrevistados é formado pela busca de sete atributos, Tabelas 17 e 18, ao 

passo que o questionário de percepção da AMAN, enquanto ICT/NIT é composto por 12 perguntas.  (Vide 

Apêndice A) 
24 O questionário de percepção alicerça-se nos incisos do artigo 16 da Lei nº 10.973/2004, que descreve as 

atribuições do ICT/NIT, na Lei de Inovação, dessa forma, planejou-se medir os constructos formados por alguns 

aspectos relevantes apresentados na referida Lei, observando-se o grau de concordância com a atribuição 

descrita. (Vide Apêndice A) 
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• Critério 03 – Interação: composta de oito perguntas que buscaram identificar os 

potenciais tipos de relação universidade (AMAN) – empresa, bem como o 

estímulo à formação continuada. 

A escolha dos critérios teve como propósito estabelecer uma relação desses com os 

propostos por Matamoros, Tarrés, Iallouchen e Carballosa (2012) para existência de oferta 

tecnológica, quais sejam: mercado de trabalho, sistemas de inovação e política governamental 

em pesquisa, desenvolvimento e inovação; bem como contrastar as eventuais possibilidades 

de relação universidade (AMAN) e empresa, com taxonomia da relação universidade-empresa 

apresentada por Bonaccorsi e Piccaluga (1994). 

Sobre o meio de distribuição do questionário, optou-se por utilizar a ferramenta da 

web denominada Google Forms. Trata-se de um formulário eletrônico, on-line, da plataforma 

Google. A escolha da ferramenta respaldou-se no fato de sua gratuidade, atender aos 

parâmetros de pesquisa propostos, familiaridade dos pesquisadores inqueridos com a 

tecnologia utilizada, facilidade no envio e, finalmente, o processamento das respostas 

mediante tabela e gráficos. 

O questionário eletrônico foi enviado por meio do aplicativo Whatsapp. A opção da 

ferramenta elencada foi em razão da população survey escolhida encontrar-se dividida em 

grupos que se valem da ferramenta como meio facilitador para troca de mensagens, o que 

garantiu maior alcance ao questionário. 
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4 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

4.1 Fenômeno estudado 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é um estabelecimento de ensino 

superior secular, estando situada em Resende, desde 1944. Emprega diretamente em torno de 

cinco mil cidadãos, entre militares, servidores e prestadores tercerizados, formou inúmeras 

personalidades renomadas, como o atual Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e 

seu Vice-Presidente Hamilton Mourão, e influi continuamente no contexto socioeconômico e 

cultural da região Sul-Fluminense. É uma instituição componente do Sistema de Ensino do 

Exército, cuja competência para regulamentação é atribuição do Comando do Exército, nos 

termos da Lei nº 9.786/1999, regulamentada pelo Decreto nº 3.182/1999. 

A AMAN está compreendida na estrutura de ensino superior militar com subordinação 

crescente assim dimensionada: Diretoria de Educação Superior Militar (DESMIL); 

Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx); ao Comando do Exército (CMT 

EB); Ministério da Defesa (MD); Presidência (Figura 11). 

Figura 11 – Organograma de Subordinação do DECEx e DCT 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
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O Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), muito embora não componha a 

estrutura de subordinação mencionada, trata-se de um Órgão de Direção Setorial (ODS) do 

Exército Brasileiro que, em razão de seu propósito, está completamente inserido no objeto de 

estudo deste trabalho, uma vez que possui por finalidades:  

• Planejar, organizar, dirigir e controlar, no nível setorial, as atividades científicas, 

tecnológicas e de inovação no âmbito do Exército.  

• Orientar, normatizar e supervisionar a pesquisa, o desenvolvimento e a 

implementação das bases física e lógica do Sistema de Comando e Controle 

(SCC), de Guerra Eletrônica e de Defesa Cibernética do Exército.  

• Desenvolver, aperfeiçoar e avaliar os sistemas e programas corporativos de 

interesse do Exército.  

• Promover o fomento à indústria nacional, visando ao desenvolvimento e à 

produção de sistemas, produtos, tecnologias e serviços de defesa. 

• Prever e prover nos campos das funções logísticas de suprimento e manutenção do 

material de comunicações e guerra eletrônica, os recursos e serviços necessários ao 

Exército e às exigências de mobilização dessas funções. 

• Realizar a Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) do Exército 

Brasileiro.  

As atividades científicas e tecnológicas, segundo o Portal do Exército, compreendem 

(EXÉRCITO BRASILEIRO DCT, s.d.): 

• Pesquisa, desenvolvimento, avaliação e prospecção tecnológica relacionados a 

sistemas, produtos, tecnologias e serviços de defesa de interesse do Exército e sua 

influência nas áreas de pessoal, logística e doutrina. 

• Ensino e pesquisa dos órgãos da Linha de Ensino Militar Científico-Tecnológica. 

• Normatização técnica, metrologia e certificação da qualidade. 

• Fabricação, revitalização, adaptação, transformação, modernização e 

nacionalização de sistemas, produtos, tecnologias e serviços de defesa de interesse 

do Exército. 

• Avaliação técnico-experimental de materiais sujeitos à fiscalização do Comando 

do Exército.  

• Inovação, proteção do conhecimento e propriedade industrial, transferência de 

tecnologia e pagamento dos ganhos econômicos dos sistemas, produtos, 
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tecnologias e serviços de defesa originados no Sistema de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Exército (SCTIEx) e sua exploração comercial. 

Importante também salientar, que o “[...] Departamento de Ciência e Tecnologia, 

implementou o Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação (SisDIA), de abrangência 

nacional, cujo principal objetivo é promover a inovação, assumindo como pilares a Hélice 

Tríplice e a Inovação Aberta” (EXÉRCITO BRASILEIRO SIsDIA, s.d.).  

Nesse contexto, apontar o papel da Agência de Gestão e Inovação Tecnológica 

(AGITEC), subordinada ao DCT, se faz relevante, uma vez que a citada organização militar 

tem por finalidade “promover a gestão da inovação no processo de pesquisa e 

desenvolvimento para obtenção de produtos e serviços de defesa, baseada na cooperação entre 

Academia, Governo e Indústria preconizada pelo SisDIA” (EXÉRCITO BRASILEIRO 

SIsDIA, s.d.). 

A subordinação direta da AMAN fica a cargo da DESMIL, que por sua vez, 

subordina-se ao DECEx, órgão de direção setorial do Comando do Exército, “que tem como 

missão [...] controlar as atividades relativas à educação [...] e à pesquisa científica nas áreas de 

defesa, ciências militares, [...], excluídas as atividades de ensino voltadas para a Instrução 

Militar e para a Ciência, Tecnologia e Inovação” (MINISTÉRIO DA DEFESA, s.d.). 

Vale comentar que a exclusão das atividades de ensino voltadas para a Instrução 

Militar e para a Ciência, Tecnologia e Inovação da missão do DECEx, bem como, o 

protagonismo do DCT, como Núcleo de Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro, 

responsável, portanto, pelo planejamento, gerenciamento e controle da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, quando interpretadas de forma literal, não constituem óbice à pesquisa científica 

docente no âmbito das instituições subordinadas ao DECEx, além de a estrutura e a expertise 

do DCT que poderiam ser capilarizadas de modo a propiciarem uma extensa rede nacional de 

pesquisa alinhada aos moldes da Rede Nacional de Estudos Estratégicos (ReNEE).25  

A convergência de recursos humanos altamente capacitados em um tripé relacional de 

instituições de ensino e pesquisa militares ou parceiras, empresas vocacionadas para área de 

interesse militar e o governo, em uma abordagem da Tríplice Hélice (ETZKOWITZ, 1994) 

resultaria, em tese, numa construção de conhecimento inovativo ou não de excelência, tanto 

em qualidade, quanto em quantidade. 

 
25 Resultado da articulação de vários grupos que há muitos anos vêm trabalhando a temática dos Estudos 

Estratégicos no Brasil, esta proposta visa a criar uma Rede Nacional de Estudos Estratégicos (ReNEE), que 

concentre, produza e reproduza pesquisa de ponta e conhecimento na área da paz, da defesa, da estratégia e da 

segurança internacional (UNESP, s.d.). 
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No tocante ao ensino superior, são subordinados à DESMIL os seguintes 

estabelecimentos do ensino superior: Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN); Escola 

Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx); Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO); Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME); Escola de Saúde do 

Exército (EsSEx); Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx); e Cinco 

Centros de Preparação de Oficiais da Reserva – Rio de Janeiro (CPOR/RJ), São Paulo 

(CPOR/SP), Porto Alegre (CPOR/PA), Belo Horizonte (CPOR/BH) e Recife (CPOR/R). 

Figura 12 – Organograma do DESMIL  

 
Fonte: Ministério da Defesa - Exército Brasileiro - DESMIL (s.d.). 

A AMAN enfrenta, atualmente, um desafio, saindo de sua missão original (ensino), 

produzir ciência (primeira revolução acadêmica) e o potencial de gerar conhecimento 

científico e tecnológico, e consequente inovação e desenvolvimento social econômico 

(segunda revolução acadêmica). A base normativa emanada (BRASIL, 2012), Lei de 

Inovação (Lei nº 10.973/2004) e Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(ENCTI), propõe que os diversos atores sociais se relacionem de modo a promoverem 

desenvolvimento. Sendo assim, tem suas atribuições dimensionadas pela END, desta monta, 

estabelecer paralelos e correlações materializam o que a priori encontra-se no mundo das 

ideias em algo palpável de possível implementação. 
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“Preservar a segurança requer medidas de largo espectro, envolvendo, além da defesa 

externa: a defesa civil, a segurança pública e as políticas econômica, social, educacional, 

científico-tecnológica, ambiental, de saúde e industrial” (BRASIL, 2012, p. 16). 

O efetivo da AMAN compreende os seguintes setores: Comandante (CMT), Comando 

(CMDO), Corpo de Cadetes (CC); Divisão de Ensino (DE); Corpo Administrativo (CADM), 

Simulador de Apoio de Fogo (SIMAF); Seção de Redes de Computadores e de Segurança 

Cibernética (DTSIC); e, finalmente, não menos importante, o Batalhão de Comando e 

Serviços (BCSV), “Batalhão Agulhas Negras”. 

Este trabalho, com a proposta de implantação de um NIT na AMAN, observa o tipo 

voltado para os negócios como o mais pertinente à área de atuação acadêmica para o seu 

corpo docente e discente, qual seja: Grande Área do Conhecimento Multidisciplinar, na área 

Defesa Nacional e na subárea Ciências Militares, segundo as tabelas da área do conhecimento 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Com a finalidade de dar continuidade ao processo, há necessidade de se adequar ao 

ambiente regulatório da Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento da Educação 

Superior Militar (CADESM), que atua como elemento fomentador da pesquisa e da produção 

científica com as Instituições de Educação Superior de Extensão e de Pesquisa que integram o 

Sistema de Educação e Cultura do Exército (CADESM, 2017). 

Vale frisar que na nova proposta para Política Nacional de Defesa 2017-2020, as 

Forças Armadas ratificam o papel da pesquisa científica como objetivo estratégico na 

educação. Ao afunilar o recorte teórico para o foco principal deste trabalho, a AMAN, nota-se 

o interesse na montagem de um perfil profissiográfico do futuro oficial do Exército Brasileiro 

com competências voltadas para pesquisa científica e tecnológica.  

• ED-17: Promoção da temática de defesa na educação; (...); 

• AED-75: Buscar a inserção da temática de defesa no sistema de educação 

nacional; 

• AED-76: Realizar, promover e incentivar atividades de ensino relacionadas aos 

temas de Defesa Nacional; 

• AED-77: Contribuir para a ampliação de programas de apoio à pesquisa científica 

e tecnológica relacionados aos temas de Defesa Nacional; 

• AED-78: Apoiar as iniciativas no sentido de reconhecer o tema defesa como 

subárea de conhecimento junto às agências de fomento de pós-graduação; e 
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• Objetivos: Os cursos da AMAN têm objetivos por formar uma personalidade 

militar básica, com estrutura ética sólida e fortes atributos de chefia, liderança, 

iniciativa, disciplina, responsabilidade e espírito de trabalho em grupo. Na 

atividade de ensino-aprendizagem, o cadete desenvolve conhecimentos 

humanísticos, científicos e tecnológicos necessários ao prosseguimento da 

carreira.26 

A inovação e a defesa andam de mãos dadas, e no ano de 2018, ocorreu em maio o 

primeiro Fórum Inovação e Defesa 2018 (FID, 2018) através do Centro de Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar de Portugal (CINAMIL), a Direção-Geral 

de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), a Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais 

(idD) e o Estado Maior do Exército (EME) organizaram o referido evento, aberto à 

comunidade e entidades interessadas na Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I) 

para as áreas de Defesa (AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO DE PORTUGAL, 2018). 

O vínculo do NIT com a END surgiu, principalmente, em um dos eixos estruturantes 

da Política de Defesa Nacional, como se pode observar no recorte que se segue: 

O segundo eixo estruturante refere-se à reorganização da Base Industrial de Defesa, 

para assegurar que o atendimento às necessidades de tais produtos por parte das 

Forças Armadas apoie-se em tecnologias sob domínio nacional, preferencialmente 

as de emprego dual (militar e civil) (END-PND 2017). 

Estudar a AMAN enquanto estabelecimento de ensino superior credenciado em 

pesquisa, observando em especial seu quadro docente lato sensu, ou seja, englobando toda a 

riqueza dos recursos humanos envolvidos direta e indiretamente com a educação e não só seus 

professores, ilumina um potencial de pesquisa singular em toda a sociedade civil organizada 

brasileira, materializando não só as diretrizes estabelecidas na END, como também os anseios 

da Nação ávida por desenvolvimento e eficiente utilização de recursos públicos. 

4.2 Levantamento de campo e análise survey 

Um dos objetivos específicos deste trabalho é mapear as competências técnicas e 

tecnológicas da AMAN de modo a identificar o potencial de oferta de inovação por meio de 

pesquisa científica (OE3).  

  

 
26 Minutas da Política Nacional de Defesa (PND), da Estratégia Nacional de Defesa (END) e do Livro Branco de 

Defesa Nacional (LBDN), correspondentes ao período 2017/2020. 
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Para a consecução do objetivo proposto, buscou-se: 

• desenhar o perfil dos pesquisadores existentes e potencias, detectando seus 

interesses, percepções e capacidades;  

• identificar a infraestrutura tecnológica (equipamentos, softwares, sistemas etc.) 

para suporte à realização da pesquisa científica; e 

• apontar eventuais instituições de ensino superior e empresas passíveis de interação, 

seguindo a abordagem da TH. 

Um dos métodos de pesquisa escolhido para alcançar o OE3 foi o da aplicação de um 

questionário com o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados. A fim de atingir o 

objetivo da pesquisa e em vista do tempo necessário e disponível para isso, aplicou-se o 

survey para coletar dados dentro de uma amostra significativa da população pesquisada. 

4.2.1 Descrição dos dados, análise e resultados parciais da pesquisa survey 

O tema da análise do survey foi a Academia Militar das Agulhas Negras – Potencial 

de oferta tecnológica. Teve como origem a inquietação provocada com a publicação da 

Portaria nº 1.393, de 26 de outubro de 2016, do Comandante do Exército, que possibilitou a 

AMAN realizar pesquisa científica em áreas de sua competência, uma vez que passou de um 

Estabelecimento de Ensino Superior para outro com credenciais de extensão e pesquisa. 

A análise dos dados levou em conta os 106 questionários aplicados, cabendo comentar 

de antemão que em razão da questão 18 ser facultativa, esta obteve 22 respostas, optou-se 

manter no trabalho em razão da indicação ofertada por sua posterior análise. A coleta de 

dados foi realizada entre os meses de maio e junho de 2019, sob a forma anônima. 

4.2.1.1 Critério 01 – Competências 

Esta seção apresenta as competências descritas no primeiro bloco de questões (1 a 6). 

Para a análise e a interpretação dos dados das mencionadas questões, foi utilizada estatística 

descritiva, valendo lembrar que em razão das revoluções acadêmicas que atingiram a AMAN, 

mantendo sua missão original, o ensino, e passando a também produzir ciência (primeira 

revolução acadêmica), e ainda possibilitando a construção de conhecimento científico e 

tecnológico, consequentemente, inovação e desenvolvimento socioeconômico (segunda 

revolução acadêmica), desta monta, o trabalho transcorre no universo das possibilidades. 

Dentre os atributos do critério Sistemas de Inovação, elencados por Matamoros, 

Tarrés, Iallouchen e Carballosa (2012) para identificar o potencial de oferta tecnológica estão: 
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presença de Instituições de Ensino Superior (IES) de ponta e presença de pesquisadores 

científicos. O primeiro bloco de questões busca investigar a presença dos mencionados 

atributos na AMAN e seus pontos fortes, além de identificar eventuais barreiras de modo a 

subsidiar informações que propiciem a formulação de propostas no sentido de potencializar as 

boas práticas e desatar nós e gargalos que dificultem a construção do conhecimento e 

inovação através da pesquisa científica (MATAMOROS; TARRÉS; IALLOUCHEN; 

CARBALLOSA, 2012). 

Questão 1) Qual sua área do conhecimento? 

Gráfico 1 – Dispersão área do conhecimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  

Tabela 3 – Estratificação dos pesquisadores entrevistados segundo área do conhecimento 
Grande Área do Conhecimento Amostra do Survey Porcentagem (%) 

Ciências Sociais Aplicadas 29 27,4 

Ciências Exatas e da Terra 7 6,6 

Linguística, Letras e Artes 10 9,4 

Ciências Humanas 43 40,6 

Ciências Multidisciplinares 17 16 

Total 106 100 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019).  

O Gráfico 1 e a Tabela 3 indicam a qualificação dos pesquisadores de acordo com suas 

respectivas grandes áreas do conhecimento, bem como a distribuição do quantitativo de 

respondentes do questionário. O maior percentual de pesquisadores respondentes corresponde 

à área de Ciências Humanas (40,6%), seguido de Ciências Sociais Aplicadas (27,4%), 

Ciências Multidisciplinares (16%), enquanto Linguística, Letras e Artes (9,4%) e, finalmente, 

Ciências Exatas e da Terra (6,6%). 
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Questão 2) Qual o nível de qualificação acadêmica do senhor? 

Gráfico 2 – Dispersão de qualificação acadêmica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  

Tabela 4 – Estratificação dos pesquisadores segundo a qualificação acadêmica 
Qualificação Acadêmica Amostra do Survey Porcentagem (%) 

Graduado 10 9,4 

Especialista 33 31,1 

Mestrando 12 11,3 

Mestre 41 38,7 

Doutorando 9 8,5 

Doutor 1 0,9 

Total 106 100 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019).  

Quanto à qualificação acadêmica, os dados demonstrados no Gráfico 2 e na Tabela 4 

identificam a maioria dos respondentes na faixa da qualificação mestrando a doutor. Estão 

distribuídos na ordem decrescente de percentuais da seguinte forma: 41 mestres (38,7%); 33 

especialistas (31,1%); 12 mestrandos (11,3%); 10 graduados (9,4%); 9 doutorandos (8,5%); 1 

doutor (0,9%). 

Questão 3) O senhor se envolve com pesquisa científica? 

Gráfico 3 – Envolvimento com pesquisa científica  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Questão 4) O senhor gostaria de estar envolvido em pesquisa científica? 

Gráfico 4 – Interesse para com pesquisa científica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Dos 106 respondentes, de acordo com o Gráfico3, 67% (3,71 respondentes) envolvem-

se com pesquisa científica e, ainda, fulcro com o Gráfico 4, 80,2% (85 respondentes) 

demonstraram interesse em participar pesquisa científica. Apenas 21 (19,8%) não 

demonstram interesse.  

Os Gráficos 3 e 4 são indicadores de que a AMAN, por meios de seus agentes da 

educação, tem motivação e ação para a prática de pesquisa científica. A análise conjunta dos 

dados provenientes das questões 3 e 4 indica 67% (Gráfico 3) declararam envolvimento e que 

80,2% dos potenciais pesquisadores se interessarem em pesquisa científica (Gráfico 4). 

