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RESUMO 

A academia e as empresas foram, por muito tempo, vistas como contextos opostos e 

totalmente independentes. Enquanto à primeira cabia a missão de formar profissionais, mão 

de obra especializada para alimentar as indústrias, à segunda ficava o papel de bem empregar 

e fazer uso dessa mão de obra. Um movimento, denominado pela literatura como segunda 

revolução acadêmica (ETZKOWITZ, 1998), é considerado o ponto de partida da integração 

entre essas duas faces. Só a partir desse marco é que as instituições de ensino e pesquisa 

passaram a incorporar a geração de valor econômico e o desenvolvimento social como parte 

de sua missão, tornando-se então universidades empreendedoras. Entretanto, verifica-se que 

ainda hoje existe uma grande lacuna entre as pesquisas realizadas na academia e o mercado, 

de modo que muitas dessas pesquisas desenvolvidas por anos no âmbito acadêmico e com 

grande potencial para gerar produtos inovadores, acabam por não gerarem nada além de 

artigos, monografias e dissertações. Este trabalho apresenta o estudo de caso de uma empresa, 

spin-off acadêmica originária de um programa de incentivo à inovação realizado na 

Universidade Federal de Juiz de Fora e do pesquisador que a desenvolveu, apontando as 

barreiras e dificuldades que este enfrentou ao capitalizar sua pesquisa e aventurar-se no 

mundo do empreendedorismo, bem como as conquistas de sua empresa em seus primeiros 

anos de vida.  

 

 

 

Palavras-chave: Universidade Empresa, Empreendedorismo, Inovação 



 

 

ABSTRACT 

The academy and the companies were long viewed as opposites and totally 

independent contexts. While it was up to the first mission to educate professionals, skilled 

manpower to food industries, the second was the role of good use and make use this 

manpower. A movement, known in the literature as the second academic revolution 

(Etzkowitz, 1998), is considered the starting point of integration between these two faces. 

Only from this mark is that educational institutions and research started to incorporate the 

economic value and social development as part of their mission, then becoming 

entrepreneurial universities. However, it appears that there is still a large gap between 

research conducted in academia and the marketplace, so research of many of these in the 

academic year with great potential to generate innovative products they fail to generate 

anything other than articles, monographs and dissertations. This paper presents a case study of 

a company spin-off of an original academic program to encourage innovation conducted at the 

Federal University of Juiz de Fora and the researcher who developed it, pointing out that the 

barriers and difficulties faced by capitalizing your search and venture into the world of 

entrepreneurship, as well as your company's achievements in its first year of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, muito tem se discutido a respeito das funções das universidades, 

além da formação de alunos, em termos de desenvolvimento socioeconômico de uma cidade, 

região, estado ou país. Tal análise é bastante complexa e envolve diversos indicadores, tais 

como: participação em organizações modernas e extremamente competitivas; dedicação a 

projetos de pesquisa inovadora em Centros Universitários ou Institutos de Pesquisa; e criação 

de novas empresas de serviços ou tecnologias avançadas. Independente do caso em questão, o 

objetivo é sempre o mesmo: contribuir para mudanças e avanços tecnológicos, econômicos e 

sociais que afetem positivamente a riqueza regional, estadual ou nacional (FAVA-DE-

MORAES, 2000). 

No final do século XIX, a inclusão da pesquisa como parte da missão das 

universidades possibilitou a criação das primeiras empresas de base tecnológica oriundas de 

ambientes e pesquisas acadêmicas (SHANE, 2004). Assim, após a segunda revolução 

acadêmica, segundo Etzkowitz (1998), os institutos acadêmicos e de pesquisa têm passado a 

estimular iniciativas para a consolidação do novo papel das universidades: a chamada 

universidade empreendedora, capaz de capitalizar o conhecimento promovendo a formação de 

riqueza e o desenvolvimento social e econômico.  

A inovação tecnológica, a comercialização/capitalização da pesquisa, e o 

empreendedorismo são fatores intrinsecamente ligados e fundamentais para geração e 

manutenção de riquezas em um país (HINDLE, K.; YENCKEN, J., 2004). Ainda nesse 

contexto, inúmeros autores salientam a importância do investimento em inovação tecnológica, 

visto que o avanço do nível tecnológico, além de influenciar no desenvolvimento econômico, 

no longo prazo, é também um aspecto essencial para a criação de vantagens competitivas 

sustentáveis de uma nação (EBT Brasil, 2010). 

 Pesquisadores da academia, sejam professores ou alunos, são ferramentas ímpares 

no processo de inovação e transferência de tecnologia, devido ao conhecimento tácito 

tecnológico acumulado que possuem. Por isso, apresentam elevado potencial para criarem 

produtos ou processos inovadores, que serão reconhecidamente importantes para os 

desenvolvimentos econômico, social e tecnológico de uma nação (ARAÚJO et al., 2004). 
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1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em diversos países, as universidades e órgãos governamentais já perceberam o papel 

estratégico que os laboratórios e centros de investigação podem desempenhar. Desse modo, 

iniciativas de financiamento e apoio à criação de empresas nascidas da colaboração 

universidade/empresa têm se propagado. Especialmente nas últimas décadas, as instituições 

de ensino têm sido associadas ao desenvolvimento e crescimento de muitas empresas de base 

tecnológica (NDONZUAU et al., 2002). 

No relatório intitulado "Promover o empreendedorismo, a Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Europeu” (OCDE, 1998), frisa-se que as instituições 

acadêmicas precisam desenvolver políticas estruturais e formais de modo a facilitar a 

trajetória da pesquisa à criação de novos empreendimentos. 

Entretanto, o processo de criação de novos empreendimentos, oriundos de pesquisas 

acadêmicas com algum potencial econômico, não é simples nem espontâneo. Muito pelo 

contrário, está repleto de inúmeros obstáculos, dificuldades, entraves, barreiras culturais e 

outras fontes de resistência - doravante denominado 'problemas' (NDONZUAU et al., 2002), 

os quais serão abordadas e discutidas ao longo deste trabalho. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

No período de 2007 a 2011, o autor desse trabalho realizou as seguintes atividades: 

participação em dois Programas de Incentivo à Inovação (PII) realizados na Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), conduzidos pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico 

(SEDETEC) e pelo Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia 

(CRITT), contando ainda com a consultoria técnica do Núcleo de Tecnologia da Qualidade e 

da Inovação (NTQI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Sebrae MG; 

participação em concursos e congressos de inovação e gestão de desenvolvimento de produtos 

e execução de trabalhos para empresas nascentes de base tecnológicas (ENBT’s).  

Durante todo esse período, pode-se perceber que, a quantidade de pesquisa com 

elevado potencial inovador e tecnológico no âmbito de uma universidade ou centro de 

pesquisa é consideravelmente grande. Entretanto, muito pouco dessa produção acadêmica tem 

continuidade e dão origem a spin-offs, vindo a disponibilizar seus produtos inovadores aos 

consumidores finais. 
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Ainda nesse contexto, é possível perceber a importância do tema, que vem sendo 

continuamente estudado e abordado em trabalhos e produções científicas ao longo das últimas 

décadas, seja apontando a importância das spin-offs para o desenvolvimento econômico de um 

país ou o novo e fundamental papel da universidade-empreendedora, fonte não apenas de 

conhecimento, mas também de inovação e avanços tecnológicos. 

Por fim, o autor mantém ainda contato profissional com um pesquisador, atualmente 

professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), sócio empreendedor e fundador 

de uma EBT. Empresa esta, fruto de um spin-off acadêmico e do PII da UFJF, que será 

explorada no estudo de caso desse trabalho. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Com base na justificativa acima apresentada e, em virtude da comprovação, por 

experiência própria, da existência de uma lacuna que ainda separa os bons trabalhos de 

pesquisa desenvolvidos na academia de promissores produtos inovadores com potenciais 

mercados, o autor resolveu estudar o porquê e quais barreiras fazem com que tal fato ocorra. 

De modo a apresentar e desmistificar os caminhos ou métodos para que os pesquisadores 

adentrem cada vez mais ao campo do empreendedorismo, sem deixar as pesquisas realizadas 

na academia. 

Pretende-se ainda exemplificar e estudar o caso do Professor Dr. José Marques, 

professor na UFSCAR, pesquisador e empreendedor, que exemplifica exatamente a figura do 

pesquisador-empreendedor, ao obter sucesso e transformar suas pesquisas acadêmicas em 

potenciais produtos lançados no mercado, como é o caso de um dinamômetro de mão, 

Handgrip, primeiro produto de sua ENBT, SENSORMED – Indústria e Comércio 

Equipamentos médicos Ltda., recém criada. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Estudar as barreiras que distanciam os pesquisadores do mercado, levantando os 

pontos críticos principais, com base na experiência e vivência de uma spin-off acadêmica da 

UFJF e, propor caminhos e  soluções para que outras spin-offs tenham menos dificuldade para 

chegar ao mercado. 
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1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

No que se refere à metodologia de pesquisa, utilizou-se a classificação de Miguel 

(2010) para sua classificação, conforme pode ser verificado na figura a seguir: 

Natureza

Objetivos

Abordagem

Básica

Aplicada

Exploratória

Descritiva

Explicativa

Normativa

Quantitativa

Qualitativa

Combinada

Experimento

Modelagem e Simulação

Survey

Estudo de Caso

Pesquisa-Ação

Soft System Methodology

Natureza

 

Figura 1 – Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Adaptado de Miguel (2010) 

Com relação à sua natureza, a pesquisa pode ser considerada básica. No que se refere 

aos objetivos, trata-se de um estudo explicativo, uma vez que visa identificar e pontuar os 

fatores e barreiras existentes na criação de uma spin-off, exemplificando e aprofundando o 

tema com a análise de um caso real. 