No que diz respeito à presença de pesquisadores científicos no quadro efetivo da 

AMAN, a análise demonstrou que além da existência dos mencionados pesquisadores, os 

indicativos corroboram a motivação destes (80,2%), bem como uma expressiva produção 

acadêmica (Gráfico 4). No tocante à presença de Instituição de Ensino Superior (IES) de 

ponta, identificada na caracterização do objeto de pesquisa, é ratificada quando da descrição 

pormenorizada de seus pesquisadores. 

A Tabela 4 sugere a necessidade de um maior número de doutores, mostrando que o 

incentivo à qualificação docente implantado pela AMAN persegue, indicando que num curto 

período de tempo, a mencionada barreira será transposta.  
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Questão 5) Se o senhor não faz e/ou não se interessa em fazer pesquisa científica, 

qual motivo atribuiria? 

Gráfico 5 – Dispersão de desinteresse em pesquisa científica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Tabela 5 – Motivação de desinteresse ou não execução de pesquisa científica 
Motivação  Amostra do Survey Porcentagem (%) 

Não é o caso 59 55,7 

Particular 11 10,4 

Falta de Incentivo 6 5,7 

Falta de Tempo 27 25,5 

Falta de Recurso 3 2,8 

Total 106 100 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

Quanto à motivação de desinteresse ou não execução eventual de pesquisa científica, 

demonstrados no Gráfico 5 e na Tabela 5, observa-se que a maioria dos respondentes se 

interessa e/ou executa pesquisa científica, algumas barreiras são apontadas como iminentes 

impedimentos ou entraves, quais sejam: falta de tempo 25,5%, falta de incentivo 5,7% ou 

falta de recursos 2,8%. 

A diferença dos percentuais apresentados (Gráficos 3 e 4) pode ser motivada pela falta 

de tempo, incentivo e/ou recursos como aponta a Tabela 5. Neste sentido, propor que parte da 

carga dos docentes seja dedicada à pesquisa científica e tecnológica pode ser uma eventual 

solução (e incentivo). 

Diante do exposto, não resta dúvidas que os atributos do critério Sistemas de 

Inovação; presença de Instituições de Ensino Superior (IES) de ponta; e presença de 

pesquisadores científicos, elencados por Matamoros, Tarrés, Iallouchen e Carballosa (2012), 

para identificar o potencial de oferta tecnológica, são evidenciados na AMAN. 
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Questão 6) Qual a produção acadêmica do senhor no biênio 2017-2018? (Poderá 

haver mais de uma resposta)  

Gráfico 6 – Dispersão de produção acadêmica no biênio 2017-2018 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

O Gráfico 6 aponta a produção acadêmica dos respondentes no biênio 2017-2018, 

percebe-se que 20 respondentes (18,9%) não registram produção acadêmica, logo, 86 deles 

(81,1%) possuem uma ou mais produções acadêmicas, disponibilizadas na questão 6. 

O resultado do Gráfico 6 indica o percentual tomando por base o número total de 

respondentes. Desta monta, a análise posterior indica a relação das produções com aqueles 

que efetivamente produziram (86), de modo a dimensionar com um escopo diverso daquele 

apresentado no Gráfico 6. Desta maneira, foi feita a seguinte distribuição: 67 (77,9%) 

produziram artigos científicos; 18 (20,9%) monografias; 17 (19,8%) outras produções 

diversas das disponibilizadas; 15 (17,4%) dissertações; 14 (16,3%) resumos; 13 (15,1%) 

resenhas; 8 (9,3%) pôsteres científicos; 5 (5,8%) relatórios; e 2 (2,3%) teses. 

4.2.1.2 Critério 02 – Infraestrutura  

Esta seção apresenta o segundo bloco de questões (de 7 a 12), cuja finalidade é 

analisar o nível de percepção e utilização da infraestrutura tecnológica da AMAN, observar as 

políticas e práticas estruturadas relativas à segurança da propriedade industrial e verificar a 

percepção do pesquisador quanto ao tipo de inovação mais adequado a ser desenvolvido no 

estabelecimento. 

Segundo o Manual de Oslo (FINEP, 2005) “Duas famílias básicas de indicadores de 

Ciência e Tecnologia (C&T) são diretamente relevantes para a mensuração da inovação: 

recursos direcionados à P&D e estatísticas de patentes”, desta monta, se faz necessário 

verificar o grau de desenvolvimento e utilização de infraestrutura tecnológica. 

Os Gráficos 7 e 8 representados respectivamente pelas Tabelas 6 e 7, a seguir, 

gravitam sobre o atributo da infraestrutura tecnológica da AMAN. 
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Questão 7) Qual a situação da infraestrutura tecnológica (equipamentos, 

softwares, sistemas etc.) para suporte à realização da pesquisa científica? 

Gráfico 7 – Infraestrutura tecnológica quanto ao suporte à pesquisa científica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Tabela 6 – Percepção de infraestrutura tecnológica 
Infraestrutura Tecnológica Amostra do Survey Porcentagem (%) 

Excelente 2 1,9 

Boa 26 24,5 

Razoável 51 48,1 

Ruim 22 20,8 

Péssima 5 4,7 

Total 106 100 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

O Gráfico 7 e a Tabela 6 aferem a percepção de infraestrutura tecnológica utilizada 

para pesquisa científica por parte dos respondentes, demonstrando que 51 deles (48,1%) 

acreditam ser ela razoável, 26 (24,5%) boa; 22 (20,8%) ruim; 5 (4,7%) péssima; 2(1,9%) 

excelente.  

A análise dos dados demonstrada na Tabela 6 e na Tabela 7 buscou dimensionar o 

atributo da infraestrutura tecnológica da AMAN, apontando para o fato de que, em que pese 

haver infraestrutura tecnológica, a percepção seria a respeito da possibilidade de maximizar a 

utilização daquela, para a efetiva pesquisa científica. 
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Questão 8) Qual o nível de utilização da infraestrutura tecnológica para suporte à 

realização da pesquisa científica? (Equipamentos, softwares, sistemas 

corporativos e específicos etc.). 

Gráfico 8 – Nível de utilização da infraestrutura tecnológica  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Tabela 7 – Utilização de infraestrutura tecnológica da AMAN para Pesquisa Científica 
Percentual de Utilização Amostra do Survey Porcentagem (%) 

Tende a Zero 20 18,9 

Menor que 30% 25 23,6 

> 30% e < 50% 36 34 

> 50% e < 70% 23 21,7 

Maior que 70% 2 1,9 

Total 106 100 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

O Gráfico 8 e a Tabela 7 apontam a utilização de infraestrutura tecnológica da AMAN 

para Pesquisa Científica, sendo que 34% classificam o percentual de utilização no intervalo 

>30% e <50%; 23,6% no intervalo menor que 30%; 21,7% no intervalo >50% e <70%; 18,9% 

no intervalo tendente a zero e 1,9% no intervalo maior que 70%. 

No tocante aos Gráficos 9, 10 e 11 e Tabelas 8 e 9, buscou-se indícios que apontassem 

ou não para o potencial inovativo, quanto à sua existência e qualificação. 
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Questão 9) O senhor acredita na possibilidade da AMAN criar inovação através 

da pesquisa científica? 

Gráfico 9 – Possibilidade de criação de inovação por pesquisa científica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  

Questão 10) Como o senhor avalia as políticas e práticas estruturadas relativas à 

segurança da propriedade industrial? (Componentes, materiais, softwares 

incorporados, facilidade de uso etc.). 

Gráfico 10 – Dispersão da avaliação das políticas e práticas estruturadas  

relativas à segurança da propriedade industrial 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  

Tabela 8 – Percepção das políticas e práticas estruturadas relativas à  

segurança da propriedade industrial 
Variável Analisada Amostra do Survey Porcentagem (%) 

A Organização não possui tais políticas e práticas. 20 18,9 

A Organização possui estas políticas e práticas 

estruturadas, porém, não estão documentadas. 
42 39,6 

A Organização possui estas políticas e práticas 

estruturadas, devidamente documentadas. 
28 26,4 

A Organização possui estas políticas e práticas 

estruturadas, devidamente documentadas e 

disseminadas na Organização. 

6 5,7 

A Organização possui estas políticas e práticas 

estruturadas, baseadas em normas específicas, 

devidamente documentadas e disseminadas. 

10 9,4 

Total 106 100 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
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O Gráfico 10 representa os dados quanto à percepção das políticas e práticas 

estruturadas relativas à segurança da propriedade industrial materializadas na Tabela 8. 

Identificou-se que 18,9% acreditam que a AMAN não possui tais políticas e práticas; 39,6% 

que ela possui estas políticas e práticas estruturadas, porém, não estão documentadas; 26,4% 

que possui estas políticas e práticas estruturadas, devidamente documentadas; 5,7% que 

possui estas políticas e práticas estruturadas, devidamente documentadas e disseminadas na 

Organização; e por fim, 9,4% que a AMAN possui estas políticas e práticas estruturadas, 

baseadas em normas específicas, devidamente documentadas e disseminadas. 

Buscou-se nessa análise relacionar com o atributo proteção da propriedade industrial 

(MATAMOROS; TARRÉS; IALLOUCHEN; CARBALLOSA, 2012), mesmo observando 

que o mencionado atributo esteja relacionado ao critério política governamental em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), a pesquisa procurou estabelecer uma analogia dispondo que quanto 

maior a preocupação do IES com a proteção à propriedade industrial, maior seria o incentivo 

para o pesquisador buscar a inovação mediante pesquisa, até mesmo porque a propriedade 

industrial (PI) seria fundamentada pela inovação (BUAINAIN; SOUZA, 2018). 

PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO também aparecem como termos 

de uma mesma equação, e a relação positiva e virtuosa entre propriedade industrial 

(PI) e inovação sempre foi um argumento crucial para justificar a própria existência 

da proteção especial que transforma em ativos econômicos os resultados da 

criatividade, inventividade e engenho humano. Mas apesar de a PI ter se firmado 

como uma instituição global, a relação virtuosa entre a PI e inovação nunca se 

firmou de forma inequívoca e tem sido objeto de intensos debates (BUAINAIN; 

SOUZA, 2018, p. 29). 

Os dados apresentados na Tabela 8 sugerem, afastando a tendência central, que a 

política de PI deve ser reforçada e divulgada no caso de sua existência; e em sua ausência, 

implantada e fomentada como elo garantidor e incentivador da pesquisa científica voltada 

para a inovação. 
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Questão 11) Havendo possibilidade de a AMAN criar inovação através de 

pesquisa científica, qual o tipo de inovação seria essa? 

Gráfico 11 – Dispersão de eventuais tipos de inovação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Tabela 9 – Percepção de potenciais tipos de inovações ofertados pela AMAN 
Tipo de Inovação Amostra do Survey Porcentagem (%) 

Inovação de produto  16 15,1 

Inovação de Processo 32 30,2 

Inovação de marketing 3 2,8 

Inovação organizacional 55 51,9 

Total 106 100 

Fonte: Survey (2019). 

O Gráfico 11 e a Tabela 9 qualificam as eventuais possibilidades de criação de 

inovação nos seguintes tipos: 51,9% inovação organizacional; 30,2% inovação de processos; 

15,1% inovação de produtos; e, 2,8% inovação de marketing.  

Inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 

previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras. 

Inovação de processo é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. 
Inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com 

mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços. 

Inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional 

nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em 

suas relações externas (FINEP, 2005, p. 61, grifo nosso). 
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Questão 12) O senhor conhece algum exemplo de tecnologia e inovação com 

potencial ou que tenha sido desenvolvida na AMAN? 

Gráfico 12 – Inovação com potencial ou que tenha sido desenvolvida na AMAN 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

De acordo com o Gráfico 12, 67% não têm conhecimento de exemplo de tecnologia e 

inovação com potencial ou que tenha sido desenvolvida na AMAN.  

Os resultados mostram que a maioria (84,9%) (Gráfico 9) dos pesquisados acredita 

que AMAN tenha potencial inovativo, contudo, 67% da população entrevistada desconhecem 

inovação produzida na AMAN (Gráfico 12).  

A inovação organizacional (51,9%) e a inovação de processos (30,2%) despontaram 

como principal tendência quanto ao potencial tipo de inovação a ser criada (Gráfico 11 e 

Tabela 8). Vale frisar que de acordo com o Manual de Oslo (FINEP, 2005), “Uma inovação 

organizacional é a implementação de um novo método organizacional nas práticas de 

negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas.” 

4.2.1.3 Critério 03 – Interação 

Esta seção apresenta os resultados do último bloco de questões (de 13 a 20). Ressalta-

se que o critério política governamental em pesquisa e desenvolvimento leva em consideração 

três atributos: política governamental em pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

investimentos financeiros governamentais em P&D e Inovação; e a proteção da propriedade 

industrial (MATAMOROS apud AZEVEDO-FERREIRA, MOTA, QUINTELLA, 2016). 

No tocante ao indicativo Recursos Humanos, o terceiro bloco corrobora a crescente 

preocupação da AMAN com a qualificação de seu pessoal, fato esse que se traduz como um 

dos pontos fortes indicativos de potencial de inovação.  

Muito embora, a maioria dos indicativos tenha sido positiva no terceiro bloco de 

questões, há de se ressaltar a necessidade de disponibilizar mais informações quanto aos 

programas de incentivo à pesquisa científica, principalmente no que se refere às políticas de 

incentivo e de inovação, quer seja na divulgação ou até mesmo em sua própria implantação. 
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Questão 13) A AMAN promove e incentiva os docentes e agentes educacionais a 

participarem dos cursos de capacitação e reciclagem? 

Gráfico 13 – Fomento à capacitação e reciclagem profissional 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  

O Gráfico 13 demonstra, através do percentual de 93,4%, que a AMAN promove e 

incentiva os docentes e agentes educacionais a participarem dos cursos de capacitação e 

reciclagem. Tal informação corrobora a contínua qualificação dos pesquisadores científicos 

vinculada aos indicadores de propensão à inovação, dispostos no Manual de Oslo (FINEP, 

2005, p. 12).  

Questão 14) Como o senhor avalia a estrutura da AMAN quanto à adequação 

para apoiar inovação? 

Gráfico 14 – Adequação de apoio à inovação 

 
                                      Nota: 1-Péssima; 2-Ruim; 3-Razoável; 4-Boa; 5-Excelente 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

O Gráfico 14, por sua vez, a avaliação da estrutura da AMAN quanto à adequação de 

apoio à inovação. Ela demonstra que a maioria dos entrevistados considera razoável (55,7%), 

e mesmo levando em conta a tendência central e de afastamento das extremidades, pode-se 

aquilatar como razoável a avaliação da estrutura da AMAN para a inovação.  
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As questões 15 e 16, mesmo que no universo micro, avançam na direção das políticas 

de incentivo e de inovação. 

Questão 15) O senhor conhece programas de incentivo à pesquisa científica? 

Gráfico 15 – Incentivo à pesquisa científica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Questão 16) A AMAN possui uma política de Inovação implementada? 

Gráfico 16 – Percepção quanto à política de inovação implementada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

O Gráfico 15 demonstra que 66% dos entrevistados conhecem programas de incentivo 

à pesquisa, contudo, 65,1% desconhecem política de Inovação implementada na AMAN, 

como mostra o Gráfico 16. 
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O trabalho busca em suas últimas questões (17 a 20), identificar potenciais relações de 

colaboração, uma vez que os efeitos spill-over, embora efetivamente presentes, não foram 

mensurados devido à limitação temporal da pesquisa.27 

Pode-se destacar do critério Sistemas de Inovação, dispostos por Matamoros, Tarrés, 

Iallouchen e Carballosa (2012) para identificar o potencial de oferta tecnológica os seguintes 

os atributos: colaboração entre Empresa-IES; presença de distritos industriais; e efeitos spill-

over (agregação de funções). 

As motivações e Cooperações Externas dimensionadas para o último bloco de 

questões adotaram os critérios do Modelo Teórico do Processo de Cooperação Universidade-

Empresa proposto por Segatto-Mendes; Sbragia (2002), em consonância com a estrutura 

teórica das relações interorganizacionais da cooperação U-E, de Bonaccorsi e Piccaluga 

(1994).  

As três categorias indicativas de graus (nula, baixa, alta), criadas para a mensuração de 

cada item, tiveram como objeto indicar a relevância da motivação, ao passo que, as categorias 

de grau de importância (sem, pouco, importante, muito) serviram para mapear o imagético da 

unidade amostral, no sentido de entender a percepção geral das eventuais cooperações com as 

instituições apresentadas, além de propiciar a possibilidade de o questionado mencionar 

instituições/organizações específicas, uma vez que a pesquisa dialoga com o universo das 

possibilidades de implantação, e não com o dimensionamento das interações e motivações 

materializadas. 

  

 
27 Quanto ao posicionamento geográfico da AMAN, na região do Médio Paraíba, por si só determina a presença 

de distritos industriais, conforme pode-se observar, a título de conhecimento, os dados publicados no portal da 

Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro 

(CEPERJ, 2011): “A Região do Médio Paraíba é, depois da Metropolitana, a mais industrializada do Estado do 

Rio de Janeiro, destacando-se o eixo Volta Redonda - Barra Mansa - Resende. Volta Redonda e Barra Mansa 

exercem, juntos, influência direta sobre grande parte da Região, bem como sobre a porção meridional do Centro-

Sul Fluminense. Devem tal condição ao fato de abrigar uma conurbação, representada pelas duas sedes, cujo 

crescimento está relacionado à implantação da CSN, que desempenhou papel multiplicador na atividade 

industrial regional, com consequente aumento dos serviços. Estes centros são beneficiados por rodovias, que 

permitem a comunicação não só com outros municípios fluminenses, mas também com São Paulo e Minas 

Gerais, destacando-se a Rodovia Presidente Dutra e a BR-393, que possibilita a conexão com a rodovia BR-040, 

que liga o Rio a Belo Horizonte. O Município de Resende abriga indústrias diversas, destacando-se a fábrica de 

ônibus e caminhões da Volkswagen. Exerce influência sobre Itatiaia, Quatis e Porto Real. Sua posição 

privilegiada no eixo Rio - São Paulo e a disponibilidade de terras são fatores importantes para a atração de novos 

empreendimentos. Valença, Barra do Piraí e Porto Real são, também, importantes municípios industriais. Neste 

último, além das indústrias de vidro e de galvanização, destaca-se a Peugeot, montadora de automóveis. Tem-se 

verificado visível crescimento urbano em Quatis e Penedo, em decorrência das atividades industriais de Porto 

Real. Empresas industriais e de serviços podem ser observadas no Município de Piraí. Encontram-se 

espacialmente concentradas, sem as características de um APL, mas com visível impacto local.” (CEPERJ, 

2011). 
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Questão 17) Quais as principais cooperações externas. Indique o grau de 

importância: 

Gráfico 17 – Percepção quanto às principais cooperações externas e grau de importância 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  

Tabela 10 – Percepção de eventuais cooperações da AMAN com outras instituições 
Principais  

Cooperações Externas 

Sem 

importância 

Pouco 

importante 

Importante Muito 

importante 

Fundações universitárias 10 21 46 29 

Centros de pesquisa cooperativos 18 14 48 26 

Instituições administradoras de 

parques e polos tecnológicos 

18 15 49 24 

Incubadoras de empresas 30 32 34 10 

Institutos de transferência 

tecnológica 

19 24 44 19 

Arranjos cooperativos multi-

institucionais 

21 22 44 19 

Empresas (micro e pequenas) 35 32 36 3 

Empresas (médias) 29 33 41 3 

Empresas (grandes) 29 24 45 8 

Governo 9 19 37 41 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019).  

O Gráfico 17 e a Tabela 10 indicam a percepção quanto às principais cooperações 

externas e grau de importância a elas atribuídas, dentro de um escantilhão de dez tipos de 

instituições caracterizadas, de acordo com Segatto-Mendes e Sbragia (2002). Foram 

avaliadas, em média de somatório, nos percentuais que se seguem: sem importância (20,57%); 

importante (22,26%); pouco importante (40%); e muito importante (17,17%).  

Os três tipos de instituições que receberam maior indicação, em um universo de 106 

respondentes, foram: governo: 41 respondentes, fundações universitárias: 29 respondentes; 

centros de pesquisa cooperativos: 26 respondentes.  
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Na categoria importante foram: instituições administradoras de parques e polos 

tecnológicos: 49 respondentes; centros de pesquisa cooperativos: 48 respondentes; fundações 

universitárias: 29 respondentes. E na categoria pouco importante foram apontadas as 

instituições: empresas (médias): 33 respondentes; empresas (micro e pequenas): 32 

respondentes; incubadoras de empresas: 32 respondentes.  