Por fim, sua abordagem é qualitativa e será trabalhada por meio de um estudo de 

caso. Método através do qual o aluno recorrerá a diversas fontes de evidências (roteiros, 

entrevistas, questionários, observações diretas, artigos, documentos, observação participante) 

com o intuito de formar uma consistente base de dados através de anotações, tabelas, gráficos, 

relatórios, para que seja possível realizar a sucessão das evidências.  

Com base nessa metodologia, pretende-se desenvolver o trabalho via utilização de 

um estudo de caso conduzido em uma empresa nascente de base tecnológica oriunda do 

primeiro PII, que se encontra, atualmente, em fase de mudança para a cidade de São Carlos – 

SP. A empresa tem ainda pretensão de se hospedar no Parque Tecnológico da São Carlos, 

sede de muitas outras empresas de origem acadêmica. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho é estruturado em capítulos que fornecem análise de conteúdo teórico 

fundamental ao tratamento e interpretação dos dados do estudo de caso, bem como os 

resultados obtidos e considerações finais. 

O primeiro capítulo contempla introdução da pesquisa, a justificativa e objetivos que 

envolvem o estudo, bem como as delimitações de escopo e o levantamento de hipóteses que 

estão relacionadas a questões que podem ser pressupostas antes do desenvolvimento do 

trabalho de maneira completa. Além disso, este capítulo mostra a metodologia empregada. 

O segundo capítulo é composto pela revisão bibliográfica, expondo os principais 

conceitos selecionados, que possuem relação direta com os objetivos deste trabalho. 

Abordagens teóricas acerca das spin-offs de origem Acadêmicas; Universidade Empresa, 

Transferência de Tecnologia; Obstáculos e barreiras enfrentados durante a criação de uma 

ENBT, verificando os principais enfoques já existentes para o assunto. 

O capítulo três consiste no modo como foi desenvolvido este trabalho, partindo de 

um protocolo de pesquisa e culminando na análise dos dados coletados. Ao longo deste 

capítulo é apresentado o mercado de atuação em que a empresa se insere e as tendências desse 

mercado para os próximos anos; a empresa propriamente dita, como surgiu, quem a compõe e 

quais são as linhas de produtos que esta pretende disponibilizar no mercado. Por fim, é 

explicado como foi feita a coleta dos dados referentes à empresa, ao seu mercado de atuação, 

linha de produtos, barreiras encontradas e, posteriormente, é feita uma triagem e análise dos 

dados coletados, apontando as ferramentas da Gestão de Desenvolvimento de Produto (GDP) 

utilizadas no desenvolvimento da empresa e a importância destas e do PII para a 

SENSORMED. 

No Capítulo quatro são apresentados os resultados deste trabalho. Tal capitulo ficou 

dividido em dois tópicos que descrevem, respectivamente, as principais conquistas da 

empresa, mitigando os fatos importantes que tornaram possíveis essas conquistas, e as 

principais barreiras e dificuldades enfrentadas ao longo do desenvolvimento da empresa, 

como foram sanadas ou contornadas. 

Por fim, são apresentadas as conclusões deste estudo, divididas em recomendações 

àqueles que querem se aventurar no mundo do empreendedorismo e capitalizar o 

conhecimento adquirido com as pesquisas acadêmicas e nas considerações finais deste 

trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  CONCEITOS INICIAIS 

2.1.1 Produção Acadêmica e Proteção do Conhecimento 

A produção acadêmica e a proteção do conhecimento são assuntos continuamente 

debatidos. Os pesquisadores que comercializam suas pesquisas têm deixado de ser vistos de 

forma diferente e já são enxergados, pelos seus semelhantes, como exemplos de desempenho 

que estão aproveitando oportunidades de negócios. O crescimento da produção acadêmica 

voltada para a aplicação comercial e para o desenvolvimento econômico tem aumentado a 

relevância e o papel da universidade para a economia (SCHOLZE & CHAMAS, 1998). 

A partir do momento que se reconhece o valor econômico da pesquisa científica 

produzida na academia, possíveis resultados futuros ocorrerão em função da devida 

proteção/apropriação desse conhecimento. Fato contestado pelo seu valor simbólico e também 

monetário (FERREIRA, 2002, p.23). Diversos outros autores afirmam ainda que, no passado, 

os pesquisadores se davam por satisfeitos com o reconhecimento na reputação, deixando 

possíveis compensações financeiras de suas pesquisas para a indústria que viesse a explorá-la. 

Contudo, esta segmentação de trabalho institucional está se esvaindo e, os profissionais, 

alunos e a própria universidade tem enxergado a importância e necessidade de se proteger o 

conhecimento produzido, em especial aquele que tem potencial para gerar importantes 

rendimentos. 

Com a forte globalização dos mercados mundiais, a capitalização do conhecimento 

vem se mostrando como um, senão o mais, importante alicerce para o desenvolvimento 

tecnológico e econômico. Nesse sentido, se faz extremamente importante discutir as novas 

relações entre a produção científica e propriedade, principalmente no contexto das academias. 

2.1.2 Inovação e Tecnologia 

Duas são as classificações principais para a inovação: inovações incrementais e 

inovações radicais. Para Leite (2005) e Tigre (2006) as inovações incrementais referem-se a 

melhorias no desempenho de processos, produtos ou serviços. Ocorrem de forma contínua por 

meio de melhorias e aprimoramentos executados na qualidade, layout, design, logística, 

administração, destes produtos, processos ou serviços. Por outro lado, as inovações radicais 

vão além e provocam o surgimento de um novo produto ou processo, significativamente 
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diferente, que impacta diretamente o mercado e geram oportunidades de novos 

empreendimentos. Ocorrem descontínuas no tempo e nos setores e produzem um salto 

tecnológico e produtivo, dando início a uma nova direção tecnológica (apud SOUZA, 2010, 

p.14-15). 

Essas definições são complementadas por outros autores ao afirmarem que a 

inovação incremental mantém a mesma trajetória do padrão tecnológico em vigor, enquanto 

que a radical rompe com o paradigma em vigor de resolução dos problemas de engenharia, 

produção e comercialização, iniciando uma nova trajetória. 

O conceito de inovação, tal como utilizado no campo da ciência e tecnologia, provém 

em geral dos economistas, preocupados com as maneiras de tornar as empresas e os países 

mais eficientes e produtivos, em um ambiente competitivo, e levou à criação de um amplo 

conjunto de novos mecanismos institucionais e financeiros para estimular as empresas a se 

voltarem para as universidades. Em várias universidades, isso levou à criação de escritórios de 

assistência técnica e gerenciamento de propriedade intelectual, bem como a novos arranjos 

institucionais tais como incubadoras e parques científicos. Também levou a recomendações 

mais amplas de política pública para mudanças nas políticas nacionais de ciência e tecnologia 

que, no entanto, foram raramente implementadas. 

Ferreira (2002) defende que capital e a tecnologia são fatores chave para o poder 

econômico, pois o desenvolvimento de tecnologia é capaz de aumentar a produtividade e 

induzir a um acelerado e progressivo crescimento econômico e social. O autor (2002, p.3) 

afirma ainda que a inovação é mantida pela transferência de tecnologia e a define como algo 

que: “se inicia com a concepção de uma ideia e de seu movimento em direção à criação de um 

produto ou processo comercialmente bem-sucedido e que seja competitivo”.  

2.1.3 Produção Acadêmica, Proteção do Conhecimento, Inovação e Tecnologia no 

Brasil 

Segundo Mello (2008), no Brasil o número de pós-graduados anualmente é bastante 

significativo. Somente no ano de 2007 se formaram cerca de 11.000 doutores e 35.000 

mestres, nos 1819 programas de pós-graduação stricto sensu oferecidos em 196 instituições 

científicas e tecnológicas, a maioria dessas, universidades. Ainda segundo o autor, esses 

valores expressivos se devem a uma sistemática politica de incentivo à pesquisa e a atividades 

de pós-graduação, oriunda de meados da década de 1960. A Universidade de São Paulo (USP) 

lidera o ranking das instituições brasileiras com mais artigos indexados, com 26% da 
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produção científica nacional, entre os anos de 998 e 2002, seguida da Universidade Estadual 

de Campinas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado de São Paulo 

e as universidades federais de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. (LANDI e GUSMÃO 2005). 