As instituições mais indicadas como sem importância quanto às cooperações externas 

foram: empresas (micro e pequenas): 35 respondentes; incubadoras de empresas: 30 

respondentes; empresas médias e grandes empatadas nesse quesito: ambas com 29 

respondentes. 

A Tabela 11 responde ao questionamento optativo 18, quanto à indicação de eventuais 

cooperações da AMAN com outras instituições. Foram apontadas as seguintes instituições: 

Instituto Militar de Engenharia (IME) e Instituto Tecnológico de  

Aeronáutica (ITA); Serviço Social da Indústria (SESI); multinacionais de  

tecnologias automotivas e de defesa; Organismos internacionais, como a  

Organização das Nações Unidas (ONU); Academia da Força Aérea (AFA),  

Escola Naval (EN); West Point28; Escolas Militares; Startups29; Universidade de 

Taubaté (UNITAU); Fundação Getúlio Vargas (FGV); e Mídia. 

 

  

 
28 The U.S. Military Academy at West Point's mission is ‘to educate, train, and inspire the Corps of Cadets so 

that each graduate is a commissioned leader of character committed to the values of Duty, Honor, Country and 

prepared for a career of professional excellence and service to the Nation as an officer in the United States 

Army.’ (U.S. MILITARY ACADEMY, s.d.).  

A Academia Militar dos EUA na missão de West Point é "educar, treinar e inspirar o Corpo de Cadetes para que 

cada graduado seja um líder de caráter comprometido com os valores de Dever, Honra, País e preparado para 

uma carreira de excelência profissional e serviço à Nação como oficial do exército dos Estados Unidos”. 

(Tradução livre). 
29 Yuri Gitahy, investidor-anjo e fundador da Aceleradora e conselheiro da ABStartups: “é um grupo de pessoas 

à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza”. 

(ABSTARTUPS, s.d.).  
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Questão 18) O senhor gostaria de citar outra(s) instituição(ões) relevante(s) e 

seu(s) respectivo(s) grau(s) de importância? (22 respostas) 

Tabela 11 – Indicação de eventuais cooperações da AMAN com outras instituições 
Nº de respondentes Instituições Importância 

11 Não entenderam a questão # 

2 IME e ITA 4 

2 SESI 3 

1 Multinacionais de tecnologias automotivas e de defesa e 

organismos internacionais, como a ONU 

4 

1 AFA, EN e West Point 4 

1 STARTUPS 4 

1 Escolas Militares 3 

1 Universidade de Taubaté (UNITAU) # 

1 FGV # 

1 IME  

1 Mídia # 

    Nota: # = não opinou; 1 = sem importância; 3 = importante; 2 = pouco importante; 4 = muito importante. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

O Gráfico 18, dimensionado pela Tabela 12 e respondendo ao questionamento 19, 

busca retratar a percepção de eventuais motivações empresariais. 

Questão 19) Motivações Empresariais - Quais fatores motivam as empresas a 

buscarem uma ação cooperada com este centro. E quais fatores motivam este 

centro a formar parcerias com empresas? 

Gráfico 18 – Percepção de eventuais motivações empresariais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Tabela 12 – Motivações eventuais por parte de instituições externas 
Motivações para as Empresas Nula Baixa Alta 

Acesso a recursos humanos especializados 6 23 77 

Redução de custos e riscos 12 37 57 

Acesso a novos conhecimentos 9 24 73 

Identificação de alunos para futuro 

recrutamento 

33 45 28 

Resolução de problemas técnicos 18 38 50 

Total 78 167 285 

Média 14,72% 31,51% 53,77% 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
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Foram apresentadas as seguintes opções de eventuais motivações: acesso a recursos 

humanos especializados; redução de custos e riscos; acesso a novos conhecimentos; 

identificação de alunos para futuro recrutamento; e resolução de problemas técnicos. Foram 

apresentadas as opções nula, baixa e alta, que em seus somatórios apresentaram os seguintes 

percentuais: 14,72%; 31,51; e 53,77%, respectivamente, de acordo com Segatto-Mendes e 

Sbragia (2002). 

Questão 20) Motivações Acadêmicas - Quais fatores motivam as empresas a 

buscarem uma ação cooperada com este centro. E quais fatores motivam este 

centro a formar parcerias com empresas? 

Gráfico 19 – Percepção de eventuais motivações acadêmicas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

O Gráfico 19 e a Tabela 13 respondem ao questionamento 20, de percepção de 

eventuais motivações acadêmicas, segundo o dimensionamento disposto por Segatto-Mendes 

e Sbragia (2002). As seguintes opções de eventuais motivações foram propostas: recursos 

financeiros adicionais; recursos materiais adicionais; realização da função social; prestígio 

para o pesquisador; divulgação da imagem da universidade; aumento do conhecimento sobre 

os problemas existentes; e, incorporação de novas informações nos processos de ensino e 

pesquisa.  

Tabela 13 – Motivações eventuais para a AMAN 
Motivações de Parcerias Nula Baixa Alta 

Recursos financeiros adicionais 27 44 36 

Recursos materiais adicionais 22 40 44 

Realização da função social 16 48 42 

Prestígio para o pesquisador 6 37 63 

Divulgação da imagem da universidade 6 21 79 

Aumento do conhecimento sobre os problemas existentes 10 43 54 

Incorporação de novas informações nos processos de ensino e pesquisa 23 9 74 

Total 110 242 392 

Média 14,78% 32,53% 53,69% 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
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Dentre as motivações supracitadas, as qualificações nula, baixa e alta, em seus 

somatórios receberam as seguintes porcentagens, respectivamente: 14,78%, 32,53% e 

53,69%. Dentre os 106 respondentes, destacaram-se as seguintes motivações qualificadas 

como altas: divulgação da imagem da universidade (79), incorporação de novas informações 

nos processos de ensino e pesquisa (74) e prestígio para o pesquisador (63).  

Em que pese às empresas em seus diversos níveis não terem obtido altas pontuações, 

no tocante a possíveis cooperações com a AMAN, as fundações universitárias, os centros de 

pesquisa coorporativos e as Instituições administradoras de parques e polos tecnológicos 

galgaram extremo êxito. Tal fato demonstra alguma propensão à pesquisa científica voltada 

para inovação.  

Outro importante fato foi a indicação das Escolas Militares como principais eventuais 

parceiras de desenvolvimento de projetos. Valendo frisar em notas vincadas a primazia do 

IME dentre as mencionadas parcerias, o que corrobora o estabelecimento de ligações 

interdepartamentais (DECEx, DCT), uma vez que o IME já encontra-se na rede de inovação 

capitaneada pelo DCT- SisDIA-AGITEC. 

4.3 Análise da entrevista semiestruturada 

A entrevista semiestruturada foi sucinta e realizada com a finalidade de verificar o 

pensamento dos principais tomadores de decisão no tocante à criação de um ICT/NIT – 

AMAN ou órgão equivalente (Agência de Inovação AMAN) e avaliar como a esta pode se 

alinhar ao marco de Ciência Tecnologia e Inovação e implementar as duas revoluções 

acadêmicas por meio da proposição da aplicação dos elementos da legislação brasileira de 

inovação, especificamente, a estruturação de um escritório de propriedade industrial e a 

comercialização de tecnologia (denominado na legislação como Núcleo de Inovação 

Tecnológica). 

Ademais, ratificar o mapeamento das competências técnicas-tecnológicas da AMAN e 

a identificação do potencial de oferta de inovação por meio de pesquisa científica (OE3), 

observados por meio da análise do survey, a entrevista semiestruturada focou-se nos agentes 

tomadores de decisão e vinculados com o tema, de modo a detalhar o fato observável, 

aumentando a percepção do pesquisador com o contexto, uma vez que ela “[...] favorece não 

só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 
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4.3.1 Pré-análise  

O pressuposto geral da entrevista foi: A AMAN, enquanto Instituição de Ensino 

Superior, Extensão e Pesquisa (IESEP) do Sistema de Educação Superior Militar do Exército 

Brasileiro, pode funcionar como ICT dentro das prerrogativas do Decreto nº 9.283/2018, do 

Presidente da República (Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação) que 

regulamenta a Lei nº 10.973/2004 e, em consonância com as diretrizes da Portaria nº 370 do 

Comandante do Exército, de 30 de maio de 2005, que aprova o Regulamento do 

Departamento de Ciência e Tecnologia, R-55, credenciando-o com as atribuições de Núcleo 

de Inovação Tecnológico do Exército. 

Pressuposto esse, sobre o qual Romanelli (1998, p. 128) explica que “A subjetividade, 

elemento constitutivo da alteridade presente na relação entre sujeitos, não pode ser expulsa, 

nem evitada, mas deve ser admitida e explicitada e, assim, controlada pelos recursos teóricos 

e metodológicos do pesquisador [...]”. Sendo assim, não há de se falar em enviesamento na 

admissão de um pressuposto quando da realização de uma entrevista. 

4.3.1.1 Coleta de dados da prévia entrevista semiestruturada 

O corpus de análise é formado por 15 pré-entrevistas compostas por um questionário 

de qualificação dos entrevistados e outro de percepção da AMAN enquanto ICT. O pré-teste 

oficial do instrumento de pesquisa foi realizado com um membro, tomador de decisão e 

envolvido com pesquisa e especialista em interação universidade-empresa, da Universidade 

Federal Fluminense. 

Após uma conversa prévia e o respectivo consentimento do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE)30, foi distribuído para os entrevistados um questionário prévio31 

que, como já mencionado, buscou qualificar o público participante e mensurar o grau de 

concordância destes com as atribuições dos ICT/NIT determinadas pela Lei nº 10.973/2004, 

conhecida como Lei da Inovação, levando m consideração a AMAN no polo ativo da relação, 

atuando de acordo com o pressuposto elencado, isto é, com as atribuições do ICT/NIT. 

 

 
30 Vide Anexo B. 
31 Vide Apêndice A. 
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4.3.1.2 Tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

De posse dos dados coletados, optou-se por uma análise descritiva de modo a ratificar 

o pressuposto mencionado por um tratamento estatístico, valendo-se da escala Likert, dentre 

outros instrumentos. A escala de verificação de Likert, criada em 1932 pelo norte-americano 

Rensis Likert, consiste em tomar um constructo (variável latente) e desenvolver um conjunto 

de afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de 

concordância (LIKERT, 1932, p. 44).  

O valor do coeficiente alpha de Cronbach (1951), dos dados coletados com o 

instrumento de pesquisa que trata sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, é igual a 0,9265. Este valor foi calculado com a biblioteca 

Psych do software R (REVELLE, 2018). Existindo, portanto, indícios de que os resultados 

apresentam um bom nível de consistência interna.  

Christmann e Van Aelst (2006) indicam que o alfa de Cronbach pode ser calculado 

levando-se em consideração a covariância entre os itens do questionário. Assim, tem-se de 

acordo com a Equação 2:  

                                                         

(2) 

Onde  jk é a covariância do par (Yj , Yk ). 

Diante dos dados coletados, foram criados, inicialmente, sete gráficos com dois eixos 

verticais, representando os índices de concordância (direita) e discordância (esquerda), dentro 

dos percentuais dimensionados no eixo horizontal, com o zero representando a neutralidade, 

tomando-se como parâmetro as variáveis dispostas no Anexo C, e a representação gráfica da 

escala Likert geral e por grupos (qualificação). A qualificação do quesito sexo foi descartada, 

uma vez que todos entrevistados são homens.  

Os Gráficos 20 a 26, apenas o primeiro recebeu uma abordagem descritiva calcada em 

uma análise univariada, os demais, sempre em versões analíticas bivariadas, confrontam as 

relações existentes entre as duas variáveis32 com representação gráfica da escala Likert. Os 

gráficos apresentam três percentuais (discordância, indiferença e concordância) e consolidam 

doze variáveis. 

Por meio do Gráfico 20, nota-se que a legenda indica as questões (Q) de cima para 

baixo de acordo com a ordem decrescente de concordância das questões propostas, desta 

 
32 Ver Anexo C. 
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forma, pode-se observar, por exemplo, que a Q2 obteve maior grau de concordância (87%), 

ao passo que a Q9, obteve maior discordância (27%), valendo comentar os trechos na cor 

cinza, que indicam o percentual de opiniões indiferentes, e que se pode verificar o 

quantitativo de indiferentes nos eixos vertical/central. 

Gráfico 20 – Níveis de concordância das variáveis Q 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Observa-se no Gráfico 20 que não houve tendência de dados quantitativos se 

agrupando ao redor de um valor central. Conforme supramencionado, nota-se, por exemplo, 

Q1: 67% de discordância e 20% de concordância e que Q6 tem 13% de discordância e 87% de 

concordância de modo idêntico à Q2. A identidade de mensurações se repete em Q3 e Q7, 

com 13% de discordância e 80% de concordância; em Q12 e Q10 com 13% de discordância e 

67% de concordância; e Q4 e Q9 com 27% de discordância e 53% de concordância. 

Quanto às demais questões, foram assim mensuradas: 

• Q5: 20% de discordância e 73% de concordância. 

• Q8: 7% de discordância e 73% de concordância. 

• Q11: 7% de discordância e 80% de concordância. 

Os Gráficos 21 a 26 demonstram relações existentes entre duas variáveis Cs (uma a 

uma) e Qs (todas) para fins de descrição, uma vez que a limitação de dados não favorece 

inferências quantitativas e, sendo assim, há uma estratificação por categoria da variável, 

associando a variável de qualificação C com a variável de percepção da AMAN enquanto 

ICT/NIT Q33. 

O fato de as entrevistas não suscitarem inferências quantitativas não reduz o seu 

propósito descritivo, uma vez que retrata o cenário atual do ambiente de implementação do 

 
33 Vide Anexo C.  
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projeto ora proposto, a visão dos eventuais tomadores de decisão ou intimamente ligados com 

o projeto. Ademais, possibilitam resultados que cruzados com a análise de conteúdo das 

entrevistas propriamente ditas, concedem maior confiabilidade no instrumento metodológico 

utilizado. 

Apenas com o intuito de exemplificar as descrições gráficas, observa-se no Gráfico 26 

a relação bivariada: C6 (conhecimento sobre a Lei de Inovação) e os Qs, apenas na barra 

horizontal (Q1 - A AMAN enquanto ICT) (realiza ensino, pesquisa e extensão) deve ter um 

NIT ou órgão equivalente para gerir sua política de inovação?    

• O senhor tem conhecimento sobre a Lei de Inovação?  

• Dado que o entrevistado conhece a lei de inovação, 25% tendem a discordar que a 

AMAN enquanto ICT tenha um NIT ou órgão equivalente para gerir sua política 

de inovação; e 75% de concordância que a AMAN enquanto ICT tenha um NIT ou 

órgão equivalente para gerir sua política de inovação, considerando que o 

entrevistado conhece a lei de inovação.  

• Dado que o entrevistado NÃO conhece a lei de inovação, 67% tendem a se 

posicionar de modo indiferente sobre o fato de que a AMAN enquanto ICT tenha 

um NIT ou órgão equivalente para gerir sua política de inovação; e 33% de 

concordância que a AMAN enquanto ICT tenha um NIT ou órgão equivalente para 

gerir sua política de inovação, considerando que o entrevistado conhece a lei de 

inovação. 

O Gráfico bivariado 21 confronta a variável C2 (faixa etária) com as variáveis Q. 

Pode-se observar que a faixa etária dos entrevistados compreendeu de 35 a 45 anos e de 45 a 

60 anos e que houve uma notável discrepância no grau de concordância das variáveis Q1, Q4 

e Q9 – os respondentes de menor faixa etária apresentaram graus maiores de discordância 

quando comparados aos de faixa etária mais velha. 

O Gráfico bivariado 22 confronta a variável C3 (nível de qualificação acadêmica) com 

as variáveis Q e demonstra uma grande identificação de opiniões dentro da categoria 

analisada, muito embora tenha sido entrevistado apenas um mestrando, o qual ou foi 

indiferente ou discordou de todas as questões; os demais subconjuntos de qualificações foram 

concordantes, exceto pelas questões 9, 4 e 12, o que indica necessidade de pesquisas 

específicas sobre elas.  

Os Gráficos 23 a 26 confrontam, respectivamente, as variáveis C4 (tempo no órgão de 

vinculação), C5 (cargo no órgão de vinculação), C6 (conhecimento sobre a Lei de Inovação) e 

C7 (crença que AMAN possa ter funções relativas a um ICT e/ou NIT) com as variáveis Q. 
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A análise de dados bivariada permite, numa perspectiva descritiva e também 

inferencial, avaliar a relação entre duas variáveis. Estes procedimentos podem ser 

importantes por si só (como para perceber a relação entre duas variáveis), ou podem 

ser úteis enquanto fase preparatória de análises multivariadas, não sendo estas 

opções mutuamente exclusivas (TEIXEIRA, 2016, p. 180). 

A perspectiva dos Gráficos bivariados (21 a 26), ora comentados, é descritiva; visa 

organizar, resumir e descrever os aspectos importantes dos dados coletados; e busca possíveis 

associações ou correlações simultaneamente entre duas variáveis. 

Gráfico 21 – Relação das questões por faixa etária (C2 X Qs) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Gráfico 22 – Relação das questões por nível de qualificação (C3 X Qs) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Gráfico 23 – Relação das questões por tempo de instituição (C4 X Qs) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Gráfico 24 – Relação das questões por cargo de vinculação (C5 X Qs) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Gráfico 25 – Relação das questões diante do conhecimento da Lei de Inovação (C6 X Qs) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Gráfico 26 – Relação das questões em função a percepção da AMAN enquanto ICT com 

algumas funções de NIT (C7 X Qs) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Muito embora seja polêmica a utilização de média e desvio padrão na utilização da 

escala Likert, uma vez que estão afastadas as inferências, a Tabela 14 indica a representação 

dos dados coletados, levando em conta as medidas de tendência central elencadas. 
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Tabela 14 – Desvio padrão e Níveis Médios de concordância 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

O Quadro 9 ratifica o Gráfico 22 de demonstração de níveis de concordância das 

variáveis Q, também indicando um alto grau de concordância, valendo-se da escala Likert e 

da aferição do desvio padrão e das médias percentuais de concordância. 

Os gráficos bivariados demonstraram algumas diversidades quanto às estratificações 

realizadas, contudo, de forma geral, dão um indicativo de que da confirmação do pressuposto 

admitido para a realização da entrevista, sobretudo na admissão da AMAN enquanto um ICT 

com possibilidade do exercício de atividades próprias do NIT, em que pese que na fase 

posterior da entrevista, ou seja, a entrevista semiestruturada propriamente dita, observa-se um 

detalhamento melhor dessa aquiescência, cumprindo salientar que a divisão em duas etapas 

foi adotada apenas para melhor apresentar e discutir os dados, uma vez que foram feitas 

concomitantemente. 

4.4 Resultados do software NVivo® 

Ultrapassados os procedimentos introdutórios, transcrição das entrevistas gravadas, 

iniciou-se o carregamento dos dados no software NVivo®, de modo a consultar a frequência 

de palavras dos entrevistados, levando em conta o cumprimento mínimo de cada palavra de 

oito letras com agrupamento de sinônimos e exibição das 100 palavras mais frequentes. 

As unidades de registro investigadas seguiram a orientação da Tabela 15, além dos  

Quadros 8 e 9.  
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O software, além de contar as palavras, auxiliou na codificação e na apresentação de 

resultados, quer seja por gráficos ou por tabelas. 

Os resultados dos tratamentos mediante a aplicação do software e das comparações 

manuais estão descritos e dimensionados em consonância com o referencial teórico da 

pesquisa. 

Tabela 15 – Contagem e frequência de palavras 
Palavra Extensão Contagem Percentual 

Pesquisa 08 209 1,09 

Conhecimento 12 114 0,59 

Academia 08 102 0,53 

Exército 08 90 0,47 

Inovação 08 89 0,46 

Processo 08 74 0,39 

Interação 09 67 0,35 

Universidade 12 56 0,29 

- TOTAL  801 4,17% 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019).  