São exatamente nesses centros de pesquisas científicas e tecnológicas, especialmente 

nas instituições ou universidades publicas, que são produzidos os trabalhos científicos que 

colocam o país como produtor de aproximadamente 1,8% da produção cientifica indexada 

mundial, o que praticamente equivale a participação percentual de seu PIB no PIB mundial. 

(MELLO, MACULAN & RENAULT, 2007). 

Por outro lado, este cenário não é o mesmo quando se trata de depósitos de patentes, 

por parte do Brasil, no contexto mundial. A participação do país nesse cenário mundial de 

depósito de patentes e proteção do conhecimento é cerca de 30 vezes menor que a produção 

científica indexada. O percentual das patentes depositadas pelo país, em relação ao total 

depositado pelo mundo no escritório americano de patentes, é da ordem de apenas 0,06% 

(MELLO, MACULAN & RENAULT, 2007). 

Nessa linha de desenvolvimento e aplicações do conhecimento, Schuartzman (2008) 

defende que geração de conhecimento e suas aplicações não ocorrem necessariamente em 

sequência, e as melhores instituições científicas são as que fazem bem as duas coisas. Dessa 

forma, elas conseguem atrair mais recursos, pessoas e pesquisadores mais talentosos e, ao 

longo do tempo, deixam para trás instituições e grupos que se mantêm isolados em um 

universo voltado apenas para pesquisa. 

Essa crença foi claramente expressada por proeminentes cientistas latino-americanos 

que participaram do fórum virtual sobre “Sociedade Civil em Ciência, Tecnologia e 

Inovação” realizado pela Organização dos Estados Americanos, em 2005. Entre outros pontos, 

eles afirmam que: 

É essencial ter informação sobre casos de sucesso onde Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Educação Científica (STISE, na sigla em inglês) produziram impacto 

contra a pobreza, ajudaram a gerar empregos e fortaleceram a governança 

democrática. A informação e compreensão das estruturas internacionais 

relacionadas aos direitos de propriedade intelectual e às patentes, em todos os níveis 

da sociedade, é essencial, tanto para proteger a cultura étnica local e sua história e 

biodiversidade, como para produzir invenções locais economicamente e socialmente 

úteis para a sociedade local” (ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 2005). 

A política nacional de ciência, tecnologia e inovação destaca, em seus objetivos, a 

importância da inovação como elemento estratégico da política nacional de desenvolvimento 

(MCT, 2002). Entretanto, o estudo de inovação e suas implicações para o desenvolvimento 
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econômico e social é tarefa complexa, seja pela heterogeneidade que caracteriza a atividade 

econômica, seja pela diversidade dos processos de criação tecnológica vivenciados em 

diferentes épocas e regiões.  

2.2 EMPREENDEDORISMO ACADÊMICO/UNIVERSIDADE EMPRESA 

Ao estudar a literatura sobre o Empreendedorismo Acadêmico/ Universidade 

Empresa, nota-se que existem muitas definições de Universidade Empreendedora, mas não 

um consenso dos autores. Apesar disso, é possível perceber semelhanças e similaridades nas 

definições, o que reforça a importância do tema e dos fatores que influenciam essa tendência, 

em acentuada expansão nas universidades. Lemos (2008, p15) afirma que:  

“Existem algumas características similares nas definições que revelam a 

importância dos fatores que exercem influência sobre essas universidades. Por 

exemplo: a alta inter-relação com o governo e com as empresas; a busca por 

diferentes receitas; as atividades empreendedoras exercidas por qualquer membro 

da academia (professor, estudante ou funcionário); a implantação de diferentes 

estratégias para melhorar a criação de novos negócios e as adaptações em sua 

estrutura organizacional.” 

Em uma detalhada análise e síntese da literatura sobre empreendedorismo 

universitário, Rothaermel, Agung, & Jiang, (2007) estudaram 173 artigos acadêmicos 

publicados em jornais e revistas científicas de todo o mundo, arbitrados entre 1981 e 2005, e 

observaram que a maior concentração de artigos publicados ocorre em anos mais recentes, 

sobretudo a partir do final dos anos 90, o que indicaria um aumento no nível de transformação 

nas universidades de todo o mundo.  

Embora o ensino e a investigação sejam tradicionalmente considerados como as 

principais missões da universidade, esta visão tem mudado gradualmente com o surgimento 

de novos pensamentos sobre o papel das universidades no sistema de produção e valorização 

do conhecimento. As correntes de pesquisas sobre a universidade empreendedora enxergam a 

atividade empresarial como um passo na evolução natural de um sistema universitário que 

enfatiza o desenvolvimento econômico, diferindo do perfil mais tradicional de ensino e 

pesquisa (ROTHAERMEL, AGUNG & JIANG, 2007). Os autores defendem também que a 

maioria dos estudos relacionados ao tema discorre sobre a estrutura organizacional - como 

sistemas de incentivos, prestígio da universidade, localização, cultura, agentes intermediários, 

experiência, foco e identidade - das universidades que inibem ou estimulam a pesquisa 

aplicada. 
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Embora os fatores acima mencionados incluam elementos internos de uma 

universidade, Etzkowitz (2003) defende que o processo de empreendedorismo oriundos das 

universidades também é fortemente influenciado por fatores externos. Dentre esses, podem-se 

citar as políticas e regulamentações governamentais, a conjuntura regional e o setor industrial 

local (ROTHAERMEL, AGUNG & JIANG, 2007). 

As Universidades de países desenvolvidos têm se voltado cada vez mais ao 

empreendedorismo, migrando de um "sistema de inovação fechada" para um "sistema de 

inovação aberta". Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002) afirmam que, nas últimas décadas, as 

universidades e os políticos perceberam o papel estratégico que os laboratórios e centros de 

investigação podem desempenhar, através da sua capacidade de criar e difundir o 

conhecimento, na promoção da capacidade de uma região para inovar. Como resultado disso, 

desde o início de 1980, as universidades dos EUA aumentaram consideravelmente as suas 

atividades empresariais ao longo de muitas dimensões, entre as quais destacam-se: 

patenteamento, proteção do conhecimento, licenciamento de novas tecnologias, criação de 

incubadoras, parques tecnológicos, spin-offs acadêmicos e investimentos de capital em start-

ups (ROTHAERMEL, AGUNG & JIANG, 2007). 

Esse aumento concomitante de empreendedorismo universitário também pode ser 

observado na Europa. Segundo o Sistema Europeu de Vigilância da Inovação - EIMS, na sigla 

em inglês – (1995) a Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, criou diversas 

iniciativas diretas no intuito de melhorar a transferência de tecnologia das instituições de 

ensino para a indústria. As universidades europeias, em particular alguns no Reino Unido, 

Alemanha, Suécia e Itália, são importantes fontes de tecnologia, no entanto, e principalmente 

devido às diferentes sistemas jurídicos, essas universidades não apresentam a mesma 

eficiência na transferência de tecnologia, se comparadas aos seus homólogos dos EUA 

(ROTHAERMEL, AGUNG & JIANG, 2007). 

Dentre os fatores, citados pela literatura, que estão impulsionando mais fortemente 

essa vertente Universidade Empresa, pode-se destacar: o aumento do capital de risco, a 

mobilidade e maior empenho de cientistas e engenheiros, além dos importantes avanços 

tecnológicos na computação, biotecnologia, e, mais recentemente, na nanotecnologia 

(ROTHAERMEL, AGUNG & JIANG, 2007).   

Uma vez que uma proporção significativa dos produtos e processos que estão sendo 

criados e vendidos não poderiam ter sido desenvolvidos sem pesquisa acadêmica, a maioria 

das universidades e centros de pesquisa estão conscientes de que podem explorar os seus 
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próprios resultados da investigação através da promoção e manutenção da criação de novos 

empreendimentos (NDONZUAU et al., 2002). Demonstrando assim o seu novo papel no 

desenvolvimento econômico e o seu impacto na sociedade. 

2.2.1 Cooperação Universidade-Empresa: Transferência de Tecnologia 

Para tornar a ação da universidade mais presente e efetiva, a gestão da tecnologia na 

instituição tem de assumir um papel central na maximização de oportunidades de cooperação 

e melhor aproveitamento dos conhecimentos científicos e técnicos disponíveis na academia. 

Uma das formas mais eficazes de se promover o desenvolvimento econômico e social a partir 

da interação entre as universidades e o setor empresarial é o apoio à consolidação de novas 

empresas de base tecnológica (EBTs) oriundas de resultados de pesquisas acadêmicas 

(ETZKOWITZ, 1998; ROTHAERMEL, AGUNG & JIANG, 2007). 

O mecanismo mais tradicional na relação U-E consiste na prestação de serviços. 

Caso em que a mão de obra especializada, formada nos centros universitários é solicitada por 

parte das empresas e prestam serviços técnicos a essas. Desse modo, o conhecimento, 

aprendizagem e importantes informações adquiridas ao longo da formação acadêmica, 

chegam à sociedade por meio de serviços prestados às empresas contratantes (GARNICA; 

TORKOMIAN, 2005).  