Considerando-se os parâmetros mencionados, sintetizados no Quadro 8, o sistema 

NVivo Pro 12 é trabalhado em cima do que se conta e qual o modo de contagem, como 

explica Bardin (2010, p. 134). 

Com o auxílio do referido software, o pesquisador atende aos seguintes requisitos: 

A presença ou ausência de elementos de significação; 

A frequência: com base no postulado que a importância do registro aumenta com a 

frequência da aparição; 

A frequência ponderada: Pode ser utilizada na identificação de um elemento é mais 

importante que outro. A ponderação pode corresponder a uma decisão tomada 

anteriormente, pode também, traduzir a intensidade de um elemento; 

A intensidade: A medida de intensidade com que cada elemento aparece é 

indispensável na análise dos valores (ideológicos, tendências) e das atitudes.  

Bardin (2010, p. 137) orienta que para avaliar o grau de intensidade a codificar pode 

se basear em critérios precisos: intensidade (semântica) do verbo, tempo do verbo 

(condicional, futuro, imperativo, etc.), advérbios de modo, adjetivos e atributos 

qualitativos […]. 

A direção: A ponderação da frequência traduz um caráter quantitativo (ponderação) 

ou qualitativo: a direção. A direção pode ser favorável, desfavorável ou neutra. Para 

tanto, atribui-se aos elementos do texto um sinal (índice qualitativo) ou uma nota. 

Deve-se graficamente realizar uma escala de perfis para demonstrar a representação 

dos resultados. 

A ordem: A ordem de aparição das unidades pode indicar relevância do tema em um 

quadro de inferência. 

A co-ocorrência: A co-ocorrência é a presença simultânea de duas ou mais unidades 

de registro numa unidade de contexto. A medida de co-ocorrência (análise de 

contingência) dá conta da distribuição dos elementos e da sua associação (BARDIN, 

2010, p. 134-140). 
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Quadro 8 – Unidades de registro 
Unidades de registro Descrição Finalidade ou uso 

Palavra As 100 mais frequentes Quocientes para codificação 

Documento Transcrições Utilizado para análise  

Nó Grandes agrupamentos Categorização 

Codificação Classificação e agregação Indicar um signo 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Bardin (2010).          

A partir do carregamento das 15 transcrições, tomando-se por base os parâmetros 

elencados, verificou-se a contagem das palavras demonstradas de forma reduzida, de acordo 

com o Anexo C, contagem essa que alicerçou a montagem do Quadro 9.  

Todos os produtos do software NVivo 12 Pro partiram dos parâmetros construídos 

levando-se em conta: 

• Importação das transcrições. 

• Estabelecimento de parâmetros de contagem. 

• Contagem levando em conta os parâmetros estabelecidos. 

• Categorização em Nós. 

• Codificação das palavras relevantes com maior frequência. 

Quadro 9 – Categorização e codificação 
Nós Gestão do 

Conhecimento 

Proteção Propriedade 

Intelectual 

Recursos  

Humanos 

Tríplice  

Hélice 

C
a
te

g
o
r
ia

s 

 

Pesquisa Softwares Capacitação Academia 

Conhecimento Importantes Formação Exército 

Informação  Patentes Educação Inovação 

Processo Registros Professor Interação 

 Intelectual Docente Universidade 

 Incipiente Congresso Instituição 

 Proteger Projetos Tecnologia 

 Cibernético Transformação Parceria 

 Produtos   

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

A montagem dos nós levou em conta alguns conceitos do referencial teórico do 

trabalho em comento: a abordagem norteadora da pesquisa, quer seja a abordagem da Tríplice 

Hélice em um sistema de modelo de inovação (ETZKOWITZ, 2010), os critérios 

determinantes para existência potencial ofertas tecnológicas (OTs), isto porque teve a 

finalidade de identificar na fala dos entrevistados, elementos que corroborem ou refutem a 

temática abordada (QUEIROZ, 2011; MATAMOROS; TARRÉS; IALLOUCHEN; 

CARBALLOSA, 2012) e, finalmente, a Gestão de Conhecimento (DEMANTOVA NETO; 

LONGO, 2001, p. 95). 
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Outras palavras relevantes pertinentes às categorizações dimensionadas são retratadas 

na Tabela 16, valendo frisar em notas vincadas que estão entre as 100 palavras mais 

frequentes das transcrições. 

Tabela 16 – Contagem e frequência de palavras 
Ordem Palavra Extensão Contagem Percentual 

10º AMAN 4 133 0,69 

36º Empresa 7 66 0,34 

45º Rede 4 55 0,29 

53º DCT 3 45 0,23 

59º Governo 7 42 0,22 

62º Desenvolvimento 15 40 0,21 

65º Militar 7 40 0,21 

67º Defesa 6 38 0,20 

76º Indústria 9 35 0,18 

80º Ensino 6 34 0,18 

 - TOTAL  528 2,75% 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

4.4.1 Tratamento dos resultados, inferência e interpretação com o suporte do software 

NVivo 

O tratamento dos gráficos, tabelas e figuras resultantes dos dados coletados e 

categorizados anteriormente “consiste em extrair sentido dos dados de texto e imagem” 

(CRESWELL, 2007, p. 194). Muito embora a pesquisa em todo o momento busque evitar 

enviesamentos, cumpre lembrar que a entrevista semiestruturada parte de um pressuposto que 

se busca confirmar, até mesmo porque persegue dados que deem o arcabouço de informações 

que oriente a proposta de implementação do projeto final. Desta maneira, o pressuposto da 

pesquisa orienta a escolha de como tratar os dados obtidos: 

A descodificação de um documento pode utilizar-se de diferentes procedimentos 

para alcançar o significado profundo das comunicações nele cifradas. A escolha do 

procedimento mais adequado depende do material a ser analisado, dos objetivos da 

pesquisa e da posição ideológica e social do analisador (CHIZZOTTI, 2006, p. 98). 

A Tabela 17 (matriz de codificação) correlaciona a Tabela 19 (transcrições) de acordo 

com o Anexo C, demonstrando a contagem de frequência dos códigos estabelecidos por 

categorizações dentro das transcrições das entrevistas. Os dados quantitativos corroboram a 

presença da totalidade das categorias e códigos, fato esse que representa fortes indícios de 

confirmação do pressuposto admitido para consecução da entrevista. 
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Tabela 17 – Consulta de codificação em matriz 

Nó 

Documento 

Gestão do 

conhecimento 

Proteção Propriedade 

Intelectual 

Recursos 

Humanos 

Tríplice 

Hélice 

1 transcrição 0 34 17 32 51 

2 transcrição 1 30 12 7 33 

3 transcrição 10 17 27 5 36 

4 transcrição 11 27 7 7 28 

5 transcrição 12 9 9 4 15 

6 transcrição 13 19 12 1 27 

7 transcrição 14 51 19 48 51 

8 transcrição 2 43 26 8 34 

9 transcrição 3 23 24 9 51 

10 transcrição 4 25 10 3 28 

11 transcrição 5 28 22 10 29 

12 transcrição 6 52 24 9 33 

13 transcrição 7 20 13 5 25 

14 transcrição 8 25 7 18 41 

15 transcrição 9 10 6 5 21 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

A representação gráfica da Tabela 17 é materializada no Gráfico 27. 

Gráfico 27 – Consulta de codificação em matriz 

(visualização de resultados) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Através do tratamento concedido pelo sistema NVivo Pro 12 dos dados coletados, 

tomando como partida a categorização dos resultados e o levantamento das unidades de 

investigação dentro da perspectiva da análise de conteúdo (BARDIN, 2010), desenvolveu-se 

uma nuvem de palavras (Figura 13) que ilustra a pesquisa de modo a proporcionar uma 

dimensão visual às grandezas das frequências obtidas. 
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Figura 13 – Nuvem de palavras 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

A árvore de palavras da Figura 14 foi montada a partir da frequência das diferentes 

palavras nas transcrições, cuja visualização está em ordem decrescente da citada frequência. 

Figura 14 – Mapa de árvore de palavras com maior frequência na pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

O mapa árvore destina-se ao agrupamento das palavras de maior frequência na 

pesquisa, que no caso da realizada para efeito desta dissertação, utilizou-se 100 palavras de 

extensão mínima de 8 letras. Uma vez que com o parâmetro abordado não se vizualisam todas 

palavras, a Figura 15 demonstra o agrupamento das 16 palavras de maior frequência, com o 

propósito de melhor demonstrá-las. 
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Figura 15 – Mapa de agrupamento das 16 palavras de maior frequência 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

A Figura 16 representa um procedimento de análise de agrupamento denominado 

Clustering ou Clusterização de Dados. 

A Clusterização de Dados ou Análise de Agrupamentos é uma técnica de  mineração 

de dados multivariados que através de métodos numéricos e a partir somente das 

informações das variáveis de cada caso, tem por objetivo agrupar automaticamente 

por aprendizado não supervisionado os n casos da base de dados em k  

grupos, geralmente disjuntos denominados clusters ou agrupamentos. (MENEZES, 

2013, p. 59) 

A mencionada técnica dá indícios de similaridades entre as transcrições, suscitando 

investigações pormenorizadas comparativas entre as correlações indicadas. 

Figura 16 – Itens em cluster por similaridade  

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

Finalizando as representações gráficas extraídas do software de análise qualitativa 

NVivo Pro 12, apresenta-se o Gráfico 28, que compara o número de referências codificadas 

hierarquizadas tomando por base o Quadro 9 (categorização e codificação). 
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Gráfico 28 – Referências codificadas hierarquizadas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

Os Quadros 10, 11, 12 e 13 identificam facilitadores, barreiras e neutralidades a partir 

de uma análise de conteúdo baseada em recortes de trechos dos contextos apresentados nas 

transcrições. Elas tomaram como base as categorizações e codificações estabelecidas como 

parâmetros do software de análise de dados qualitativos NVivo Pro 12. Utilizou-se análise de 

conteúdo dentro do contexto das entrevistas. Tendo em vista reduzir o número de análise, 

arbitrou-se o número de seis evidências por Nó de categorização. 

Quadro 10 – Evidências relacionadas aos Nós Gestão do Conhecimento 
Análise Evidências 

Facilitador E0/P01 “eu entendo que sim, acho que tem espaço pra troca de conhecimento, de tecnologia 

para parcerias”. 

Facilitador E0 “entendo que existem conjuntos, existem conhecimentos acadêmicos e esses enquanto 

propriedade intelectual são um dos docentes, mas existem conhecimentos técnicos produzidos 

dentro da instituição”. 

Facilitador E0/P03 “buscar gerar conhecimento dentro dessa área que vai ser bastante de duas formas, ele 

vai rebater dentro de sala, dentro dos conteúdos acadêmicos, ele vai se rebater nas publicações, 

nas patentes etc. no conhecimento científico tecnológico”. 

Facilitador E10/P03 “estando integrados também a outras universidades daqui da área vai ser muito 

importante, porque vamos comentar realmente, vamos fazer, vamos integrar os conhecimentos 

e daí com certeza nós podemos produzir algo muito bom e importante para os três segmentos”. 

Facilitador E10 “o importante é que sejam estabelecidos protocolos de ligação entre a academia com 

outros órgãos, universidades, indústrias a partir do momento que aconteça essa comunicação 

entre essas entidades há um compartilhamento de informações, isso aí é um estudo que deve 

ser desenvolvido, que deve ser preparado de tal forma que os três órgãos, aqueles que se 

ligarem, eles como nós costumamos dizer que falem a mesma língua, então esse 

estabelecimento de protocolo que pode ser através de uma VPN ou qualquer outro software de 

ligação, pode fazer com que haja essa interação e essa integração, então eu acredito que isso 

vai ser muito bom”. 

Facilitador E11/P01 “temos no nosso meio pessoas capacitadas, conhecedoras de diversas áreas do 

conhecimento, e que poderiam contribuir sobremaneira não somente para a Academia como 

para as outras instituições também”. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
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Quadro 11 – Evidências relacionadas aos Nós Tríplice Hélice 
Análise Evidências 

Facilitador E0/P04 “ponto de vista da universidade tem certeza que qualquer outra universidade falaria o 

mesmo, ter a AMAN como um parceiro em algum projeto, em algum tipo de projeto, é claro 

assim, que é meio essa relação entre instituições são geradoras de conhecimento e de 

formação, entre a universidade e a empresa, entre as instituições do governo”. 

Facilitador E10/P01 “estando integrado à indústria, então estando integrados também a outras 

universidades daqui da área vai ser muito importante porque vamos comentar realmente, 

vamos fazer, vamos”. E14/P01 “eu entendo que essa parceria universidade, empresas e 

governo ela é bastante importante, mas na AMAN particularmente aqui na AMAN esse 

processo, essa integração”. 

Facilitador E04/P01 “fazer uma inovação, que é universidades e indústria, e acrescentar o fomento, que é 

o governo, aí é a Tríplice hélice, então é importante sim”. 

Facilitador E05/P01 “processo de interação entre os agentes de Triplice Hélice, a universidade, empresa e 

governo, eu vejo como bastante importante, na verdade é fundamental para que a inovação 

aconteça, a inovação só vai acontecer quando esses três atores, esses três agentes 

verdadeiramente interagirem, então acho fundamental para o processo de inovação que eles se 

relacionem”. 

Facilitador E09/P01 “Tríplice Hélice, ano passado eu tive a oportunidade de cursar o curso de altos 

estudos e política estratégia e que foi bastante falado sobre essa interação, fizemos visitas à 

indústria, tivemos palestras com órgãos governamentais e a universidade também se fez 

presente nessas palestras, de forma que cada um falou a sua importância em cada hélice que 

componha a tríplice hélice”. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Quadro 12 – Evidências relacionadas aos Nós Proteção da Propriedade Intelectual 
Análise Evidências 

Neutro E03/P02 “porque nós temos a propriedade intelectual, nós temos três grandes ramos a 

propriedade intelectual é englobante, dentro dela nós temos a propriedade industrial”. 

Neutro E10 “bem como estabelecimento de registros, no tocante à linguagem de programação, da 

codificação desse software que a gente tem e que nós temos desenvolvido, é hoje eu acredito 

que não tenha nada pensado nisso, mas é uma área interessante do registro para que fique 

realmente voltado ao exército, a utilização desses sistemas podendo até ser veiculado fora, 

mas que haja um registro que aqui que foi criado”. 

Facilitador E02/P02 “O Registro de marcas, softwares e patentes ele é regulado por duas leis, a lei 9608 e 

9609, ou 9609 – 9610 posso estar equivocado aqui, de 98, essas leis elas controlam a produção 

do software e propriedade intelectual, e isso já tem um bom tempo já, estamos indo pra 21 anos 

essa lei, então elas regularam o mercado que antes delas era uma coisa meio que terreno sem 

lei, graças a essas leis hoje a coisa está mais organizada [...]”.  
Barreira E14/P02 “do acesso que eu tenho aqui de dados, aqui a gente não tem, nós desenvolvemos, já 

fazemos pesquisa, temos alguns trabalhos aqui bastante interessantes, mas eles ainda não são 

protegidos, ainda não há uma política de proteção dessa propriedade industrial”. 

Barreira E13/P02 “eu vejo que nós protegemos muito pouco o nosso conhecimento, aquilo que é feito 

na AMAN em termos de inovação e desconhecer uma lei de patentes como deveríamos 

conhecer”. 

Barreira E01/P02 “não existe essa política de proteção né e o que é criado algum software, algum 

processo que é criado eu acho que fica na instituição”. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

  



113 

 

 

Quadro 13 – Evidências Relacionadas aos Nós Recursos Humanos 
Análise Evidências 

Facilitador E11 “eu vejo isso aí como uma grande possibilidade, então as revistas e os congressos acho 

que deveria até acontecer com uma maior frequência nas diversas áreas”. 

Facilitador E14 “seguinte uma capacitação em educação 4.0 e uma implementação de um laboratório de 

pesquisa, certificação de tecnologia e educação 4.0”. 

Facilitador E13/P01 “tríade ai bastante conhecida, ela na minha avaliação ela está muito presente na 

AMAN, desde 2016, a AMAN se tornou uma instituição de ensino superior, ensino e 

pesquisa e essas três vertentes, ensino, pesquisa e extensão, elas estão muito presentes na 

rotina da divisão de ensino, com relação à inovação e até mesmo por desenvolver pesquisa 

por intermédio da seção de pesquisa acadêmica, doutrina e extensão, hoje nós temos duas 

linhas de pesquisas muito bem definidas uma voltada para a parte profissional, outra voltada 

parte acadêmica, com quatro grupos de pesquisa que trabalham com inovação, não só com 

inovação como também com a criação, esses grupos eles trabalham muito isso aí, então nós 

temos em torno aí praticamente de 360 temas, eu poderia dizer com toda certeza de que 

grande parte deles trabalham com inovação, notadamente voltadas pra área de logística, de 

uma maneira geral na parte de mobilidade, contramobilidade de proteção, aí eu me refiro a 

parte de engenharia de combate, engenharia de construção, e também obviamente a parte de 

comunicações, e aí ganha ênfase nessa área aí, pela área da cibernética”. 

Facilitador E12/P04 “aqui na AMAN passam pela coordenação pedagógica e nós podemos atuar em 

formação de grupos específicos, nós podemos promover intercâmbio com instituições civis 

próximas aqui a Resende”. 

Facilitador E01/P04 “é a responsabilidade da seção, então é realmente criar vínculos, é buscar a 

capacitação dos docentes para poder ser pesquisadores, é utilizar essas pesquisas pra poder 

buscar uma melhoria em algum processo dentro da instituição e até mesmo fora da 

instituição”. 

Facilitador E14 “visão na minha experiência, ela esteve fechada para trocas de informações na área 

educacional, então recentemente a gente vem observando uma maior participação, próprias 

iniciativas de participação inclusive dentro das forças armadas, nós temos aqui o Congresso 

de acadêmicos”. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Quadro 14 – Evidências encontradas observando todas as transcrições 
Análise Evidências 

Viabilização de 

parcerias tanto no 

sentido da 

execução da 

pesquisa quanto da 

captação de 

recursos, essenciais 

para o 

desenvolvimento 

da pesquisa. 

E0 “[...] a competência que a UFF têm hoje, quanto a maior Universidade Federal 

públicas do país, do sistema federal, e mapear tudo o que acontece aqui dentro, talvez 

a gente possa ajudar a AMAN a fazer um mapeamento desses projetos, atividades de 

pesquisa etc., que estão acontecendo lá dentro, pra daí ter NIT, não precisa ser 

necessariamente um NIT, um escritório de projetos ou alguma coisa assim, ter um 

mapeamento mais amplo dentro do que está acontecendo, ai a gente provavelmente já 

tem alguma coisa feita nessa linha internamente, mas de olhar junto como é que isso 

poderia ser alavancado; olha, tem uma linha da Finep tal, tipo de buscar um recurso; 

olha, será que a gente não consegue levar isso pro ministério da defesa fazer uma 

proposição, de um projeto específico [...].” 

Processo iniciado, 

necessitando 

regulamentação. 

E01 “[...] hoje nós temos alguns grupos de pesquisas também incipientes estão sendo 

criados pelo CNPq, mas como eu já falei, é muito incipiente ainda, então precisa é de 

algo mais regulamentar para que a gente possa trabalhar de forma mais eficiente, a 

DESMIL, a diretoria, ela tem buscado por intermédio do contato entre a diretoria e a 

AMAN essa busca pela pesquisa [...].” 

Apresentação da 

barreira 

necessidade e 

continuidade de 

recurso como 

impeditivo da 

pesquisa de 

qualidade.  

E02 “[...] minha área de pesquisa ela demanda, ela  demandar recursos, onde a gente 

precisa de recursos com certa frequência, a gente precisa de recursos para aquisição 

de equipamentos novos, mas também precisa de recursos para manutenção do que 

está funcionando, então como esses recursos nem sempre são constantes porque o 

orçamento do governo ele oscila, então o que acontece você acaba não tendo esse 

orçamento e você acaba tendo que improvisar, e aí às vezes colocar até do próprio 

bolso [...]” 