Uma segunda forma de transferência se dá por meios de contratos de pesquisa e 

parcerias entre as instituições científicas, centros de pesquisa. Na maioria das vezes esses 

contratos são realizados em torno de um tema em específico, podendo gerar ou não inovação 

em processos e produtos (GARNICA; TORKOMIAN, 2005).  

Outro mecanismo possível de transferência de tecnologia é o licenciamento de 

patentes. Tal método, segundo Takahashi e Takahashi (2007, p. 214-215), refere-se a um 

“acordo contratual, no qual uma organização vende direitos de usar tecnologia na forma de 

patente, processo e know-how técnico a outra empresa pelo pagamento de royalties e/ou 

compensação financeira”. 

Apesar dessas formas de cooperação mais tradicionais, desde muito praticadas pelas 

universidades e empresas e, em virtude das mudanças em andamento no sistema produtivo 

global, meios de interação universidade-empresa (U-E), tais como, as incubadoras de 

empresas de base tecnológica, têm despertado um interesse cada vez maior por parte de 

governos, acadêmicos, economistas, empresários e formuladores de políticas, independente do 

status do país, como estratégia de inovação para a pequena empresa, para o fortalecimento das 
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universidades e, em especial, como instrumento de políticas de promoção de desenvolvimento 

local e regional (DINIZ; OLIVEIRA, 2006). Segundo Côrtes et al. (2005), o desenvolvimento 

dessas incubadoras têm ocorrido pela necessidade das universidades estreitarem suas relações 

com o ramo empresarial e pelo pensamento empreendedor que começa a surgir cada vez mais 

cedo na vida acadêmica. 

É exatamente no contexto de incubadoras de empresas e, de certo modo, 

impulsionado por elas, que surgem as spin-offs acadêmicas. Shane (2004) defende que a spin-

off acadêmica é uma empresa aberta para empreender um conhecimento, devidamente 

protegido, fruto de um trabalho de pesquisa desenvolvido em uma instituição acadêmica. 

Garnica e Torkomian (2005), afirmam que a spin-off acadêmica, é um dos mais eficientes 

meios de transferência de tecnologia e de geração de interações estáveis. 

Vários autores defendem ainda que as empresas baseadas no conhecimento são 

fundamentais para a revitalização de muitas regiões, especialmente aquelas que sofreram um 

declínio nas indústrias tradicionais gerando uma ampla gama de efeitos positivos no 

desenvolvimento economia (GARNICA; TORKOMIAN, 2005). 

2.2.2 SPIN-OFFS Acadêmicos (SOA) 

Nos EUA, o berço do espírito académico, o fenômeno spin-off alcançou seu primeiro 

sucesso há muitos anos. Popularizado pelo desenvolvimento do lendário Vale do Silício e 

Rodovia 128 em torno de prestigiadas universidades como Stanford e MIT, spin-offs 

acadêmicos (SOA) ter sido parte do cenário acadêmico norte-americano há décadas (Roberts, 

1991). Na Europa, o fenômeno ainda está em sua infância. Embora a primeira universidade de 

spin-offs apareceu em meados dos anos 1970, eles foram considerados como epifenômenos, 

as universidades eram muitas vezes totalmente indiferentes a eles e às vezes até opostos ao 

seu desenvolvimento (STANKIEWICZ, 1994). 

A nomenclatura spin-off é utilizada em diversos contextos e definida por diversos 

autores. Nesse trabalho será abordada como empresa nascente ou criada para explorar um 

produto ou serviço, tecnológico, fruto de um estudo ou pesquisa universitária, como será visto 

a seguir.  

2.2.2.1 O conceito de SPIN-OFF 

Antes de começar a enumerar as diversas definições do termo spin-off, segundo 

pensamentos e opiniões de diversos autores, é essencial que se entenda o que seja pesquisa 

básica, pesquisa aplicada e proteção intelectual (já apresentado no tópico 2.1.1). 
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“A qualidade definidora da pesquisa básica é que ela procura ampliar a 

compreensão dos fenômenos de um campo da ciência [...] sua propriedade essencial 

e definidora é a contribuição que ela procura trazer ao corpo de conhecimento 

explicativo geral de uma área da ciência. Enquanto a pesquisa básica procura 

ampliar o campo do entendimento fundamental, a pesquisa aplicada volta-se para 

alguma necessidade ou aplicação por parte de um indivíduo de um grupo ou da 

sociedade” (STOKER, 2005, p. 22-24). 

Pereira (2005, p38) defende que, desde sempre, o objetivo da pesquisa básica 

compreende o entendimento do objeto de estudo, enquanto que a pesquisa aplicada relaciona-

se com seu uso. Ainda segundo a autora, como o uso da pesquisa aplicada subentende a 

exploração comercial da mesma, considerando-se que seus resultados são itens passíveis de 

proteção ou já protegidos por algum tipo de propriedade intelectual. 

Desse modo, quando a pesquisa aplicada gera um item de propriedade intelectual, 

orientado para o uso do conhecimento na solução de um problema ou demanda mercadológica, 

tem-se um substrato básico do conhecimento acadêmico, que pode gerar uma nova empresa. 

Chega-se, portanto, ao conceito de spin-offs universitárias: “novas empresas fundadas para 

explorar um item de propriedade intelectual criado em uma instituição acadêmica” (SHANE, 

2004, p. 4). 

Spin-offs acadêmicos são considerados na literatura como um subconjunto de 

empresas baseadas em novas tecnologias e, muitas vezes, também chamados, de spin-outs ou 

“academic start-ups”. Torkomian e Ignácio (2004) definem as spin-offs como “empresas 

juridicamente constituídas que tiveram como principal fator de criação o aproveitamento de 

uma oportunidade de negócios gerada pelos resultados finais ou parciais de uma pesquisa 

acadêmica. Roberts (1991) define Spin-off como uma empresa criada por pessoas que estudam 

ou trabalham em universidades.  

Atualmente, tende-se ainda a definir “spin-off acadêmico” como a transferência de 

tecnologia em forma de uma nova empresa a partir de uma instituição acadêmica, havendo ou 

não a participação do inventor na gestão do novo empreendimento (NICOLAU & BIRLEY, 

2003; DJOKOVIC & SOUITARIS, 2008; O’SHEA, CHUGH & ALLEN, 2008). Portanto, 

entende-se que é condição essencial para que se forme um SOA somente a transferência de 

tecnologia para um novo empreendimento, e não necessariamente a de pessoas (DJOKOVIC 

& SOUITARIS, 2008). 

Na definição da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), spin-offs são: a) firmas criadas por pesquisadores do setor público (pessoal do estafe, 

professores ou estudantes); b) empresas emergentes que dispõem de licenças de exploração de 
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tecnologias geradas no setor público; e c) empresas emergentes sustentadas por uma 

participação direta de fundos públicos ou que foram criadas a partir de instituições públicas de 

pesquisa. 

Por fim, referências à origem desse tipo de empresa são feitas por meio da utilização 

de termos como academic, university, researchbased e science-based. Dessa forma, academic 

spin-off (ASO), university spinout organization (USO), research-based spin-off (RBSO) e 

academic new technology-based firm (ANTBF) são exemplos de nomenclaturas comumente 

encontradas em artigos científicos da área (e.g. DJOKOVIC & SOUITARIS, 2008; MUSTAR 

et al., 2006; O’SHEA, CHUGH & ALLEN, 2008). 

2.2.2.2 Processo de Criação de uma SPIN-OFF 

Roberts e Malone (1996) identificaram quatro papéis principais desempenhados no 

processo de criação de uma spin-off: 

 Do originador da tecnologia - a pessoa ou organização que faz a tecnologia da 

pesquisa básica passar por estágios de desenvolvimento até o ponto de ser 

transferida; 

 Da organização-mãe - na qual o P&D é conduzido pelo originador da 

tecnologia, o qual assiste e controla o processo de proteção intelectual por 

intermédio do escritório de transferência de tecnologia; 

 Do empreendedor (ou equipe empreendedora) – aquele que toma a tecnologia e 

cria um negócio centrado na referida tecnologia; 

 Do investidor – aquele que representa a empresa de capital empreendedor que 

fomenta o empreendimento em troca da participação acionária na nova 

empresa. 

É importante ainda destacar que o papel de originador da tecnologia (inventor) é 

distinto do papel do empreendedor. 

Como defendido e esquematizado por Ndonzuau et al. (2002), o processo de criação 

de uma spin-off acadêmica pode ser dividido em quatro etapas principais (Figura 1): 1ª) 

geração de idéias a partir de resultados da pesquisa; 2ª) finalização de projetos do novo 

negócio a partir das idéias; 3ª) lançamento da spin-off; e 4ª) fortalecimento da nova empresa. 
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Figura 2 – Processo de Criação de uma spin-off acadêmica 

Fonte: Adaptado de Ndonzuau et al. (2002) 

 

Estágio 1: Gerar ideias de negócio a partir de pesquisas 

O propósito do primeiro estágio é produzir ideias de negócio, sugestões e propostas 

dentro da comunidade científica para a exploração comercial. Nesse estágio, as duas maiores 

dificuldades sofridas pelas universidades são: (a) a cultura acadêmica, e (b) a identificação 

interna. Quanto à cultura, há três aspectos que dificultam o processo: 1) a necessidade de 

publicar resultados de pesquisa, que impera no meio acadêmico e pode criar conflito em 

relação à necessidade da empresa de manter em segredo a tecnologia; 2) o ponto de visto dos 

atores envolvidos (os pesquisadores veem o dinheiro como o meio para a pesquisa e os 

homens de negócio veem a ciência como o meio para obter dinheiro); e 3) o fato de muitas 

pesquisas realizadas pelos acadêmicos serem consideradas desinteressante sob o ponto de 

vista econômico. Além disso, muitas universidades não possuem pessoas capacitadas para 

identificar boas oportunidades de negócio (NDONZUAU et al., 2002).  

 

Estágio 2: Finalizar projetos de novas empresas  

A proposta do segundo estágio é transformar a ideia mal estruturada, que foi 

escolhida no primeiro estágio, em um projeto coerente e coeso. O primeiro passo é a proteção 

das ideias e, em seguida, o desenvolvimento das ideias de negócio, abordando o 

desenvolvimento tecnológico, o comercial e o financeiro (NDONZUAU et al., 2002). 

 

Estágio 3: Lançar empresas spin-offs a partir dos projetos 

O terceiro estágio consiste na criação de uma nova firma para explorar uma 

oportunidade administrada por uma equipe profissional e apoiada por recursos tangíveis 

(dinheiro e material) e intangíveis (humano). Além disso, deve-se levar em consideração o 
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relacionamento com a universidade tanto a nível institucional (entre universidade e spin-off) 

quanto a nível pessoal (entre universidade e pesquisador) (NDONZUAU et al., 2002). 

 

Estágio 4: Fortalecer a criação de valor econômico 

Nesta etapa, a empresa consolida as anteriores, gerando para a economia local 

vantagens tangíveis (empregos, investimento, impostos etc.) e vantagens intangíveis 

(renovação da economia, dinamismo empreendedor, constituição de centros de excelência etc) 

(NDONZUAU et al., 2002). 

Shane (2004) aborda a geração de spin-offs, apresentando dois processos: o de 

criação; e o de desenvolvimento. O processo de criação de spin-offs, de acordo com Shane 

(2004), tem início quando pesquisadores universitários usam fundos privados ou 

governamentais para obter recursos físicos e humanos para a pesquisa (Figura 2). Quando os 

inventores percebem que criaram uma inovação tecnológica, eles a revelam para a 

universidade, que, por sua parte, avalia se a tecnologia é passível de ser protegida por patente 

ou por direitos autorais, bem como se o retorno da tecnologia será superior aos custos de 

proteção. Em caso positivo, a universidade protege o conhecimento produzido e inicia a 

divulgação desta tecnologia para empresas que possivelmente teriam interesse de explorá-la. 

Quando o licenciamento da tecnologia não é feito com uma empresa já estabelecida, o 

inventor/pesquisador pode criar uma spin-off, que explorará a tecnologia comercialmente. 

 
Figura 3– Processo de criação e desenvolvimento de uma spin-off acadêmica 

Fonte: adaptado de Shane (2004) 

 

Após estas etapas, inicia-se o processo de desenvolvimento da spin-off, com o 

aprimoramento mercadológico e técnico da tecnologia. Definidas as oportunidades de negócio 

a serem exploradas, parte-se para o desenvolvimento técnico adicional, quando são feitos 



27 

 

testes para provar a efetividade da tecnologia. Nesta etapa, são desenvolvidos os protótipos da  

tecnologia. Posteriormente, na etapa de desenvolvimento do produto, a tecnologia é 

aprimorada para a comercialização. Aqui, acontecem alterações no produto para melhorar seu  

desempenho, aumentar robustez, adicionar tecnologias de suporte e passar da escala  

laboratorial para a escala industrial - scale-up (SHANE, 2004). 

Por fim, buscando entender o perfil de quem cria uma spin-off ou quem estaria mais 

disposto a tal, um estudo, realizado pela Comissão Europeia (2003), identifica que o maior 

desejo de criação de spin-offs está entre o público mais jovem, estudantes de doutorado, 

gerentes seniores de grandes empresas e empreendedores já formados, ou seja, que já tiveram 

algum negócio anterior. Já entre os que menos se interessam estão os professores 

universitários com dedicação integral, pesquisadores assistentes e pesquisadores bolsistas 

(grant assistants), conforme pode ser observado na figura 1. 

 

 

Figura 4 – Categorias de indivíduos com maior probabilidade de criar Spin-offs 

Fonte: Torkomian e Ignácio, 2004 (Adaptado) 

 

2.2.2.3 Fatores Influenciadores/ Críticos na Geração de uma SPIN-OFF 

Na literatura sobre empreendedorismo de modo geral e, em específico sobre spin-offs, 

é vastamente aceita a não linearidade no processo de criação e desenvolvimento deste tipo de 

empresa, o que originou vários modelos e situações. Em geral, esses modelos visam 

identificar as características organizacionais apresentadas em cada fase de desenvolvimento e 

sugerir mudanças no desenvolvimento dos recursos e capacidade dinâmica da sociedade para 

avançar para a próxima fase. 

No modelo proposto por Vohora et al. (2004), aplicado especialmente para spin-offs 

acadêmicos em setores considerados de alta tecnologia, existem cinco fases genéricas 

costumeiras nesse tipo de empresa (investigação, desenvolvimento da oportunidade, a 
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organização pré-reorientação e geração de lucros), as quais devem passar por uma série de 

estados críticos em cada uma das interseções. 

Para que se obtenham os benefícios oriundos da criação destas empresas, é 

importante superar algumas dificuldades inerentes do processo de formação de spin-off. A 

primeira, e uma das mais importantes delas, surge ao se ter uma boa ideia. Entre a fase de 

pesquisa e desenvolvimento de uma chance, os spin-offs devem atingir um estado crítico de 

curto prazo denominado por muitos autores como "o reconhecimento da oportunidade." Nesse 

sentido, é possível identificar uma série de fatores ligados à equipe empreendedora, que 

muitas vezes dificultam o alcance do estado de desenvolvimento: 

 Incapacidade de compreender e se concentrar em como uma ruptura 

técnica/inovação tecnológica pode ser aplicada para atender às necessidades 

do mercado. 

 A falta de conhecimento prévio sobre o funcionamento dos mercados e 

indústrias. 

 A incapacidade de analisar, definir e articular um caminho para a 

comercialização da tecnologia. 

 Falta de incentivos para pensar e agir de forma empreendedora. 

De acordo com Azevedo (1983, p. 385), os criadores dos spin-offs tem de ser (apud 

COSTA & TORKOMIAN, 2005): 

“profissionais de grande competência na área técnica para a qual foram treinados, 

na área empresarial são amadores e, em geral, não têm condição de sobrevivência 

na competição. Isto origina uma situação cada vez mais comum: o empresário 

oriundo da área universitária cria uma empresa de tecnologia de ponta e é 

empresário de „produto único‟. Ao fim do processo de industrialização daquele 

produto ele não tem recursos para novos desenvolvimentos associando-se a 

capitalistas ou sendo absorvido, interrompendo o processo”. 

Corroborando esta afirmação, outros autores afirmam ainda que as dificuldades de 

concepção de empreendimentos nos setores que envolvem tecnologia de ponta são maiores 

em virtude do acelerado avanço da tecnologia, que geram o obsoletismo dos produtos e 

exigem dessas novas empresas investimentos contínuos em P&D, a fim de se manterem 

competitivas frente aos seus concorrentes.  

Para Vohora (2004), similarmente a outros empreendimentos de alta tecnologia, os 

spin-offs acadêmicos enfrentam consideráveis dificuldades em atingir retornos sustentáveis e 

vantagem financeira.  
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Costa e Torkomian (2005) afirmam que o sucesso de criação e lançamento de um 

spin-offs depende de dois fatores cruciais: de uma invenção com potencial mercadológico e da 

organização e capacidade para negócios do idealizador/pesquisador. Seguindo essa linha de 

raciocínio, os spin-offs acadêmicos enfrentam duas outras dificuldades. Primeiro, enfrentam 

obstáculos e desafios para desenvolver uma ideia inicial em um ambiente não comercial e 

torná-la estabelecida como uma firma competitiva. Segundo, o conflito entre os stakeholder1
 

chave pode afetar negativamente a habilidade do empreendedor em fazer a empresa se 

desenvolver. Nesse contexto, outros autores afirmam que, os primeiros produtos, de maneira 

especial, são vitais para o nascimento e desenvolvimento do spin-off, pois são eles os 

responsáveis diretos pela geração do primeiro capital e fluxo de caixa positivo, além de serem 

também os responsáveis pelo ganho da credibilidade e legitimidade junto aos stakeholders e 

clientes. 