Continua 
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Continuação do Quadro 14 

Análise Evidências 

Percepção da  

Tríplice Hélice como 

indutor de 

desenvolvimento 

tecnológico 

E03 “[...] os atores externos, universidade, empresa e governo, com certeza [...] eu 

acho que o meu é um modelo que já vem dando certo em vários locais do mundo 

essa interação, e no qual nós temos uma vasta legislação, vasto número de 

portarias, diretrizes do comando do exército, de portaria do Ministério da defesa, de 

decretos presidenciais, a política nacional de defesa, livro branco de defesa 

nacional, uma vasta documentação indicando essa interação [...] para o 

desenvolvimento tecnológico [...].” 

Percepção da 

AMAN enquanto 

ICT em rede com o 

NIT-DCT 

E04 “[...] o exército já possui o NIT, aqui dentro do DCT, e entendendo que o 

relacionamento de NIT para ICT, a AMAN seria uma boa ICT dentro das 

competências dela, o DCT hoje participa ele faz a parte de ciência e tecnologia, e é 

importante que ele tenha acesso a algumas pesquisas de caráter principalmente 

doutrinário, de forma contribuir com a evolução científica tecnológico, nesse caso a 

AMAN como ICT dentro de suas competências, consegue sim participar de uma 

rede quando demandada formando as informações.” 

Percepção da 

AMAN em rede com 

AGITEC/ SISDIA/ 

DCT 

E05 “[...] bastante positivos e salutar que a AMAN realize esse tipo de pesquisa, a 

interação com esses órgãos acho fundamental, porque a pesquisa não é algo apesar 

de trabalhar em sua área de competência, não é algo isolado do resto do mundo, é 

tão pouco isolado das demais organizações do próprio sistema, então você está em 

contato com a AGITEC, estar em contato com a SISDIA, estar em contato com o 

próprio DCT, acho fundamental para garantir também o que está sendo pesquisado, 

é relevante vai ser aproveitado, está caminhando junto em cooperação, em sinergia 

complementar [...].” 

Validação 

internacional da 
abordagem pelos 

atores institucionais 

validando o processo 

E06 “[...] meu mestrado na Suécia, as empresas suecas financiam pesquisas da 

graduação e pós-graduação na universidade e ela pega dinheiro também do 

Governo para desenvolver projetos em prol do governo, então os três atores 

interagem ao mesmo tempo [...].” 

Necessidade do 

estabelecimento de 

autorizações prévias 

E07 “[...] exército é um órgão comandados por um oficial general de quatro 

estrelas, ou seja, o nível máximo do exército, então todas essas políticas de ciência 

e tecnologia do exército teriam que sair nessa linha traçada pelo DCT, então é 

poder mais importantes que a AMAN entre nessa linha, nesse organograma [...].” 

Necessidade 

premente de 

implantação de uma 

política de proteção 

intelectual com 

vinculação com 

órgão de registro 

E08 “[...] a AMAN ela protege institucionalmente, entretanto nós temos algumas 

ocasiões em que algum conhecimento é gerado e ele é pouco percebido nesse 

sentido nós temos uma experiência recente que é o programa de acompanhamento e 

avaliação da área atitudinal P4 alfa, que ele foi produzido por oficiais da academia 

docentes aqui, e que veio a refletir num ganho em que nós podemos dizer que seria 

aí o ovo de Colombo, porque nós conseguimos mensurar efetivamente o quanto de 

área atitudinal participa na formação do oficial combatente.” 

Incipiência da 

pesquisa, contudo já 

iniciada sua 

estruturação 

E09 “[...] a SPAD que desenvolve a pesquisa, a doutrina e a extensão, que foi 

criada recentemente se não me falha a memória em 2017, mas que ainda por ser 

incipiente, nós temos que tomar medidas mais acuradas na proteção do que é 

produzido pelos discentes da AMAN.” 

Estrutura tecnológica 

adaptável e 

disponível para o 

incremento do 

projeto 

E10 “[...] nós aqui desenvolvemos algumas coisas, muito dos sistemas internos da 

academia eles foram são desenvolvidos pra nossa estrutura e com o pensamento da 

nossa estrutura, acredito eu que uma vez tendo órgãos, tanto dentro do exército 

como fora e que tenha algo similar, possa utilizar esse software esses artefatos que 

nós desenvolvemos.” 

Necessidade 

premente de gestão 

de conhecimentos 

E11 “[...] foram quatro grupos de pesquisa, [...] eu sou líder desse grupo que a parte 

de estudos interdisciplinares em gestão organizacional, [...] existem até integrantes 

de outras instituições [...] participando, mas é [...] incipiente, muito embrionário.”  

“[...] a AMAN tem procurado, já tem alguns anos acredito que a partir de 2016, 

mesmo procurado estreitar Laços com essas empresas.” 

“[...] eventos da mesma forma da divulgação dos trabalhos que nós recebemos no 

periódico, isso aí é uma forma na verdade de a gente poder fazer a fusão e o 

compartilhamento do conhecimento.” 

Continua 
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Conclusão do Quadro 14 

Análise Evidências 

Utilização de 

tecnologia de 

ponta, 

direcionando para 

gestão do 

conhecimento. 

Carência de 

política de 

proteção à 

propriedade 

industrial 

Possibilidade de 

capacitação 

docente 

E12 “[...] o sistema de apoio de fogo, hoje ele é chamado de SIMAF, que tem a 

mesma finalidade, então ali os vários sistemas daqui da AMAN consegue drenar, 

consegue se adestrar, a um custo muito menor.” 

“[...] incipiente nessa área, nós temos trabalhos desenvolvidos aqui, temos softwares 

também, mas eu desconheço qualquer proteção sobre estes produtos.” 

“[...] nós podemos promover intercâmbio com instituições civis próximas aqui a 

Resende, próxima a nossa guarnição, nós podemos promover congressos, simpósios e 

eventos que possamos atrair todo esse pessoal de interesse.” 

 

Estruturação da 

pesquisa 

E13 “[...] seção de pesquisa acadêmica, doutrina e extensão, hoje nós temos duas 

linhas de pesquisas muito bem definidas uma voltada para a parte profissional, outra 

voltada parte acadêmica, com quatro grupos de pesquisa que trabalham com inovação, 

não só com inovação como também com a criação, esses grupos eles trabalham muito 

isso aí, então nós temos em torno aí praticamente de 360 temas.” 

Capacitação dos 

recursos humanos 

E14 “[...] o projeto ele contempla o seguinte uma capacitação em educação 4.0 e uma 

implementação de um laboratório de pesquisa, certificação de tecnologia e educação 

4.0, para com isso nós buscamos algumas parcerias com o ITA [...].” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A síntese do fracionamento das transcrições das entrevistas aponta no sentido da 

unanimidade dos entrevistados enxergarem a AMAN enquanto ICT por já ter iniciado o 

processo de estruturação da pesquisa, capacitação dos recursos humanos, investimento em 

infraestrutura de suporte a pesquisa e o nítido comprometimento de apoio ao projeto por parte 

dos tomadores de decisão entrevistados. 

Como barreiras, foram evidenciadas, principalmente: carência de política de proteção 

à propriedade industrial, política de financiamento continuado da pesquisa e necessidade de 

mais doutores no corpo de pesquisadores. 

Os critérios dimensionados para evidenciar a existência de potencial de oferta 

tecnológica, quais sejam: mercado de trabalho, sistema de inovação e política governamental 

em P&D (MATAMOROS; TARRÉS; IALLOUCHEN; CARBALLOSA, 2012), quando não 

presentes, disponíveis e de fácil acesso. Evidencia-se que Hélice Tríplice está inserida como 

estruturante de um ambiente inovador (ETZKOWITZ, LEYDESDORFF, 2000) como 

abordagem fundante e norteadora. Mesmo sendo evidenciadas relações pessoais informais na 

taxonomia proposta por Bastiani (2014), já iniciada criação de estruturas próprias para a 

interação, demonstrando notório avanço da relação universidade-empresa apresentada por 

Bonaccorsi e Piccaluga (1994). 
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Por fim, em que pesem todas as variáveis Q possuírem grau de concordância, 

estatisticamente mensurado positivamente, a percepção do entrevistador foi no sentido do 

afastamento das variáveis Q01, Q04 e Q09 com índices de discordância de 20%, 27% e 27%, 

respectivamente. Cumpre reforçar que a barreira da ausência do conhecimento estruturado e 

gerido indica a urgência da necessidade de gestão do conhecimento. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, busca-se reforçar a justificativa e a relevância do trabalho apresentando 

suposições e hipóteses referentes aos resultados esperados. Além disso, é possível apresentar 

expectativas referentes aos procedimentos metodológicos, bem como às contribuições 

esperadas.  

Espera-se ter, como produto, um projeto de interação Universidade-Empresa-Governo, 

demonstrando a AMAN na vertente universidade, de modo a contribuir para a inserção da 

AMAN como ator relevante no desenvolvimento econômico e regional no Vale do Paraíba e 

Sul-Fluminense. O mapeamento de ofertas tecnológicas da organização para o 

desenvolvimento de um sistema de informações de tecnologias passíveis de atender as 

demandas tecnológicas das empresas, sobretudo nas áreas de concentração de pesquisa 

científica, possibilitarão a implementação de parcerias com outros ICTs e empresas. 

A partir dos resultados colhidos, obteve-se material necessário de suporte e 

justificação da criação de um ICT/NIT-AMAN em consonância com as atribuições previstas 

na Lei de Inovação: 

1) Construção de um planejamento estratégico do ICT/NIT-AMAN e o 

estabelecimento deste como uma ação contínua. 

2) Elaboração de um regimento interno, fundamentado na legislação de inovação/ 

ensino, que dê amparo ao funcionamento do ICT/NIT-AMAN e que sirva de auxílio para toda 

a comunidade acadêmica e novos servidores. 

3) Estabelecimento de um canal de comunicação com os demais ICT/NIT – Exército 

brasileiro de modo a possibilitar Transferência de Tecnologia. 

4) Promover uma seção responsável para captação de recursos, com o propósito de 

financiar pesquisas e capacitação e um responsável pela gestão do conhecimento e 

publicações, bem como repositório virtual específico. 

5) Manter um programa de avaliação do ICT/NIT-AMAN, programa que terá como 

propósito averiguar se as diretrizes legais e internas estão sendo cumpridas. 

6) Fortalecimento da interação do ICT/NIT-AMAN com a comunidade acadêmica 

civil e militar, intensificando a promoção de eventos, cursos, congressos, palestras e 

apresentações do Núcleo a Departamentos, Cursos de graduação e Pós-graduação. 

7) Apoio à consolidação da Incubadora de Empresas da AMAN (Curso de Material 

Bélico). 
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As atribuições do NIT são as estabelecidas na Lei de Inovação sendo que a AMAN 

deve interagir com as Coordenações do DCT para elaborar e implementar uma política 

institucional de inovação e de proteção da propriedade industrial; e, gerir os recursos 

orçamentários e financeiros advindos de atividades relativas à Lei da Inovação, do Ministério 

da Defesa e demais fomentos. 

Quadro 15 – Possíveis atuações da AMAN, próprias do NIT, enquanto ICT 

01 
A AMAN deve zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, 

licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia. 

02 
A AMAN deve opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na 

instituição? 

03 
A AMAN deve facilitar a identificação de riscos em projetos elaborando cenários sobre os quais estes 

podem ocorrer. 

04 A AMAN deve desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT. 

05 

A AMAN deve promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as 

atividades previstas nos arts. 6º a 9º da Lei nº 10.973/2004; 

Art. 6º - É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para 

outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida. 

Art. 9º - É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para 

realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de 

tecnologia, produto, serviço ou processo. 

06 A AMAN deve negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por meio desta pesquisa pretende-se, também, conduzir os resultados a autoridades 

governamentais, empresas e outras universidades com o propósito de unir esforços no sentido 

de buscar incentivos para a efetivação de maneira eficiente de parcerias oriundas da 

abordagem Hélice Tríplice. Evidenciou-se tal abordagem como o pilar estruturante da política 

de inovação do Exército sob o protagonismo do DCT e orientação.  

Com o objetivo de mapear as competências técnicas-tecnológicas da AMAN de modo 

a identificar o potencial de oferta de inovação por meio de pesquisa científica. Valeu-se da 

utilização do tipo de pesquisa de levantamento de dados ampla (survey) para a coleta de dados 

dentro de uma amostra significativa da população pesquisada. 

Conforme já descrito os três critérios: competências, infraestrutura e interação, além 

dos outros três: Mercado de Trabalho, Sistema de Inovação e Política Governamental de 

Pesquisa e Desenvolvimento, foram investigados para apurar a oferta de potencial 

tecnológico. Quanto ao primeiro critério estabelecido – Mercado de trabalho –, a AMAN 

demonstrou atender os atributos elencados por Matamoros, Tarrés, Iallouchen e Carballosa 

(2012) para identificar o potencial de oferta tecnológica, se caracterizando como Instituições 

de Ensino Superior (IES) com recursos humanos qualificados. As possíveis barreiras 

identificadas quanto ao critério em comento – tempo para pesquisa e carência de doutores – 
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podem ser ultrapassadas com a destinação de parte da carga horária dos docentes para 

pesquisa científica e tecnológica, bem como manutenção do programa de incentivo à 

qualificação docente, mantido pela AMAN. 

No tocante ao segundo critério – infraestrutura –, a pesquisa avaliou os indicadores de 

Ciência e Tecnologia (C&T) propostos pelo Manual de Oslo (FINEP, 2005) levando-se em 

consideração a mensuração do potencial, uma vez que a AMAN ainda se encontra na fase 

inicial de pesquisa. Percebeu-se nitidamente a vocação para pesquisa voltada para a inovação 

organizacional e a inovação de processos, além de verificar-se que a AMAN dispõe de 

infraestrutura adequada para pesquisa.  

As barreiras apontadas no disposto critério foram ausência ou não divulgação de 

política de proteção à propriedade industrial e possível falta de acesso simplificado à 

infraestrutura existente para a consecução das pesquisas científicas voltadas para inovação. 

Por meio do último critério – interação –, identificou-se a predisposição dos 

pesquisadores para participação de cooperação externa com as diversas instituições 

dimensionamento por Segatto-Mendes; Sbragia (2002). As parcerias já iniciadas tendem a ser 

ampliadas à medida que a predisposição dos pesquisadores e os resultados das primeiras 

parcerias se tornam visíveis. Existe uma tendência identificada voltada para interações com 

fundações universitárias, centros de pesquisa coorporativos e instituições administradoras de 

parques e polos tecnológicos. As Escolas Militares também são apontadas como parceiras, 

sobretudo o IME. 

Vale relembrar que a pesquisa de campo realizou inicialmente um survey e, 

posteriormente, uma entrevista semiestruturada. Entrevista esta que, preliminarmente, foi 

composta de um questionário de qualificação da AMAN enquanto ICT/NIT (Anexo C) e, em 

seguida, uma entrevista propriamente dita, resultante da transcrição da fala dos 15 

entrevistados. Da triangulação dos dados colhidos nas investigações da entrevista 

semiestruturada, evidenciados no tratamento dos resultados, pode-se observar que quanto ao 

questionário de qualificação, ratificou-se o evidenciado na análise survey no que diz respeito 

à necessidade de fomentar o nível de capacitação em doutoramento e sensibilizar o corpo 

docente e administrativo da AMAN quanto à Lei de Inovação e a atuação como ICTs. Já 

quanto ao questionário de percepção da AMAN enquanto ICT/NIT observou-se uma 

tendência da AMAN funcionando como ICT, com funções do NIT relativas ao Quadro 15.  

Na entrevista semiestruturada propriamente dita, refletiu nas transcrições, em termos 

gerais, que a principal barreira é a ausência de aprendizagem institucional de temas 

importantes que impactam a Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação (P,D&I), além da 
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carência de uma política de proteção à propriedade industrial por parte dos tomadores de 

decisão. A citada constatação foi ratificada quando triangulada com os resultados obtidos com 

o survey aplicado nos potenciais pesquisadores, constituindo, portanto, no obstáculo que deve 

ser inicialmente enfrentado por ocasião da implantação, inicial da minuta do projeto 

(Apêndice B). 

Da análise do conteúdo aplicada à entrevista semiestruturada propriamente dita 

triangulada com as principais abordagens e teorias que alicerçam esta dissertação, além dos 

dados coletados na pesquisa de campo, tratados qualitativa e quantitativamente, sob o prisma 

das metodologias já comentadas, buscou-se extrair a verdade dos resultados. Valendo frisar 

que as verdades podem ser traduzidas de formas diferentes, em conformidade com o 

referencial utilizado e as peculiaridades do pesquisador, a investigação, portanto, demonstrou 

que a AMAN já é um ICT de fato e que existem fortes indícios de viabilidade da legitimação 

e estruturação da AMAN como um ICT de direito, vinculado e credenciado pela diretoria 

responsável pelo dito cadastramento, quer seja, o NIT-DCT. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A pesquisa foi orientada pelo objetivo geral de estudar como a AMAN pode se alinhar 

ao marco de Ciência Tecnologia e Inovação (C&T&I) e implementar as duas revoluções 

acadêmicas por meio da proposição da aplicação dos elementos da legislação brasileira de 

inovação, especificamente, a estruturação de um escritório de propriedade industrial e 

comercialização de tecnologia (denominado na legislação como Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT).  

Por outro lado, quanto aos objetivos específicos: i) revisar a abordagem da Hélice 

Tríplice e os documentos referentes à Política de Defesa Nacional e a Política Pública de 

Ciência Tecnologia e Inovação; ii) analisar a evolução histórica da AMAN no que tange ao 

ensino, pesquisa e inovação; iii) mapear as competências técnicas-tecnológicas da AMAN, de 

modo a identificar as possíveis capacidades de oferta tecnológica; iv) propor uma política de 

ciência, tecnologia e inovação e a estruturação do núcleo de inovação tecnológica para a 

AMAN.   

Os procedimentos metodológicos utilizados comprovaram a viabilidade do projeto, 

uma vez que, em linhas gerais, a análise bibliométrica identificou um crescimento 

significativo, representado no número de publicações. Em face desta constatação, a 

abordagem da Tríplice Hélice se fortalece e tem mais influência em pesquisas científicas 

relacionadas à interação entre atores e desenvolvimento econômico. Fato esse que corrobora a 

definição desta abordagem por parte da Força Terrestre como norteadora dos estudos de 

pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. 

A pesquisa bibliográfica e documental demonstrou o farto referencial teórico no 

sentido de esclarecer a evolução do conceito e função da universidade e de elucidar a 

abordagem da Hélice Tríplice como base para a formação de um ambiente propício para a 

inovação e a evolução histórica da AMAN no que tange ao ensino, pesquisa e inovação. 

Ademais, demonstrou o amparo legal da implantação do projeto ao discorrer sobre as 

Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e, sobretudo, sobre a Política Nacional 

de Defesa (PND), orientada pela Estratégia Nacional de Defesa (END), que indica de forma 

inquestionável a orientação da PD&I no sentido de sua organização nos moldes das ICTs e 

dos NITs. Cumprindo salientar, ainda, a concessão do suporte conceitual para a determinação 

do potencial de Oferta Tecnológica nos procedimentos posteriores.  
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A análise de dados coletados via survey triangulada com a entrevista semiestruturada, 

na esteira do referencial teórico, demonstrou a anuência da maioria dos pesquisadores e 

tomadores de decisão com o projeto, além de mapear as competências técnicas-tecnológicas 

da AMAN, identificando as possíveis capacidades de oferta tecnológica. 

Quanto à consecução da proposta de uma política de Ciência, Tecnologia e Inovação e 

a estruturação do Núcleo de Inovação Tecnológica para a AMAN e do objetivo geral 

propriamente dito, verificou-se ao longo do trabalho viabilidade um ambiente regulatório 

propício para utilização sob a égide do DCT, resultando em uma minuta de projeto de 

implantação do NIT que será levada às autoridades competentes para apreciação34. 

Em resposta a questão: como a AMAN pode se alinhar ao marco de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (C&T&I) e implementar as duas revoluções acadêmicas? O trabalho 

reuniu elementos suficientes que indicam que a AMAN já se encontra em processo de 

adequação à nova realidade. Reuniu também indícios que levam a crer que a legitimação da 

Organização Militar como ICT e a implantação de seção responsável pela interação com o 

DCT/AGITEC e gestão do conhecimento se fazem necessárias. 

Pode-se concluir que a AMAN possui potencial de oferta de inovação por meio de 

pesquisa científica e tecnológica. O perfil do pesquisador é majoritariamente voltado para as 

Ciências Humanas e Sociais aplicadas com qualificação acadêmica de mestre, envolvidos e 

interessados com pesquisa, tendo artigos científicos como principal produção acadêmica. A 

infraestrutura tecnológica (equipamentos, softwares, sistemas etc.) para suporte à realização 

da pesquisa é adequada, podendo ser incrementada com novos recursos e, principalmente, 

mais disponibilizada.  

A Força Terrestre dispõe do sistema adequado para agregar a eventual rede de 

inovação do sistema DECEX, em que a AMAN teria papel fundamental em virtude do seu 

efetivo de docentes. Aderir ao SIsDIA, orientado pela AGITEC, com a anuência do DCT, 

poderia, em tese, representar um avanço científico, tecnológico e inovativo nas áreas de 

interesse das Forças Armadas, de dimensão quântica.  

Vale registrar as limitações encontradas ao logo do desenvolvimento da pesquisa. O 

caráter qualitativo e quantitativo teve por finalidade entender e descrever como a AMAN 

pode se alinhar ao marco de Ciência Tecnologia e Inovação (C&T&I) e implementar as duas 

revoluções acadêmicas por meio da proposição da aplicação dos elementos da legislação 

brasileira de inovação, especificamente, a estruturação de um escritório de propriedade 

industrial e comercialização de tecnologia. Os próprios métodos de pesquisa, tanto qualitativo 
 

34 Vide Apêndice B. 
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quanto quantitativo, possuem limitações. No tocante à qualitativa, as generalizações e 

inferências dependem da imparcialidade e entendimento do pesquisador. No que diz respeito à 

quantitativa, a ausência de casos estudados para se formar análises comparativas determinou 

um estudo descritivo e a validação do grau de confiabilidade das variáveis e escalas através do 

coeficiente alpha proposto por Cronbach, coeficiente esse ainda muito questionado. 

Desta monta, a primeira limitação foi a incipiência da pesquisa que, embora já iniciada 

sua estruturação, ainda carece de uma regulamentação, uma vez que se encontra a pesquisa 

em fase inicial de implantação. Outras limitações, como a ausência de política de proteção da 

propriedade industrial, são indicadas no Quadro 12, Evidências relacionadas aos Nós Proteção 

da Propriedade Intelectual, e no Quadro 14, Evidências encontradas observando-se todas as 

transcrições. 

Cumpre salientar que também configuraram limitações da pesquisa o pouco número 

de tomadores de decisão entrevistados, o incipiente conhecimento sobre o assunto em 

comento e até a própria dificuldade da disponibilização de tempo para a entrevista 

propriamente dita. 

Por último, frisa-se que o estudo baseado na fala dos sujeitos e nas respostas colhidas 

em questionários devem ser ratificadas com a observação, na prática, uma vez que a 

contextualização do estudado é soberana. 

Diante do exposto, evidencia-se a importância de prosseguir com a pesquisa e 

sugestões para trabalhos futuros, a proposição de um estudo das redes de comunicação virtual 

entre os laboratórios, bem como o mapeamento de interesses comuns da Força Terrestre com 

a sociedade civil, organizada no sentido de promover a pesquisa dual preconizada na 

Estratégia Nacional de Defesa. Ademais, mapear e organizar uma rede de comunicação com 

todas as instituições que são ou podem vir a ser ICTs, de modo a fomentar interação e sinergia 

na construção do conhecimento. 

A pesquisa não tem o condão de esgotar o tema em comento, talvez, sim, fomentar a 

discussão da estruturação e organização da construção dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos dentro de um ordenamento jurídico regulatório posto, como forma de propiciar 

desenvolvimento social e econômico através da inovação. 
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                           APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

POTENCIAL DE OFERTA TECNOLÓGICA 

Problema da Pesquisa: 

Objetivo específico 3 (Mapear as competências técnicas-tecnológicas da AMAN de 

modo a identificar as capacidades de oferta tecnológica). 

Quais as possibilidades que a AMAN tem de ofertar inovação por meio de pesquisa 

científica? 

Objetivo da Pesquisa: 

Mapear o potencial de oferta tecnológica da AMAN. 

Público-alvo: 

Docentes e agentes educacionais pertencentes a um total de 19 (dezenove) cadeiras de 

disciplinas e cinco seções de apoio da AMAN. 
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QUESTIONÁRIO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

 
Órgão/Entidade: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS  |  Data: 

Responsável pelas informações: 

Telefone(s):   

E-mail: 

CRITÉRIO 01 – COMPETÊNCIAS 

 

1) Qual a sua área do conhecimento? 

 

  a) Ciências Sociais Aplicadas 

  b) Ciências Exatas e da Terra  

  c) Linguística, Letras e Artes 

  d) Ciências Humanas 

  e) Ciências Multidisciplinares 

 
2) Qual o seu nível de qualificação acadêmica? 

 

 a) Graduado 

 b) Especialista  

 c) Mestrando 

 d) Mestre 

 e) Doutorando 

 f) Doutor 
 

3) O senhor se envolve com pesquisa científica?   

 

 Sim 

 Não 

 

4) O senhor gostaria de estar envolvido em pesquisa científica?  

 

 Sim 

 Não 

 
5) Se o senhor não faz e/ou não se interessa em fazer pesquisa científica, qual motivo 

atribuiria?  

 

  a) Não é o caso 

  b) Particular  

  c) Falta de incentivo 

  d) Falta de tempo 

  e) Falta de recurso 
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6) Qual a sua produção acadêmica no biênio 2017-2018? (poderá haver mais de uma resposta) 

 

 a) Resumo 

 b) Resenha  

 c) Pôster científico 

 d) Relatório 

 e) Artigo 

 f) Monografia 

 g) Dissertação de Mestrado 

 h) Tese de doutorado 

 i) Outros 

 j) Não houve 

 
CRITÉRIO 02 – INFRAESTRUTURA 

 

7) Qual a situação da infraestrutura tecnológica (equipamentos, softwares, sistemas etc.) para 

suporte à realização de pesquisa científica? 

 

 a) A infraestrutura tecnológica é péssima para pesquisa científica. 

 b) A infraestrutura tecnológica é ruim para pesquisa científica. 

 c) A infraestrutura tecnológica é razoável para pesquisa científica. 

 d) A infraestrutura tecnológica é boa para pesquisa científica. 

 e) A infraestrutura tecnológica é ótima para pesquisa científica. 

 
8) Qual o nível de utilização da infraestrutura tecnológica (equipamentos, softwares, sistemas 

corporativos e específicos etc.) para suporte à realização da pesquisa científica?   

 

 a) A Organização praticamente não utiliza a infraestrutura tecnológica existente para 

pesquisa científica. 

 b) A Organização utiliza até 30% da infraestrutura tecnológica existente para pesquisa 

científica. 

 c) A Organização utiliza entre 30% e 50% da infraestrutura tecnológica existente para 

pesquisa científica. 

 d) A Organização utiliza entre 50% e 70% da infraestrutura tecnológica existente para 

pesquisa científica. 

 e) A Organização utiliza acima de 70% a infraestrutura tecnológica existente para 

pesquisa científica. 

 
9) O senhor acredita na possibilidade da AMAN criar inovação através de pesquisa científica?  

 

 Sim 

 Não 
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10) A Organização detém práticas estruturadas e políticas relativas à segurança da 

propriedade industrial? 

 

 a) A Organização não possui práticas estruturadas e políticas relativas à propriedade 

industrial, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou 

outras. 

 b) A Organização possui práticas estruturadas relativas à propriedade industrial, 

porém, não é documentada. 

 c) Organização possui práticas estruturadas e política relativas à segurança da 

informação, devidamente documentadas. 

 d) A Organização possui práticas estruturadas e política relativas à propriedade 

industrial devidamente documentadas e disseminadas na Organização. 

 e) A Organização possui práticas estruturadas e política relativas à propriedade 

industrial baseadas em normas específicas devidamente documentadas e disseminadas. 
 

11) Havendo possibilidade de a AMAN criar inovação através de pesquisa científica, qual o 

tipo de inovação seria essa? 

 

 a) Inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos previstos. 

Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e 

materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras. 

 b) Inovação de processo é a implementação de um método de produção ou distribuição 

novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em 

técnicas, equipamentos e/ou softwares. 

 c) Inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com 

mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços. 

 d) Inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional nas 

práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas 

relações externas. 

 
12) O senhor conhece algum exemplo de tecnologia e inovação com potencial ou que tenha 

sido desenvolvida na AMAN?  

 

 Sim 

 Não 
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CRITÉRIO 03 – INTERAÇÃO  

 
13) A AMAN promove e incentiva os docentes e agentes educacionais a participarem dos 

cursos de capacitação e reciclagem?  

 

 Sim 

 Não 

 
14) Como o senhor avalia a estrutura da AMAN quanto à adequação para apoiar inovação? 

 

 a) Péssima 

 b) Ruim 

 c) Razoável 

 d) Boa 

 e) Ótima 

 
15) O senhor conhece programas de incentivo à pesquisa científica?   

 

 Sim 

 Não 

 
16) A AMAN possui uma política de Inovação implementada? 

 

 Sim 

 Não 

 Desconheço 

 
17) Quais as principais cooperações externas do centro. Indique o grau de importância: 

1. Sem importância (sem cooperação) 2. Pouco importante 

3. Importante     4. Muito importante 
 

INSTITUIÇÃO IMPORTÂNCIA 

Fundações universitárias 
 

Centros de pesquisa cooperativos 
 

Instituições administradoras de parques e polos tecnológicos 
 

Incubadoras de empresas 
 

Institutos de transferência tecnológica 
 

Arranjos cooperativos multi-institucionais 
 

Empresas (micro e pequenas) 
 

Empresas (médias) 
 

Empresas (grandes) 
 

Governo 
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18) O senhor gostaria de citar outra(s) instituição(ões) relevante(s) e seu(s) respectivo(s) 

grau(s) de importância, conforme a escala da questão anterior. 

 

 (i)  

(ii)  

(iii)  
 

19) Motivações Empresariais - Quais fatores motivam as empresas a buscarem uma ação 

cooperada com este centro. E quais fatores motivam este centro a formar parcerias com 

empresas. Atribua importância nula, baixa ou alta.  

MOTIVAÇÕES EMPRESARIAIS Nula Baixa Alta 

Acesso a recursos humanos especializados 
   

Redução de custos e riscos 
   

Acesso a novos conhecimentos 
   

Identificação de alunos para futuro recrutamento 
   

Resolução de problemas técnicos 
   

 

20) Motivações Acadêmicas - Quais fatores motivam as empresas a buscarem uma ação 

cooperada com este centro. E quais fatores motivam este centro a formar parcerias com 

empresas. Atribua importância nula, baixa ou alta. 
 

MOTIVAÇÕES ACADÊMICAS Nula Baixa Alta 

Recursos financeiros adicionais 
   

Recursos matérias adicionais 
   

Realização da função social 
   

Prestígio para o pesquisador 
   

Divulgação da imagem da universidade 
   

Aumento do conhecimento sobre os problemas existentes 
   

Incorporação de novas informações nos processos de ensino 

e pesquisa 

   

 

 

Fontes: Elaborado pelo autor, com base em Zülow (2008) e Portal Segplan.GO (2014).  
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                                    APÊNDICE B – MINUTA DO PROJETO  

                        “IMPLANTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E  

                                           TECNOLÓGICA – ICT/AMAN” 

Proponente: Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN 

Subordinação: Diretoria de Educação Superior Militar – DESMIL 

                        Departamento de Educação e Cultura do Exército - DECEX 

Orientação:     Agência de Gestão e Inovação Tecnológica -AGITEC      

Credenciamento: Departamento de Ciência e Tecnologia - DCT  

 

Projeto de Implantação da Instituição Científica e Tecnológica da Academia Militar 

das Agulhas Negras – ICT - AMAN 

 

Introdução 

Tendo em vista a portaria de nº 1.393, de 26 de outubro de 2016, do Comandante do 

Exército, que concedeu a AMAN credenciais de extensão e pesquisa, possibilitando, assim, a 

realização de pesquisas científicas em áreas de sua competência. 

Verificou-se a possibilidade da AMAN se alinhar ao marco de Ciência, Tecnologia e 

Informação e propor aplicação dos elementos da legislação brasileira de inovação, 

especificamente, e, assim, propiciar material que subsidie a criação de uma Instituição de 

Ciência e Tecnologia/ Núcleo de Inovação Tecnológica para que Academia Militar das 

Agulhas Negras se consolide de forma eficaz cumprindo as atribuições previstas na Lei de 

Inovação em consonância com a Estratégia Nacional de Defesa e anuência dos órgãos de 

subordinação hierárquica/técnica. 

 

Da justificativa 

A base normativa emanada, Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2012), Lei de 

Inovação, Lei nº 10.973 (BRASIL, 2004) e Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (BRASIL, 2016b) propõe que os diversos atores sociais se relacionem de modo a 

promoverem desenvolvimento. AMAN é um polo irradiador de desenvolvimento da região do 

Vale do Paraíba, nada mais relevante do que usando suas instalações e seus pesquisadores 

promover inovação e desenvolvimento. 
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Das motivações e do objetivo 

Desenvolveras atividades de pesquisa (básica ou aplicada) de caráter científico ou 

tecnológico, bem como conduzir a regulamentação da pesquisa científica na Academia Militar 

das Agulhas Negras com a legitimação/credenciamento da AMAN enquanto uma Instituição 

de Ciência e Tecnologia vinculada ao Núcleo de Inovação Tecnológica – DCT. 

 

Das descrições e abordagem fundante 

Tendo ICTs como órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão 

institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 

científico ou tecnológico. A equipe de desenvolvimento terá a abordagem da Tríplice Hélice 

como referencial teórico principal, em consonância com o Sistema Defesa, Indústria e 

Academia de Inovação (SisDIA). 

 

Das autorizações e premissas: 

Autorização do comando da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

Autorização da Diretoria de Educação Superior Militar (DESMIL) 

Autorização do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX) 

 

Das orientações técnicas 

De acordo com o que orienta a Portaria N° 046-DCT, 9 de dezembro de 2009 e 

Portaria nº 127, de 21 de fevereiro de 2017 do MDEF, Comando do Exército, in verbis. 

Art. 18 - Ao DCT, em conformidade com as políticas e as diretrizes estratégicas do 

Exército, compete: 

VII - reconhecer Organização Militar da Força Terrestre como Instituição Científica e 

Tecnológica, comprovada tecnicamente que essa OM, entre outras missões, executa 

atividades de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico no âmbito do 

EB, ouvido o Estado Maior do Exército (EME). 

As orientações técnicas serão prestadas pela Agência de Gestão e Inovação 

Tecnológica (AGITEC) com a anuência do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT). 

Será solicitada a parceria da Universidade Federal Fluminense – Campus Aterrado, 

através do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. 
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Das Restrições 

• Restrição de Tempo 

O projeto definitivo deverá ser entregue em seis meses. 

• Restrição de Orçamento 

O orçamento do projeto foi estipulado em R$ 20.000,00, referentes às despesas para 

todo o período de desenvolvimento do projeto, tais como treinamento e capacitação da equipe 

executora. 

• Recursos 

Serão alocados três computadores munidos das ferramentas necessárias ao 

desenvolvimento e gerenciamento do projeto. 

 

Das Metas Iniciais 

Meta 01 - Orientação técnica 

Meta 02 – Confecção do Regimento Interno e mapeamento de legislação norteadora 

Meta 03 - Confecção de Política de Proteção à Propriedade Industrial 

Meta 04 - Treinamento da equipe executora 

Meta 05 - Validação da estrutura e modelagem do ICT 

Meta 06 - Operacionalização do ICT 

 

Das Definições das Atividades 

O planejamento de tempo foi dividido em áreas para facilitar a gerência.  

Cinco áreas foram delimitadas: 

• Gerência de Projeto 

• Confecção do Cronograma 

• Levantamento de Requisitos 

• Análise e Projeto 

• Implementação, Integração e Testes 

• Implantação 
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Alocação de Recursos por Atividade 

Com base na estimativa de tempo dedicado a cada tarefa, dividiram-se 

proporcionalmente os recursos (tanto os de custo fixo quanto os de custo variável).  

A Tabela AP-B1 apresenta o tempo alocado para uso da infraestrutura do projeto 

dedicado a cada tarefa resumida. A tarefa de gerenciamento é realizada por um único militar 

(pesquisador), o Gerente, as demais tarefas são realizadas pela equipe de apoio (dois militares 

pesquisadores). 

Tabela AP-B1 – Carga total e trabalho por atividade. 
Tarefa Resumida Carga total de trabalho por 

atividade 

Gerenciamento do Projeto 728h 

Planejamento 208h 

Cronograma 96h 

Especificação dos Requisitos 200h 

Análise e projeto 192h 

Implementação/Testes 1016h 

Implantação 160h 

TOTAL: 2600h 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Orçamento Global 

O orçamento global está estimado em R$ 20.000,00. Aplicando-se a este valor uma 

margem de segurança de 10% durante o período de vigência do projeto, para os possíveis 

imprevistos, tem-se um orçamento global corrigido estimado em R$ 22.000,00. 

Destinação básica do recurso com benchmarking, congressos, passagens, 

representações e capacitações, taxas do INPI e compra de literatura de referência. 

Utilização de recurso humano, estrutura e matérias preexistentes. 
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                                   ANEXO A – PESQUISA BIBLIOMÉTRICA 

• Base de dados: WOS 

• Estratégia de busca: pelas palavras-chave: university, innovation e helix, refinada 

por artigos nas categorias: management or business or economics, obtendo os 

resultados preliminares, quanto à dispersão das publicações no mundo 

Tabela AA1 – Dispersão das publicações no mundo (WOS-2000 a 2017)  
 País Quantidade Percentual 

1 England 21 16.279 % 

2 Netherlands 17 13.178 % 

3 USA 13 10.078 % 

4 Peoples R China 10 7.752 % 

5 South Korea 10 7.752 % 

6 Sweden 10 7.752 % 

7 Brazil 7 5.426 % 

8 Italy 7 5.426 % 

9 Spain 7 5.426 % 

10 Canada 6 4.651 % 

11 Singapore 6 4.651 % 

12 Germany 5 3.876 % 

13 North Ireland 5 3.876 % 

14 Australia 4 3.101 % 

15 Finland 4 3.101 % 

16 France 4 3.101 % 

17 Portugal 4 3.101 % 

18 Taiwan 4 3.101 % 

19 Belgium 3 2.326 % 

20 Ireland 3 2.326 % 

21 Mexico 3 2.326 % 

22 Russia 3 2.326 % 

23 Scotland 3 2.326 % 

24 Wales 3 2.326 % 

25 Thailand 2 1.550 % 

- TOTAL 129 100% 

NOTA: 129 registros Tópico: (University) AND Tópico: (helix) AND Tópico: (innovation). Análise: Tipos de 

documento: (ARTICLE) AND Categorias do Web of Science: (management or business or economics). 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

Gráfico AA1 – Dispersão mundial das publicações (WOS-2000 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Vale comentar que caracterizar o recorte da pesquisa em uma dimensão espacial tem 

especial importância, pois é dentro desse desenho geográfico, que construído o arcabouço 

teórico sob forte influência da cultura local, é promovida a diversidade científica, 

propiciando-se reflexões criativas, que de modo diverso não ocorreriam, em uma ótica 

humanística das interações do homem com o mundo.  

Em outras palavras, os princípios de coerência e lógica na dispersão das coisas sobre 

o espaço podem trazer à luz um novo ângulo para a compreensão de certas 

dinâmicas sociais e constituem a contribuição propriamente geográfica na análise 

dos fenômenos que habitualmente são estudados por áreas disciplinares vizinhas 

(GOMES, 2002, p. 292). 