Outra dificuldade, de acordo com Etzkowitz (1998), é que as relações com a 

indústria têm se tornado mais complicadas, pois as empresas estão vendo a universidade como 

potencial competidora devido ao seu novo papel em criar EBT’s. 

Com relação ao sucesso do processo de formação de spin-off é possível dizer que ele 

depende igualmente de uma invenção com potencial econômico e da organização e 

capacidade para negócios do pesquisador. Segundo Chamas (2004), se comparados os 

empreendedores-pesquisadores com os demais empreendedores externos à academia, os 

primeiros têm certa relativa vantagem sobre os outros pelo fato de que os empreendedores 

externos têm de desenvolver métodos de pesquisa para o investimento, enquanto que os 

pesquisadores, como responsáveis pelo desenvolvimento do objeto a ser comercializado, 

conhecem mais intimamente as possibilidades de êxito. Ainda de acordo com a autora, os 

investidores de risco têm, em geral, preferência por pesquisadores-inventores, podendo 

contribuir não só com capital, mas também com todo suporte gerencial necessário. 

Uma característica relevante do processo de formação de spin-offs se dá pelo fato de 

que algumas universidades geram mais EBT’s do que outras. Segundo Di Gregório & Shane 

(2003), existem algumas razões a ocorrência deste fato: 

                                                   

1
 Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado em diversas áreas 

como administração e arquitetura de software referente às partes interessadas que devem estar de acordo com as 

práticas de governança corporativa executadas pela empresa (WIKIPÉDIA, acesso em: 09 de junho de 2011). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_de_software
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 Localização da Universidade: com as instituições localizadas em áreas 

geográficas mais beneficiadas em capital de risco é mais fácil para os 

empreendedores obterem financiamentos e investidores; 

 Network: universidades que possuem maior contato com indústria são mais 

orientadas para descobertas comerciais do que outras universidades; 

 Nível Intelectual: universidades que são mais eminentes intelectualmente 

podem gerar mais empresas, pois a eminência intelectual permite aos 

acadêmicos produzirem novas tecnologias; e - as políticas adotadas por certas 

universidades criam maiores. 

Considerado como um elemento fundamental para sustentar o desenvolvimento económico 

regional, o spin-off acadêmico, independente das dificuldades e barreiras que enfrenta durante seu 

desenvolvimento, pode ser considerado como principal propulsor do avanço tecnológico e econômico 

da região em que se instalar ou for criado. 

Uma vez vencidas as barreiras de criação da spin-off, o empreendedor se depara com 

as dificuldades empresariais e comerciais de uma empresa. É justamente nessa hora que se 

destaca o perfil gerencial e o tino para negócios do empreendedor. 

Uma vez que os empresários donos de spin-offs, são oriundos do meio acadêmico, 

em sua maioria professores, mestrandos ou doutorandos, estes possuem uma elevada 

capacidade de inovação, seja no plano tecnológico ou produtivo. Entretanto, se faz necessário, 

para o bom andamento/desenvolvimento do negócio, que esses empreendedores conquistem 

competências gerenciais e comerciais (Gonçalves, 2002). Outros autores evidenciam ainda 

que, essa falta de conhecimento gerencial do negócio é uma das principais causas de fracasso 

e fechamento de spin-offs. Mas podem ser contornadas com a apoio de incubadoras de 

empresas, sociedades ou rede de contatos com pessoas de diferentes formações e, 

conseqüentemente, diferentes visões a respeito do negócio, mercado e produto. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 DEFINIÇÃO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

 A pesquisa consiste em uma atividade crítica, construtiva e indagadora e para que a 

mesma atinja seus objetivos se faz necessário adotar métodos científicos durante o seu 

decorrer. 

Segundo Bryman (1989), o desenvolvimento de uma pesquisa científica pode ter 

duas formas de abordagem: qualitativa e quantitativa, A primeira considera a interpretação 

dos fatos e a atribuição de significados aos mesmos, enquanto que a segunda considera as 

informações em números, para que possam ser analisados e classificados. Esse trabalho foca o 

processo e significado da criação e das barreiras enfrentadas pelas spin-offs acadêmicas.  

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa pode ser classificada em três grupos principais:  

estudos descritivos, estudos explicativos e estudos exploratórios. Conforme já mencionado na 

metodologia, esse trabalho se enquadra no objetivo de caráter exploratório, tendo em vista seu 

papel de garantir uma adequada explicação sobre o problema, de modo a torná-lo explícito. 

Envolve levantamento e revisão de literatura, anteriormente descritos, e análise e exploração 

de um exemplo que estimula a compreensão, sob as formas de Revisão Bibliográfica e Estudo 

de Caso. 

A revisão de literatura mostra ser possível definir uma metodologia para a 

abordagem teórica deste trabalho, sob a forma de um estudo de caso, no qual será analisada 

uma spin-off acadêmica voltada à produção e à comercialização de produtos e equipamentos 

médicos e de treinamento. 

Com base no texto introdutório desta dissertação, conclui-se que o problema 

formulado para essa pesquisa é: as principais barreiras e pontos críticos no desenvolvimento 

de uma spin-off acadêmica. Baseado na revisão bibliográfica e na vivência do autor na área, 

pode-se dizer que a principal hipótese levantada pelo autor e relacionada ao problema é a 

existência de uma cultura de pesquisa que se propõe unicamente a gerar conhecimento e 

aplica-lo apenas na academia, não voltada para a aplicação comercial, com o intuito de gerar 

renda. Essa hipótese é confirmada por meio da pesquisa exploratória, tanto bibliográfica 

quanto de estudo de caso. 

Para a realização desta pesquisa, foi seguido um protocolo e procedimento que pode 

ser descrito nas seguintes atividades: 
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 Formulação do problema; 

 Definição da unidade-caso; 

 Agendamento de visitas e entrevistas para coleta de dados; 

 Coleta de dados e entrevista com o pesquisador/empreendedor; 

 Análise e compilação dos dados coletados; 

 Revisão da pesquisa bibliográfica e da análise e resultados dos dados 

coletados; 

 Relatório final, conclusões e recomendações. 

3.2 DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

3.2.1 Mercado de Atuação 

O mercado de atuação da empresa consiste basicamente em públicos interessados em 

analisar de modo eficiente aspectos clínicos, fisiológicos e cinesiológicos
2
 de pacientes, 

atletas, deficientes físicos e trabalhadores em geral, podendo esta avaliação ser utilizada para 

diferentes fins, como recuperação da saúde física, reabilitação, adaptação ao uso e 

autopropulsão de uma cadeira de rodas (em casos de lesões por traumas) ou até mesmo 

planejamento de treinamento de atletas e paratletas. 

Nos próximos 20 anos as empresas irão se defrontar com mudanças no perfil de 

consumo de seus potenciais clientes (VENTURA, 2009). Diversos fatores estruturais como 

envelhecimento populacional, a valorização da qualidade de vida, o consumo precoce e o 

aumento do poder de consumo das classes de baixa renda, serão responsáveis pelo ingresso de 

novos consumidores que adicionalmente se mostrarão cada vez mais exigentes e responsáveis 

do ponto de vista socioambiental. Fruto dessa variedade de transformações do comportamento 

do consumidor e implicando a necessidade de maior segmentação do mercado e diferenciação 

dos produtos e serviços, surgem diversas tendências de consumo, dentre as quais podemos 

destacar: 

 Consumo Saudável: Valorização da saúde nas decisões de consumo e aumento 

na demanda por produtos e serviços orientados a uma vida saudável; 

                                                   

2
 Cinesiologia é a ciência que tem como enfoque a análise dos movimentos. Sua finalidade é compreender as 

forças que atuam sobre um objeto ou o corpo humano e manipular estas forças em procedimentos de tratamento tais que o 

desempenho humano possa ser melhorado e lesão adicional possa ser prevenida 
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 Consumo em Nichos: Aumento da procura por produtos ou serviços 

direcionados a mercados (públicos) específicos (portadores de necessidades 

especiais, homossexuais, afro descendentes, entre outros); 

A emergência de uma forte tendência relativa ao comportamento do consumidor nos 

últimos anos, no Brasil e na maioria dos países em desenvolvimento, diz respeito à 

preocupação em ter e manter uma vida saudável. Há uma parcela crescente da população 

disposta a investir grande parte do seu tempo e de seus recursos para viver mais e melhor. A 

dedicação com que essas pessoas tratam todos os aspectos relacionados à saúde pode ser 

medida de várias formas. No Brasil, onde há 20 anos quase não existia o serviço de SPA, já 

há mais de mil unidades desses tipos de estabelecimentos. 

Da mesma forma, o Brasil vem assistindo à emergência de mercados específicos 

voltados a determinados tipos de consumo, com resultados significativamente consolidados e 

crescentes. Entre esses mercados, destacam-se aqueles voltados à portadores de necessidades 

especiais, homossexuais, produtos religiosos e afrodescendentes. 

3.2.2 A Empresa 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa uma spin-off acadêmica, que nasceu 

após a realização do primeiro PII, no âmbito da UFJF. A escolha desta empresa se deu pelos 

seguintes motivos: boa relação que o autor possui com o pesquisador e fundador da empresa, 

José Marques Novo Júnior: pelo fato de se tratar de uma empresa nascente de base 

tecnológica que tem enfrentado dificuldades para começar a produzir e se firmar 

definitivamente no mercado, estando assim em completa sintonia com o tema deste trabalho; 

e também pelo fato de que o autor como colaborador da empresa, prestando serviços 

diretamente a ela (em um dos seus projetos) ou como bolsista dos dois PII’s realizados na 

UFJF.  

A SENSORMED Indústria e Comércio Equipamentos Médicos Ltda. é uma empresa 

nascente de base tecnológica de origem acadêmica, focada no desenvolvimento de soluções 

tecnológicas inovadoras para o mercado de avaliação da saúde humana e de treinamento 

desportivo. 

À frente do desenvolvimento da empresa, encontra-se o Professor Doutor José 

Marques Novo Júnior, que possui vasto conhecimento e experiência na área de avaliação 

física e, por isso, consiste na mais importante fonte de informações técnicas para a 
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viabilização dos produtos da mesma, juntamente com sua esposa e sócia administrativa Rita 

Marques. 

Outra parte da equipe e parceiros da empresa tem perfil acadêmico-científico, uma 

vez que sua atuação é voltada para a orientação direta de alunos de graduação e de pós-

graduação, dos cursos da educação física, fisioterapia e engenharia elétrica. Gradativamente, o 

grupo tem se voltado aos desafios do empreendedorismo, propondo a confecção e uso de 

equipamentos com tecnologia inovadora. 

Ainda com relação ao ambiente operacional, vale ressaltar a existência de parcerias 

com profissionais e empresas do Parque Tecnológico de São Carlos, do Centro Regional de 

Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT) e dos cursos de Educação Física, 

Administração e Engenharia de Produção da UFJF, no que se refere ao desenvolvimento de 

produtos, prestação de serviços e consultorias. 

3.2.3 Linha de Produtos 

Embora a empresa ainda não possua um produto lançado em escala comercial. As 

linhas de produtos da SENSORMED possuem diversas inovações com relação aos demais 

produtos existentes no mercado, pois são desenvolvidas com tecnologia de ponta, destacando-

se por: resultados gerados, vasta aplicabilidade, design moderno e ergonômico, simplicidade, 

alta capacidade de avaliação e pela grande variedade de recursos. 

Atualmente, o foco da empresa está voltado para a etapa final de desenvolvimento do 

seu primeiro produto a ser lançado no mercado. Trata-se de um dinamômetro de mão, 

HandGrip®, que tem previsão de lançamento no mercado nacional para o início de 2012.  

Além deste, em fase avançada de desenvolvimento, a empresa conta ainda com uma segunda 

linha de produtos, voltadas à pessoas com deficiência física, com previsão de lançamento para 

início de 2013. 

O HandGrip® consiste em um dinamômetro manual para avaliação da força de 

preensão da mão. Deste produto, deseja-se que suas inovações busquem solucionar 

oportunidades de melhoria identificadas nos aparelhos similares, bem como suprir 

necessidades de seu público alvo que, atualmente, não são atendidas. Diferentemente dos 

produtos encontrados no mercado, o HandGrip®  será composto por componentes eletrônicos 

capazes de mensurar e registrar dados relativos à força do usuário, permitindo interface com 

softwares e hardwares. Esta interface garante informações mais precisas, facilitando assim a 

análise e a elaboração de diagnósticos e exames.  
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Figura 5 – Desenho gráfico do protótipo comercial do HandGrip® 

Fonte: Banco de dados da SENSORMED 

 

A tecnologia que será empregada no equipamento proporcionará ao usuário uma 

série de benefícios, sendo estes fundamentais para o correto estudo da força do indivíduo. O 

aparelho será capaz de resolver problemas e oportunidades de melhoria dos produtos similares, 

sendo elas: 

 Maior controle sobre os dados coletados através de uma interface direta com 

softwares, permitindo assim controles estatísticos e maior eficiência nas 

conclusões; 

 Análise individual da força de cada dedo, segmentando o exame e oferecendo 

maior número de detalhes. Dessa forma, será possível localizar lesões 

específicas nos nervos envolvidos em cada dedo que atualmente não são 

identificadas; 

 Estudo correto sobre a força do usuário durante o exame, garantindo a análise 

das curvas força-tempo. Assim solucionará a falta de informações sobre o 

perfil de força do usuário, analisando não apenas a força máxima (produtos 

similares) como também a evolução desta ao longo da avaliação; 
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 Empunhadura ergonômica e ajustável ao tamanho das mãos. Esta característica 

visa solucionar a falta de uma base adequada para a execução da avaliação, 

garantindo a identificação correta da força além de oferecer melhor conforto 

ao usuário. 

Ergômetros são equipamentos utilizados para avaliação física, sendo de grande valia 

para a área da saúde porque simulam, em consultório, uma atividade física (exercício) com o 

intuito de avaliar a resposta dada pelo sistema cardiorrespiratório do paciente ao esforço ao 

qual o mesmo foi submetido. Pressuposto isso, a empresa pretende lançar, como segundo 

produto de sua marca, um ergômetro portátil, destinado ao público de cadeirantes, composto 

por sistemas mecânicos (de acesso e travamento) e eletrônicos (obtenção de dados e 

disponibilização das informações).  

Quanto às funcionalidades e aplicações, o equipamento permitirá a identificação das 

informações referentes ao esforço durante a execução da autopropulsão, bem como a 

avaliação biomecânica
3 e cinesiológica do esforço físico manual e do desempenho muscular e 

cardiorrespiratório do usuário. O sistema proposto permite ainda que o cadeirante seja 

avaliado em sua própria cadeira de rodas, evitando-se o desconforto de transposição e 

simulando, de forma mais próxima da realidade, as condições de autopropulsão. 

3.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se iniciou com o levantamento dos dados referentes à empresa, seu 

planejamento estratégico, linha de produtos, fomento, dentre outros. Tal processo ocorreu por 

meio de levantamento e análise de documentos da empresa, tais como relatórios do PII, 

estudos de viabilidade, estudos e análises de mercado, relatórios de inscrição e de 

acompanhamento em programas de fomento à inovação, Planos de Negócio da empresa, 

Planejamento Tecnológico de seus produtos, dentre outros. Todos estes documentos foram 

solicitados, disponibilizados e enviados ao autor pelo pesquisador e sócio fundador da 

empresa, José Marques. 

                                                   

3
 É o estudo da mecânica dos organismos vivos. A Biomecânica externa estuda as forças físicas que agem sobre 

os corpos enquanto a biomecânica interna estuda a mecânica e os aspectos físicos e biofísicos das articulações, dos ossos e 

dos tecidos histológicos do corpo. 
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Durante essa etapa, fez-se importante identificar as mudanças e evolução na empresa, 

seu grau de amadurecimento, as barreiras e dificuldades encontradas ao longo de sua trajetória 

da pesquisa ao mercado e os caminhos e rotas que os sócios seguiram a fim de garantir a 

continuação e existência da mesma, bem como o aporte financeiro para continuar a 

desenvolver os seus produtos, uma vez que a empresa ainda não apresenta faturamento com 

vendas. 

Ainda em relação à coleta de dados, além da já mencionada coleta e análise dos 

dados documentados, o autor realizou as seguintes atividades:  1) manteve-se em constante 

diálogo com o empreendedor Marques via internet; 2) realizou, pessoalmente, uma entrevista 

com o mesmo a fim de pontuar novos dados, sanar dúvidas e validar a análise dos dados 

documentais elaborada; e 3) visitou os fornecedores e prestadores de serviços à 

SENSORMED, que se localizam no parque tecnológico de São Carlos. Estes últimos, em sua 

maioria frutos de spin-offs acadêmicas. 

Uma vez coletados os dados, pôde-se partir para a análise de resultados e confecção 

deste trabalho. 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

3.4.1 O Programa de Incentivo à Inovação (PII) 

O PII tem como objetivo principal incentivar e fomentar a pesquisa e a cultura da 

inovação no âmbito acadêmico. Esse programa permite que pesquisadores, que desenvolvem 

projetos e tecnologias com potencial de aplicação e comercialização, aperfeiçoem a ideia ou 

invenção, a fim de aproximá-las do mercado. Nesse sentido, o PII oferece recursos aos 

pesquisadores, para que possam aprimorar seus projetos e terem oportunidade de transferir a 

tecnologia para empresas já estabelecidas ou criarem sua própria empresa (spin-off).  

O PII possibilita ainda uma ampliação na rede de relacionamento da universidade 

com a sociedade, preparando para o mercado, as tecnologias e produtos oriundos dos 

laboratórios da UFJF. Esse apoio se dá por meio de suporte e apoio gerencial e financeiro ao 

longo do desenvolvimento do projeto aprovado no programa (UFJF, 2009). 