Ao analisar a Tabela AA1 e o Gráfico AA1, observa-se que a temática provoca uma 

busca no mundo acadêmico que se reflete nos mais diversos países, tornando inequívoca a 

relevância da pesquisa conforme corrobora os 74 artigos encontrados, utilizando-se os 

mesmos parâmetros de busca WOS, exceto o helix na base de dados da SciELO, de acordo 

com a Tabela AA2 e respectivo Gráfico AA2: 

Tabela A2 – Dispersão das publicações no mundo (SciELO-2000 a 2017) 

 País Quantidade Percentual 

1 Brasil 27 36.486 % 

2 Colômbia 20 27.027 % 

3 Venezuela 10 13.514 % 

4 Cuba 5 6.757 % 

5 México 4 5.405 % 

6 África do sul 4 5.405 % 

7 Argentina 1 1.351 % 

8 Bolívia 1 1.351 % 

9 Costa rica 1 1.351 % 

10 Portugal 1 1.351 % 

- TOTAL 74 100% 
Nota: 74 registros Tópico (University) AND Tópico (innovation)|Análise Tipos: artigo; SciELO; Categorias: (management or business or economics). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Gráfico AA2 – Dispersão mundial das publicações (SciELO 2000 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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A base de dados da SPELL retornou apenas três artigos, em se conservando os 

parâmetros utilizados nos dimensionamentos anteriores. Em face do exposto, e tendo em vista 

o objetivo do procedimento metodológico de constituir um repositório bibliométrico que 

abarque as três bibliotecas eletrônicas: SciELO, WOS e SPELL, optou-se por apresentar o 

Quadro AA1 com o resultado da busca e dar prosseguimento ao trabalho a partir tão somente 

das fontes SciELO e do WOS. 

Quadro AA1 – Dispersão das publicações no mundo (SPELL-2000 a 2017) 

Artigos  Autoria Periódico Ano 

A apropriação da inovação em agrotecnologias: 

estudo multicaso em universidades brasileiras 

Samuel C.,  

André Z., Josias J.,  

Cândido F. 

Revista 

Organizações 

em Contexto 

2014 

Efeito da hélice tríplice em desempenho de 

inovação 

María J.Luengo,  

María Obeso 

 

Revista de 

Administração 

de Empresas 

2016 

Os sistemas nacional e regional de inovação e 

sua influência na interação universidade‐empresa 

em Santa Catarina 

Dannyela C.Lemos, 

Silvio A.F.Cario 

 

Revista de 

Gestão 
2017 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Dando continuidade à construção da coletânea de dados e, após ter-se desenhado o 

recorte geográfico, necessário se faz posicionar a pesquisa no intervalo de tempo escolhido 

para a análise, que seja de 2000 a 2017. Compreender a dispersão da produção acadêmica na 

dimensão temporal permite observar a pacificação ou não da temática em comento, bem como 

possibilita a geração de uma perspectiva de relevância. 

As configurações sociotemporais são uma realidade caracterizada pela 

imprevisibilidade e pelo inédito de que a ação humana é capaz, uma realidade 

revelada nas dissidências, nas transgressões e resistências, na facilidade e na 

imprecisão inerentes às condutas humanas, que se traduzem nos redirecionamentos e 

alternativas aos ritmos instituídos. As possibilidades do novo estão sempre abertas, 

embora, em termos mais gerais, se mantenham ou pouco se alterem as estruturas 

temporais básicas, resultantes da ação e da estruturação histórica de práticas sociais 

instituídas (TEIXEIRA in ROCHA, 1992, p. 90).   

A Tabela AA3 apresenta um comparativo entre os números de publicações das bases 

WOS e SciELO: 

Tabela AA3 – Comparativo de Produção Anual 

Base WOS SciELO 

Ano Publicações Percentual Publicações Percentual 

2000 3 2.326 % 0 0% 

2001 0 0% 1 1% 

2002 0 0% 1 1% 

2003 1 0.775 % 0 0% 

2004 5 3.876 % 1 1% 

2005 4 3.101 % 3 4% 

2006 7 5.426 % 6 8% 

2007 2 1.550 % 3 4% 

Continua  
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Conclusão da Tabela AA3 

Base WOS SciELO 

Ano Publicações Percentual Publicações Percentual 

2008 7 5.426 % 1 1% 

2009 4 3.101 % 4 5% 

2010 9 6.977 % 2 3% 

2011 6 4.651 % 4 5% 

2012 8 6.202 % 11 15% 

2013 11 8.527 % 5 7% 

2014 7 5.426 % 13 18% 

2015 15 11.628 % 11 15% 

2016 27 20.930 % 6 8% 

2017 13 10.078 % 2 3% 

TOTAL 129 100% 74 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

Quanto à origem das publicações com os periódicos indexados, elaborou-se a Tabela 

AA4, com o quadro enunciativo entre as citadas bases, muito embora na base da WOS tenha 

sido ranqueado por citações, na base SciELO, não havendo quantitativo de citações 

expressivos, observou-se o número de publicações como fator de lançamento do periódico: 

Tabela AA4 – Quadro Enunciativo de Periódicos 
Base WOS SciELO 

Ordem Periódico Citações Periódico Publicações 

1 Research Policy 1405 Estudios Gerenciales 3 

2 Research Policy 584 Innovar 3 

3 Research Policy 346 Nova Economia 3 

4 Research Policy 207 Organizações 3 

5 Research Policy 153 Perfil de Coyuntura Económica 3 

6 Research Policy 143 Revista Universidad y Sociedad 3 

7 Journal of T. Transfer 132 Revista Venezolana de Gerencia 3 

8 International J. of T. M. 127 Revista de Administração Contemporânea 3 

9 R & D Management 122 Revista de Administração Pública 3 

10 Research Policy 114 Revista de Ciencias Sociales 3 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Por conseguinte, após a Tabela AA4, o procedimento passou a focar apenas a base da 

WOS, uma vez que para os propósitos da investigação, ainda na construção do corpus de 

dados para a análise. Sendo assim, o Quadro AA2 apresenta os cinco autores mais citados e 

suas atuais vinculações. 

Quadro AA2 – Autores mais citados e respectivas instituições vinculadas. 

Autores Instituição 

Etzkowitz, H. International Triple Helix Institute 

Leydesdorff, L. University of Amsterdam 

Webster, A Science and Technology Studies Unit 

Gebhardt, C Malik Management Institute 

Terra, BRC Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Finalizando o constructo de dados, o Quadro AA3 indica os dez principais artigos 

mais citados com seus respectivos autores. Desta monta, pode-se resumir em sete tabelas os 

principais dados indicativos para a posterior análise bibliométrica. 

Quadro AA3 – Principais artigos mais citados com seus respectivos autores 

Ordem Artigo Autores 

1 The dynamics of innovation: from National Systems and Mode 2" to 

a Triple Helix of university-industry-government relations. 

Etzkowitz, H. 

Leydesdorff, L. 

2 The future of the university and the university of the future: 

evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. 

Etzkowitz, H; Webster, 

A; Gebhardt, C. et al. 

3 University-industry linkages in the UK: What are the factors 

underlying the variety of interactions with industry? 

D'Este, P.; Patel, P. 

4 Re-thinking new knowledge production: A literature review and a 

research agenda. 

Hessels, Laurens K.; 

Van Lente, Harro 

5 Combining entrepreneurial and scientific performance in academia: 

towards a compounded and reciprocal Matthew-effect? 

Van Looy, B; Ranga, 

M; Callaert, J. et al. 

6 Regionally asymmetric knowledge capabilities and open innovation 

exploring 'Globalisation 2' - A new model of industry organization. 

Cooke, P. 

7 Why do academics engage with industry? The entrepreneurial 

university and individual motivations. 

D'Este, Pablo; 

Perkmann, Markus 

8 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal 

innovation ecosystem. 

Carayannis, Elias G.; 

Campbell, David F. J. 

9 The innovating region: toward a theory of knowledge-based regional 

development. 

Etzkowitz, H.;  

Klofsten, M. 

10 The triple helix: an evolutionary model of innovations. Leydesdorff, L. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Com a construção do corpus de análise concluída, utilizando como principal estratégia 

de busca as palavras-chave: university, helix and innovation, por artigos na categoria 

management or business or economics, dentro das bases de dados SPELL, SCIELO e WOS, 

em especial as duas últimas, no período de 2000 a 2017, faz-se necessário analisar os 

resultados obtidos. 

A investigação retornou um montante de 206 artigos dispostos da seguinte forma: 129 

(WOS); 74 (SCIELO); e 3 (SPELL). Não foi observada identidade de publicações, o que 

indica, inicialmente, diversidade de dados e disparidade de critérios para publicação. 

Sobre a universidade empreendedora e a interação UEG, a análise bibliométrica da 

literatura em periódicos acadêmicos procurou evidenciar questões pertinentes ao campo da 

pesquisa de universidade empreendedora tendo como finalidade ampliar a compreensão dos 

elementos que estão intrinsicamente vinculados ao conceito de universidade empreendedora, 

dentre outros. 
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Na abordagem hélice tríplice a universidade empreendedora é aquela que apresenta 

habilidade em participar do processo de inovação, bem como no de pesquisa, incorporando o 

modelo “torre de marfim” adequando-se à Era do conhecimento. “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, p. 24).  

Essa interação UEG, em que o papel do governo, trabalhando em conjunto com a 

universidade e com a indústria e projetando as ações de inovação, configuraria modelo Hélice 

Tríplice (ETZKOWITZ, 2009) e deverá ter como base os seguintes princípios: 

A Universidade Empreendedora é um motor-chave em uma economia baseada no 

conhecimento e um importante tracionador do desenvolvimento social. Em uma 

sociedade baseada no conhecimento, ela se tornou uma esfera institucional primária 

no mesmo nível que a indústria e o governo. É uma peça fundamental para 

desenvolver o espaço do conhecimento e, cada vez mais, os espaços de inovação e 

de consenso. 

A formação e o desenvolvimento de firmas baseadas no conhecimento são os 

resultados das interações entre os atores primários e secundários de uma Hélice 

Tríplice. Os atores secundários variam de acordo com o ambiente local, ao passo 

que os atores principais atores variam em sua força. 

O papel do governo na Hélice Tríplice deve ser moderador, não controlador. Seu 

objetivo é garantir que a Hélice Tríplice funcione bem, incluindo as hélices duplas 

governo-universidade, universidade-indústria e indústria-governo, assim como as 

três hélices simples. O governo pode ser o melhor candidato para criar um ‘espaço 

de consenso’ reunindo os protagonistas relevantes para conceber e implementar 

projetos de inovação. 

O capital de risco pode atuar como uma parceria ou como o braço de uma 

corporação, governo, universidade ou fundação. O setor de capital de risco privado, 

baseado em parcerias, foi formado pelas interações entre todos os protagonistas da 

inovação e é um importante propulsor da formação e crescimento de empresas. 

As atividades de inovação ocorrem principalmente no espaço da inovação, que 

consiste em diversas organizações resultantes do esforço intelectual de uma 

‘entidade inovadora’, não de um único inventor. As entidades dentro e entre as 

esferas institucionais da Hélice Tríplice que traduzem o conhecimento em atividade 

econômica podem atuar como uma sequência integrada ou isoladas umas das outras, 

unidas apenas pelos empreendedores que buscam seu apoio, consecutiva ou 

simultaneamente. Incubadoras, aceleradores e escritórios de transferência de 

tecnologia promovem startups e desenvolvimento inovador em uma determinada 

região, apoiados por governos municipais, universidades e associações empresariais 

setoriais, entre outros. 

A inovação é um processo interminável. A Hélice Tríplice, como modelo para 

manter e desenvolver o processo, é uma teoria universal de inovação e 

empreendedorismo. No futuro, atuará com vistas não só ao crescimento econômico, 

mas também ao desenvolvimento social, encorajando o mundo a transcender os 

‘ismos’ e avançando para uma sociedade à la Hélice Tríplice (ETZKOWITZ; 

ZHOU, 2017, p. 33). 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

Projeto de Pesquisa: ‘A Academia Militar das Agulhas Negras e o marco de Ciência, 

Tecnologia & Inovação: proposta de um Núcleo de Inovação Tecnológica 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título da pesquisa: A Academia Militar das Agulhas Negras e o marco de Ciência, 

Tecnologia & Inovação 

Pesquisador Responsável: Jesus Alexsandro Alves Rosa 

 

Telefone: (21) 96931 9318. 

 

E-mail: jealalro@hotmail.com. 

 

Endereço: Avenida Nova Resende, 230, Apto. 102. 

 

CEP: 27.542-130. Campos Elíseos. Resende, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Orientador:  Profº D.Sc. Marcelo Gonçalves do Amaral 

Associate Professor 

Fluminense Federal University 

 

Local de realização da pesquisa: Universidade Federal Fluminense 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA/UFF 

Telefone: (24) 3076-8740 

Homepage: www.ppga.sites.uff.br 

Endereço: Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783, Bloco A, Sala 218 – Aterrado 

CEP 27213-145 Volta Redonda-RJ 

 

 

 

 

mailto:jealalro@hotmail.com
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A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 
 

1.  Apresentação da pesquisa 

 

Prezado/a pesquisador/a, por meio deste documento você está sendo convidado a 

participar desta pesquisa. Este estudo, caracterizado como uma pesquisa exploratória e 

descritiva é parte integrante da coleta de dados para a elaboração de uma dissertação de 

mestrado, intitulada ‘A Academia Militar das Agulhas Negras e o marco de Ciência, 

Tecnologia & Inovação: proposta de um Núcleo de Inovação Tecnológica’ (ou órgão 

equivalente): uma abordagem sobre a interação entre universidade, empresa e governo, 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF).  

Em face ao protagonismo do DCT, como Núcleo de Inovação Tecnológica do Exército 

Brasileiro, das prerrogativas Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação (SisDIA) e da 

Agência de Gestão e Inovação Tecnológica (AGITEC),  além da portaria de no 1393, de 26 de 

outubro de 2016, do Comandante do Exército, concedendo à AMAN credenciais de extensão 

e pesquisa, vislumbrou-se a possibilidade desta Academia realizar pesquisa científica em 

áreas de sua competência na esteira do sucesso dos órgãos comentados. 

Desta forma, e a partir do exposto, esta pesquisa abrange comandantes, chefes, 

pesquisadores líderes e vice-líderes, em quatro órgãos específicos (AMAN, DESMIL, DCT, 

AGITEC e UFF) tornando o estudo relevante sob o aspecto da importância da opinião dos 

respondentes quanto ao tema proposto. 

 

2.  Objetivos da pesquisa 

 

O objetivo geral do trabalho é estudar como a AMAN pode se alinhar ao marco de 

Ciência Tecnologia e Inovação (C&T&I) e a legislação brasileira de inovação, 

caracterizando-a como possível Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) e, 

especificamente, possibilitar estruturação de um escritório de propriedade industrial e 

comercialização de tecnologia (denominado na legislação como Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT) ou órgão equivalente. 
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3.  Participação na pesquisa 

 

A sua participação nesta pesquisa, caso aceite o nosso convite, será por meio de 

respostas a uma pré-entrevista enviada para o seu e-mail ou respondidas pessoalmente que 

contém questões acerca das suas percepções sobre a AMAN enquanto ICT (realiza ensino, 

pesquisa e extensão) deve ter um NIT ou órgão equivalente para gerir sua política de inovação 

e uma semiestruturada aprofundando os temas explorados na pré-entrevista. 

A pré-entrevista levará entre 3 e 5 minutos para ser respondido e a sua resposta ficará 

registrada em nossa base de dados. A entrevista terá uma duração prevista de em torno de dez 

minutos, as questões abordadas serão previamente disponibilizadas (no mínimo três dias de 

antecedência) e será gravada para posterior transcrição (será apresentada aos entrevistados 

para possível correção) 

Salientamos que os dados coletados serão tabulados em conjunto, por isso as 

informações solicitadas servirão apenas para poder construir um panorama do tema proposto. 

 

4.  Confidencialidade 

 

Conforme apresentado acima, os dados coletados serão tabulados conjuntamente, o 

que garantirá a confidencialidade das respostas e preservará a identidade dos/as respondentes. 

Desta forma, garantimos que não serão divulgadas informações pessoais e/ou que possam 

indicar quem são os/as respondentes desta pesquisa. 

 

5. Riscos e Benefícios 
 

5a) Riscos 

 

Por se tratar de uma investigação exploratória e descritiva com a coleta de dados 

realizada por meio de questionários eletrônicos e entrevistas semiestruturadas realizadas, os 

riscos advindos desta pesquisa giram em torno de possíveis constrangimentos e/ou incômodos 

aos/às participantes, uma vez que as perguntas contidas nos questionários ou na entrevista 

realizada podem constranger de alguma maneira quem as estiver respondendo. 

Neste sentido, os/as participantes da pesquisa, ao sentirem-se incomodados com 

qualquer uma das questões, podem optar por não as responder, o que não lhes acarretará 

quaisquer tipos de prejuízos. 



154 

 

 

5b) Benefícios 

 

Aos/às respondentes do questionário e da entrevista, os possíveis benefícios oriundos 

dos resultados deste estudo podem auxiliar na definição de ações/ estratégias que subsidiem a 

criação de um ICT/NIT – AMAN ou órgão equivalente que se consolide de forma eficaz e 

gerencie a política institucional de inovação e as competências mínimas atribuídas na lei de 

inovação. 

Além disso, os benefícios advindos dos resultados esperados giram em torno da 

identificação das características do ambiente da interação entre a AMAN, universidades, 

empresas, e o governo como regulador ou parceiro, no contexto nacional/internacional, o que 

pode auxiliar na definição de estratégias para fomentar essas relações de interação, bem como 

fortalecer a pesquisa, a extensão e a criação de conhecimentos interorganizacionais entre estes 

atores. 

Outro elemento que pode ser visto como um benefício é o compêndio de informações 

adquiridas com a pesquisa que podem auxiliar na definição de políticas públicas para o 

fomento às ações de interação entre universidades e empresas e governo. 

 

6. Critérios de inclusão  
 
 

Para fazer parte da amostra desta pesquisa serão incluídos comandantes, chefes, 

diretores, pesquisadores líderes e vice-líderes, maiores de 18 (dezoito) anos, que integrem o 

efetivo da AMAN, além de, preferencialmente, um da DESMIL (Diretoria de Educação 

Superior Militar), um do DCT (Departamento de Ciência e Tecnologia) e um da UFF 

(Universidade Federal Fluminense) e finalmente dois da AGITEC Agência de Gestão e 

Inovação Tecnológica. 

Projeto de Pesquisa: ‘A Academia Militar das Agulhas Negras e o marco de Ciência, 

Tecnologia & Inovação: proposta de um Núcleo de Inovação Tecnológica 

 

7.  Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo 

 

Deixamos claro que, caso se sintam desconfortáveis ao participar desta pesquisa, que 

os/as respondentes têm o direito de: a) deixar o estudo a qualquer momento e b) de receber 

esclarecimentos sobre o estudo em qualquer etapa da pesquisa. Além disso, os/as 

respondentes podem se recusar a participar da pesquisa, ou retirar o seu consentimento a 

qualquer momento sem penalização. 
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Outrossim, salientamos que os resultados deste estudo, após tabulados, trabalhados e 

analisados, poderão ser consultados pelos/as participantes ao final da pesquisa. 

Para tanto, você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso 

seja de seu interesse: 

( ) quero receber os resultados da pesquisa (e-mail para envio :______________________)  

( ) não quero receber os resultados da pesquisa 

 
 
 
 

8.  Ressarcimento e indenização 
 
 
 
 

Considerando que esta pesquisa, por se tratar de uma intervenção realizada por meio 

virtual e presencial, não acarretará custos aos respondentes, além de não envolver recursos 

financeiros e/ou financiamentos para o seu desenvolvimento, ao concordar em participar 

deste estudo, os/as participantes compreendem que não receberão nenhum tipo de 

compensação financeira. Os processos indenizatórios cabíveis podem ser tratados conforme 

critérios dispostos na Resolução CNS 466/2012 e na Resolução CNS 510/2016. 

 
 

9.  Esclarecimentos sobre o Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 
 
 
 
 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/HUAP é constituído por 

uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar e trabalha para assegurar o 

respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a 

pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se considerar que a pesquisa não 

está sendo realizada da forma como foi informado ou que você está sendo prejudicado de 

alguma forma, entre em contato com Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres 

humanos da Universidade Federal Fluminense (CEP/UFF), endereço: Av. Marquês do Paraná 

303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP, CEP 24220 900, Niterói – RJ, Telefone: +55 (21) 

2629-9189, E-mail: etica@vm.uff.br 
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B) CONSENTIMENTO 
 

 
 
 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido 

respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação direta (ou indireta) na 

pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos, 

benefícios, ressarcimento e indenização relacionados a este estudo. 

Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste 

estudo.  

 

Nome Completo: _____________________________________________________ 
 

RG: _____________________________. Data de Nascimento: ___/___/_________. 
 

Telefone: ___________________________________________________________ 
 

Endereço: ___________________________________________________________ 
 

CEP: ___________. Cidade: _____________________________. Estado: _______ 

 

Assinatura: _______________________________________. Data: ___/___/______ 

 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 

benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 

Nome completo: Jesus Alexsandro Alves Rosa. 

 

Assinatura do Pesquisador: _____________________________________________ 

 

Data:14 /11/2019 

 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se 

comunicar com Jesus Alexsandro Alves Rosa, via e-mail: jealalro@hotmail.com ou por meio 

do telefone: 21 96931 9318. 

 

  

mailto:jealalro@hotmail.com
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE DE MEDICINA/HUAP 

PARA DENÚNCIA, RECURSO OU RECLAMAÇÕES DO PARTICIPANTE 

PESQUISADO: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos da Universidade Federal 

Fluminense (CEP/UFF) 

 

Endereço: Av. Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. 

 

CEP 24220 900, Niterói - RJ. 

 

Telefone: +55 (21) 2629-9189. 

 

E-mail: etica@vm.uff.br 

 

 

Rubrica do Pesquisador                                     Rubrica do participante da pesquisa 
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                      ANEXO C – PERCEPÇÃO DA AMAN ENQUANTO ICT/NIT 

Os questionários elaboraram as categorias a serem analisadas. As questões 

demonstradas nas Tabelas AC1 e AC2 são: C1, sexo; C2, faixa etária; C3, nível de 

qualificação acadêmica; C4, tempo no órgão de vinculação; C5, cargo no órgão de 

vinculação; C6, conhecimento sobre a Lei de Inovação; e C7, crença que AMAN possa ter 

funções relativas a um ICT e/ou NIT (variáveis C). C1, C2,..., C7; e as questões dispostas no 

Quadro AC1 são descritas: Q1, Q2,..., Q12(variáveis Q), de forma a simplificar as análises 

descritivas. 

Tabela AC1 – Questionário de qualificação (Parte 1) 

Sexo Frequência Faixa de idade Frequência 
Nível de qualificação 

acadêmica  
Frequência 

Masculino 15 Até 25 anos 0 Doutorado 1 

Feminino 0 De 25 a 35 anos 0 Doutorando 3 

  De 35 a 45 anos 7 Mestrado 8 

  De 45 a 60 anos 8 Mestrando 1 

  Acima de 60 anos 0 Especialização 2 

    Outro 0 

Total 15  15  15 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Tabela AC2 – Questionário de qualificação (Parte 2) 

Tempo em 

que você está 

no órgão de 

vinculação F
r
e
q

u
ê
n

c
ia

 

Seu cargo no 

órgão de 

vinculação 

F
r
e
q

u
ê
n

c
ia

 

Tem 

conhecimento 

sobre a Lei de 

Inovação? F
r
e
q

u
ê
n

c
ia

 

Acredita que a 

AMAN possa ter 

funções relativas a 

um ICT e/ou NIT? F
r
e
q

u
ê
n

c
ia

 
5 anos ou menos 5 Direção 3 Sim 11 Sim 14 

de 5 a 10 anos 2 Comandante 0 Não 4 Não 1 

+ de 10 a 20 anos 4 
Líder/ 

Vice Líder 
4     

+ de 20 a 30 anos 1 Chefe 5     

+ de 30 anos 3 Técnico 3     

 15  15  15  15 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
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Quadro AC1– Questionário de percepção da AMAN enquanto ICT/NIT 
1) Discordo totalmente | 2) Discordo parcialmente | 3) Indiferente ou não se aplica | 4) Concordo Parcialmente | 5) Concordo totalmente 

01 
A AMAN enquanto ICT (realiza ensino, pesquisa e extensão) deve ter um NIT 

ou órgão equivalente para gerir sua política de inovação. 
1 2 3 4 5 

02 

A AMAN deve zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à 

proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência 

de tecnologia? 

1 2 3 4 5 

03 
A AMAN deve avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e 

projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei. 
1 2 3 4 5 

04 

A AMAN deve avaliar solicitação de inventor independente que comprove 

depósito de pedido de patente para adoção de sua criação por ICT pública 

(AMAN), que decidirá quanto à conveniência e à oportunidade da solicitação e 

à elaboração de projeto voltado à avaliação da criação para futuro 

desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e inserção no 

mercado? 

1 2 3 4 5 

05 
A AMAN deve opinar pela conveniência e promover a proteção das criações 

desenvolvidas na instituição? 
1 2 3 4 5 

06 
A AMAN deve opinar quanto à conveniência de divulgação das criações 

desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual? 
1 2 3 4 5 

07 
A AMAN deve acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos 

títulos de propriedade industrial da instituição? 
1 2 3 4 5 

08 
A AMAN deve facilitar a identificação de riscos em projetos elaborando 

cenários sobre os quais estes podem ocorrer. 
1 2 3 4 5 

09 

A AMAN deve desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de 

inteligência competitiva no campo da propriedade industrial, de forma a 

orientar as ações de inovação da ICT? 

1 2 3 4 5 

10 
A AMAN deve desenvolver estudos e estratégias para a transferência de 

inovação gerada pela ICT? 
1 2 3 4 5 

11 

A AMAN deve promover e acompanhar o relacionamento da ICT com 

empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 6º a 9ºda Lei nº 

10973/2004? 

Art. 6º - É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e 

de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação 

por ela desenvolvida. 

Art. 9º - É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições 

públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa 

científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço 

ou processo. 

1 2 3 4 5 

12 
A AMAN deve negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia 

oriunda da ICT? 
1 2 3 4 5 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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                       ANEXO D – FUNDAÇÕES DE AMPARO À PESQUISA 

Fonte: www.gentequeinova.com.br 

 

Agências estaduais de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. 

 

Alagoas : www.fapeal.br 

 

Bahia : www.fapesb.ba.gov.br 

 

Ceará : www.funcap.ce.gov.br 

 

Distrito Federal : www.fap.df.gov.br 

 

Goiás: www.funape.org.br 

 

Mato Grosso do Sul : www.fundect.ms.gov.br 

 

Mato Grosso : www.fapemat.br 

 

Minas Gerais : www.fapemig.br 

 

Paraíba : www.fapesq.rpp.gov.br 

 

Paraná : www.fapesc.rct-sc.gov.br 

 

Pernambuco : www.facepe.pe.gov.br 

 

Piauí : www.fapepi.pop.rnp.gov.br 

 

Rio de Grande do Norte : www.funpec.br 

 

Rio de Janeiro : www.faperj.br 

 

Rio Grande do Sul : www.fapergs.tche.br 

 

Santa Catarina : www.funcitec.rct-sc.br 

 

São Paulo : www.fapesp.br 

 

Sergipe : www.fap.se.gov.br 

 

 

Fonte: INEI. Empresas Fontes de Fomento e Financiamento à Inovação. Disponível em: 

<http://inei.org.br/fontes_de_fomento_e_financiamento_a_inovacao/> Acesso em: 21 jan. 

2019. 

  

http://www.fap.se.gov.br/
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                                          ANEXO E – INVESTIDORES 

Fonte: www.gentequeinova.com.br 

 

www.venturecapital.gov.br 

 

Portal Capital de Risco Brasil, vinculado ao MCTIC, integra o Projeto Inovar, uma iniciativa 

da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) com objetivo de desenvolver uma estrutura 

institucional para o desenvolvimento do capital de risco no Brasil. 

 

www.abvcap.com.br 

 

Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, instituição sem fins lucrativos, 

voltada ao desenvolvimento, estímulo e propagação de investimentos de longo prazo no setor 

real da economia brasileira, a partir de veículos de investimento e capitalização de empresas e 

projetos empresariais e de infraestrutura no Brasil. 

 

www.new-ventures.org.br 

 

Tem como missão apoiar empreendedores no amadurecimento dos seus modelos de negócio, 

capacitá-los na incorporação de sustentabilidade à gestão dos empreendimentos, e aproximá-

los de investidores e de fundos de capital empreendedor. 

 

www.floripaangels.org 

 

Organização sem fins lucrativos que busca prioritariamente desenvolver e promover o 

mercado de investimentos em empresas recém-criadas ou acelerar a criação de empresas que 

estejam em fase pré-operacional. 

 

www.gaveaangels.org.br 

 

Associação privada, sem fins lucrativos, constituída por um número limitado de associados, 

pessoas físicas e jurídicas, com o propósito de promover o desenvolvimento de empresas 

nascentes localizadas, geograficamente, dentro de uma circunferência com raio de 200 km., 

tendo como centro a cidade do Rio de Janeiro. 

 

www.bahiaangels.com 

 

Associação constituída de investidores privados com o interesse de investir tempo e dinheiro 

em empresas nascentes preferencialmente de base tecnológica com competitividade nacional 

ou internacional. 

 

www.saopauloanjos.com.br 

 

Associação formada por profissionais que têm o interesse de investir capitais financeiro e 

intelectual em empreendimentos nascentes no Estado de São Paulo. O capital intelectual é 

aqui compreendido como aquele resultante do acúmulo de conhecimento dos associados 

diante das experiências vividas, habilidades desenvolvidas e formação adquirida em várias 

áreas como gestão, mercados, etc. e dos relacionamentos dele oriundos. 

www.iadb.org 
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O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) concede empréstimos em dinheiro e faz 

operações de cooperação técnica não reembolsáveis. Além disso, financia pesquisas, 

assessoria e assistência técnica para a modernização de áreas vitais como educação, redução 

da pobreza e agricultura. Inclui desde governos centrais a autoridades municipais e pequenos 

negócios. O Banco procura também assumir um papel de liderança em questões 

transnacionais, como comércio, infra-estrutura e energia. 

 

 

Fonte: INEI. Empresas Fontes de Fomento e Financiamento à Inovação. Disponível em: 

<http://inei.org.br/fontes_de_fomento_e_financiamento_a_inovacao/> Acesso em: 21 jan. 

2019. 
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                                   ANEXO F – EMPREENDEDORISMO 

 

Fonte: www.gentequeinova.com.br 

 

www.sebrae.com.br 

 

Entidade privada e de interesse público, apóia a abertura e expansão dos pequenos negócios 

por meio do empreendedorismo. 

 

www.fiesp.br 

 

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo é porta voz de 132 sindicatos patronais, 

dos quais representam cerca de 150 mil indústrias de todos os portes e das mais diferentes 

cadeias produtivas. Considerada a maior entidade de classe da indústria brasileira. 

 

www.firjan.br 

 

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo Representa a classe industrial fluminense 

nas esferas regional e nacional, congregando os interesses dos sindicatos a ela filiados. É uma 

Instituição prestadora de serviços às empresas e atua como fórum de debates e de gestão da 

informação para o crescimento econômico e social do estado. 

 

www.senai.br 

 

Parte integrante do Sistema Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Federações das 

Indústrias dos Estados, o Serviço Nacional das Indústrias apóia áreas industriais por meio da 

formação de recursos humanos e da prestação de serviços como assistência ao setor 

produtivo, serviços de laboratório, pesquisa aplicada e informação tecnológica. 

 

www.senac.br 

 

Pare integrante do Sistema Confederação Nacional do Comércio (CNC),o Serviço Nacional 

do Comercio oferece educação profissional destinada à formação e preparação de 

trabalhadores para o comércio. 

 

www.cjefiesp.com.br 

 

Grupo de jovens empreendedores que contribui para construir, com ética e comprometimento, 

uma nova identidade empresarial, por meio do fortalecimento do empreendedorismo paulista. 

 

 

Fonte: INEI. Empresas Fontes de Fomento e Financiamento à Inovação. Disponível em: 

<http://inei.org.br/fontes_de_fomento_e_financiamento_a_inovacao/> Acesso em: 21 jan. 

2019. 
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                                               ANEXO G – INCUBADORAS 

Fonte: www.gentequeinova.com.br 

 

www.portalinovacao.mct.gov.br/sapi/ 

 

Tem o propósito de acompanhar, por um conjunto de indicadores, o crescimento e o impacto à 

geração e consolidação de empreendimentos inovadores das incubadoras de empresas e 

parques tecnológicos no Brasil. 

 

www.redetec.org.br 

 

Rede de Incubadoras, Parques Tecnológicos e Pólos do Rio de Janeiro (ReINC) no Rio de 

Janeiro conta com 24 incubadoras associadas, com mais de 130 empreendimentos incubados e 

103 graduados ou associados. Tem como objetivo estimular o intercâmbio de conhecimentos 

entre Incubadoras, Pólos e Parques Tecnológicos, bem como apoiar o seu desenvolvimento. 

 

www.raitec.org.br 

 

Rede de apoio à Inovação Tecnológica nos Empreendimentos de Criação (Raitec), é o 

resultado de um convênio firmado entre a Finep e um grupo de dez incubadoras que tem por 

objetivo aumentar a taxa de sucesso de mais de 250 empresas incubadas em São Paulo. 

 

 

Fonte: INEI. Empresas Fontes de Fomento e Financiamento à Inovação. Disponível em: 

<http://inei.org.br/fontes_de_fomento_e_financiamento_a_inovacao/> Acesso em: 21 jan. 

2019. 
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                                    ANEXO H – PROMOÇÃO DE C&T&I 

 

Fonte: www.gentequeinova.com.br 

 

www.anprotec.org.br 

 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores atua no 

segmento do empreendedorismo inovador, por meio do apoio ao setor de incubação de 

empresas, incubadoras de empresas e parques tecnológicos e pela capacitação de 

empreendedores e gestores do movimento nacional de parques tecnológicos e incubadoras de 

empresas. 

 

www.cgee.org.br 

 

O Centro de Gestão de Estudos Estratégicos realiza e promove estudos e pesquisas 

prospectivas na área de ciência e tecnologia e suas relações com setores produtivos. 

 

www.iel.org.br 

 

Criado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), Instituto Euvaldo Lodi é responsável 

pelo desenvolvimento de serviços que favoreçam o aperfeiçoamento da gestão e a capacitação 

empresarial. Oferece à indústria brasileira as principais ferramentas para seu desenvolvimento 

pleno e sustentável: estímulo à inovação, eficiência em gestão e treinamento de lideranças 

afinadas com os desafios da nova ordem econômica mundial. 

 

www.abdi.com.br 

 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial é responsável por coordenar as ações e 

os programas dos chamados Destaques Estratégicos, iniciativas que tratam de questões 

fundamentais para desenvolver a indústria brasileira. 

 

www.abipti.org.br 

 

Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica possui estreita parceria com os 

conselhos nacionais de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti) e das 

Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap), além do Fórum de secretários municipais da Área 

de C&T. 

 

www2.anpei.org.br 

 

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras é uma e 

Entidade representativa do segmento das empresas e instituições inovadoras dos mais 

variados setores da economia que atua junto a instâncias de governo e formadores de opinião, 

visando elevar a inovação tecnológica à condição de fator estratégico da política econômica e 

de ciência e tecnologia do Brasil. 
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www.cdt.unb.br 

 

Vinculada à reitoria da Universidade de Brasília (UnB), o Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico tem como objetivo é promover e apoiar o empreendedorismo e 

o desenvolvimento tecnológico por meio da relação universidade, governo, empresa e 

sociedade, trazendo fortalecimento econômico e social para a região. 

 

www.softex.br 

 

A Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro tem como objetivo 

ampliar a competitividade das empresas brasileiras de software e serviços e sua participação 

nos mercados nacional e internacional. 

 

www. apex brasil.com.br 

 

Agência de Promoção de Exportações e Investimento tem como principal objetivo é o de 

inserir mais empresas no mercado internacional, e diversificar a pauta dos produtos 

exportados, aumentar o volume vendido e abrir novos mercados, além de consolidar os atuais. 

 

www.fnq.org.br 

 

A Fundação Nacional da Qualidade tem como objetivo disseminar os fundamentos da 

excelência em gestão para o aumento de competitividade das organizações e do Brasil. Para 

isso, propõe difundir amplamente esse conceito em organizações de todos os setores e portes, 

contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão nas empresas. 

 

www.inmetro.gov.br 

 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial objetiva fortalecer as 

empresas nacionais, aumentando a sua produtividade por meio da adoção de mecanismos 

destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços. Sua missão é prover confiança à 

sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da 

conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a 

competitividade do Brasil. 

 

www.protec.org.br 

 

Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica tem como objetivo estimular, fomentar e 

mobilizar os diversos segmentos da sociedade e do poder público em toda e qualquer 

atividade que promova a pesquisa e o desenvolvimento de inovações tecnológicas realizadas 

no País, procurando elevar a competitividade e a eficiência das empresas em geral na 

produção de bens, processos e serviços. 

 

  



167 

 

 

www.observatoriodainovacao.org.br 

 

Iniciativa conjunta da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da 

Universidade de São Paulo (USP) e do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). 

Suas funções básicas incluem o monitoramento, a promoção, a pesquisa e a proposição de 

agendas de trabalho relacionadas à inovação, de forma comparada ao ambiente internacional. 

 

 

Fonte: INEI. Empresas Fontes de Fomento e Financiamento à Inovação. Disponível em: 

<http://inei.org.br/fontes_de_fomento_e_financiamento_a_inovacao/> Acesso em: 21 jan. 

2019. 

 



168 

 

 

                                                      ANEXO I – PATENTES 

 

Fonte: www.gentequeinova.com.br 

 

www.inpi.org.br 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por registros de 

marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de 

franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e 

indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial. 

 

www.piipa.org 

 

Propriedade Intelectual para Benefício Público é uma organização internacional, sem fins 

lucrativos, que disponibiliza assessoria em propriedade intelectual para países em 

desenvolvimento e entidades de interesse público que procuram promover a saúde, 

agricultura, biodiversidade, ciência, cultura e meio ambiente. 

 

 

Fonte: INEI. Empresas Fontes de Fomento e Financiamento à Inovação. Disponível em: 

<http://inei.org.br/fontes_de_fomento_e_financiamento_a_inovacao/> Acesso em: 21 jan. 

2019. 
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                 ANEXO J – AGÊNCIAS DE INOVAÇÃO NAS UNIVERSIDADES 

Fonte: www.gentequeinova.com.br 

 

www.inovacao.usp.br 

 

Agência da USP de Inovação coloca o conhecimento gerado na Universidade à disposição de 

quem precisa e, ao mesmo tempo, traz para a universidade experiências externas. Tem como 

finalidade estabelecer estratégias de relacionamento entre a USP, os poderes públicos e a 

sociedade, dando suporte à criação, ao intercâmbio, à evolução e às aplicações de novas idéias 

em produtos e serviços, em prol do desenvolvimento socioeconômico estadual e nacional. 

 

www.inova.unicamp.br 

 

Agência de inovação da Unicamp que tem como objetivo estabelecer uma rede de 

relacionamentos da universidade com a sociedade para incrementar as atividades de pesquisa, 

ensino e avanço do conhecimento. Tem como missão fortalecer as parcerias da Unicamp com 

empresas, órgãos de governo e demais organizações da sociedade, criando oportunidades para 

que as atividades de ensino e pesquisa se beneficiem dessas interações e contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

 

www.dine.ufpe.br 

 

A Diretoria de Inovação e Empreendedorismo tem como objetivo promover a convergência 

entre as competências tecnológicas da Universidade Federal de Pernambuco e as demandas da 

sociedade, gerando parcerias e interações baseadas na confiança e comprometidas com a 

contínua produção e disseminação de conhecimento voltado para o progresso social. 

 

www.utfpr.edu.br/inovacao 

 

A Agência de Inovação da Universidade Tecnológica do Paraná tem como objetivo identificar 

oportunidades e incentivar a inovação, como nicho de mercado, amparados pela proteção 

intelectual, por meio da transferência de tecnologia. 

 

 

Fonte: INEI. Empresas Fontes de Fomento e Financiamento à Inovação. Disponível em: 

<http://inei.org.br/fontes_de_fomento_e_financiamento_a_inovacao/> Acesso em: 21 jan. 

2019. 
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