O programa é desenvolvido em duas etapas. Durante a primeira etapa é dado um 

apoio gerencial aos projetos participantes por meio da realização do estudo de viabilidade 

técnica, econômica, comercial e de impactos ambiental e social (EVTECIAS) de cada um. 

Todos esses EVTECIAS passam por uma banca de avaliação em que, os melhores são 
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escolhidos e passam à segunda fase. Uma vez aprovado para a segunda fase, o projeto recebe 

um aporte financeiro no valor de 35 mil reais, que deve ser aplicado no desenvolvimento do 

projeto. Esse aporte pode ser utilizado na compra de insumos, equipamentos, contratação de 

serviços ou de mão-de-obra, sempre destinados ao desenvolvimento do projeto.  

Aos projetos aprovados para a segunda fase do programa, continua a ser oferecido o 

suporte gerencial por meio de: realização de um Plano de Negócios para a tecnologia/ produto 

proposto; realização do planejamento tecnológico da tecnologia, a fim de encurtar o seu 

caminho até o mercado, e; aplicação de ferramentas da gestão de desenvolvimento de 

produtos, tais como a Gestão de Plataforma (GP), o QFD (Quality Function Deployment ou 

desdobramento da função qualidade, em português) e o TRM (Technology Roadmapping), a 

fim de reduzir as incertezas de mercado às quais os novos produtos estarão sujeitos.  

Apesar de receber todo um suporte financeiro e gerencial ao longo do 

desenvolvimento do programa, o pesquisador continua a ter um papel fundamental a frente do 

projeto, uma vez que é dele a responsabilidade de atenuar e/ou sanar as incertezas técnicas 

que o projeto irá apresentar durante o seu processo de desenvolvimento até vir a se tornar, de 

fato, um produto comercializável. É fundamental também que o pesquisador tenha 

características e competências de um empreendedor, pois, dessa maneira, entenderá melhor o 

mercado e proporá soluções mais acertadas para o mesmo.  

As principais vantagens desse programa consistem no fato de que o mesmo estimula 

o pensamento empreendedor no âmbito da Universidade e a criação de novas microempresas 

baseadas em tecnologia, além de atrair investidores de capital, tanto para os projetos 

contemplados no mesmo, quanto para outros projetos da organização de origem. Outra 

importante vantagem consiste no fato de que, todos os projetos participantes da primeira fase 

tiveram seu pedido e depósito de patente realizado junto Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI), escritório brasileiro de patentes. 

Um estudo elaborado sobre o primeiro PII realizado na UFJF, que perdurou de 

novembro de 2007 a julho de 2009, revelou que essa universidade apresenta algum potencial 

de empreendedorismo acadêmico, cujas futuras empresas poderiam demandar os serviços 

oferecidos pela incubadora de empresas do Centro Regional de Inovação e Transferência 

Tecnológica (CRITT) e pelo futuro parque tecnológico a ser criado na cidade. Além disso, a 

experiência do PII revelou projetos que envolvem participação de professores de diferentes 

áreas do conhecimento, participação de vários departamentos e instituições na geração de 

pesquisas com potencial tecnológico e capacidade para alavancar a interação universidade-
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empresa no caso dessa instituição de ensino e pesquisa (GONÇALVES & SCHIAVON, 

2010) 

No primeiro PII houve mais de 70 projetos inscritos, envolvendo mais de 20 áreas e 

departamentos diferentes, conforme explicitado na tabela abaixo, que contém os 70 projetos 

inscritos mais relevantes: 

 

Unidade/ Departamento 
Número de projetos 

Inscritos 

Quantidade de 

pesquisadores 

envolvidos 
EMBRAPA Gado de Leite 15 39 
Física 10 4 
Energia 10 7 
CTU 8 6 
Circuitos Elétricos 7 6 
Química 6 7 
Fundamentos 4 1 
Ciência da Computação 4 7 
Engenharia de Produção 3 4 
Engenharia Civil/ Estruturas 3 3 
Clínica médica 2 2 
Morfologia 2 2 
Economia, Finanças e Controladoria 2 7 
Farmácia 2 2 
Estatística 1 3 
Farmácia e Veterinária (UFMG) 1 3 
Laboratório de ecologia aquática 1 2 
Engenharia Civil (UFV) 1 2 
Arquitetura e Urbanismo 1 1 
NUGEO 1 1 
Biologia 1 1 
Transporte 1 1 
Química (UNESP) 1 1 
UFG/GO 1 1 

TOTAL 70 113 

Tabela 1: Relação de pesquisadores e departamentos com projetos inscritos no primeiro PII da UFJF (2007) 

Fonte: GONÇALVES & SCHIAVON, 2010 (Adaptado) 

 

Num intervalo inferior a 12 meses, dois dos projetos aprovados e desenvolvidos ao 

longo do primeiro PII foram bem sucedidos. Num caso, houve a transferência de tecnologia 

(kit estéril descartável para estereotaxia) para uma empresa de Ourinhos – SP. No segundo, 

criou-se uma spin-off acadêmica, a SENSORMED, objeto deste estudo. Tais fatos reforçam o 
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potencial do programa em incentivar o desenvolvimento e propiciar a transferência de 

tecnologia, gerando valor econômico para a UFJF e seu entorno regional imediato. 

Vale ressaltar também que, dos mais de 70 projetos, quatro deles, ou 5,71% eram de 

autoria ou contavam com a participação do pesquisador José Marques. Foram eles: o 

dinamômetro para avaliação da força motora da mão, Handgrip; um software, denominado 

Get Fit, que seria usado para avaliação, prescrição e acompanhamento da atividade física; um 

Sistema Isoinercial para fins de treinamento e reabilitação neuromuscular e um ergômetro 

para cadeirantes, que viria a ser aprovado e desenvolvido durante o segundo PII da UFJF, 

entre os anos de 2009 a 2011. 

3.4.2 Planejamento Tecnológico e as Ferramentas de Gestão de Desenvolvimento de 

Produtos na SENSORMED 

Com a crescente internacionalização dos mercados, o avanço acelerado do 

desenvolvimento tecnológico e o aumento da diversidade de produtos disponíveis, a GDP tem 

ganhado relevância e se tornado protagonista, quando se refere à competitividade das 

empresas. Isso se deve ao fato de que a GDP exerce, no meio organizacional, o papel de ouvir 

o cliente e traduzir sua voz em produtos de maneira rápida, eficiente e a custos competitivos 

(ROZENFELD et al, 2006) 

Com o intuito de auxiliar na GDP e de apresentar as fases percorridas pela tecnologia 

da ideia ao mercado, Cheng et al. (2007) elaborou e  Reis (2007) validou o Processo de 

Planejamento Tecnológico (PPTec). O processo consiste em fases intervindas por pontos de 

decisão que visam direcionar e facilitar a gestão do desenvolvimento da tecnologia e do 

produto da spin-off, a partir de uma relação ininterrupta das partes envolvidas no 

planejamento dessas empresas: tecnologia, produto/processo e mercado (o trinômio TPM). 

A figura que representa o PPTec, Figura 4, é dividida em duas fases distintas, a de 

pesquisa acadêmica, onde é gerada a ideia e desenvolvida a tecnologia para aplicação em 

produtos, e a fase de geração do spin-off acadêmico, em são desenvolvidos os protótipos e o 

produto ganha forma para ser lançado no mercado. 
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Figura 6 – Modelo do Processo de Planejamento Tecnológico 

Fonte: Cheng et. al, 2007 

 

 Conhecer as reais necessidades do mercado é de vital importância, pois garante que 

o produto tenha boa aceitação entre os usuários, quando estiver pronto para ser 

comercializado. Nesse sentido, durante a realização do primeiro PII, foi aplicado o PPTec no 

projeto do HandGrip® e pode-se perceber que as principais incertezas enfrentadas pelo 

mesmo eram: i) qual a real necessidade de mercado que o produto deveria atender e ii) quais 

produtos derivados poderiam ser obtidos da tecnologia base.  

Com o intuito de sanar as incertezas identificadas no projeto, foram aplicadas duas 

ferramentas de GDP: o Desdobramento da Função Qualidade (QFD) e a Gestão de 

Plataformas (GP). 

O QFD é conceituado por Cheng e Melo Filho (2007) como: 

“uma forma de comunicar sistematicamente informação relacionada com a 

qualidade e de explicitar ordenadamente trabalho relacionado com a obtenção da 

qualidade, tem como objetivo alcançar o enfoque da garantia da qualidade durante 

o desenvolvimento de produto. E é subdividido em Desdobramento da Qualidade 

(QD) e Desdobramento da Qualidade no sentido restrito (QFDr).” 
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No caso do HandGrip®, utilizou-se o enfoque de QD, como um processo que visava 

buscar, traduzir e transmitir as informações necessárias para que o produto final atendesse as 

necessidades dos clientes (CHENG; MELO FILHO, 2007). 

 

Figura 7 – Método QFD 

Fonte: Fonte: OHFUJI, T.; MICHITERU, O; AKAO. 

 

As Plataformas Tecnológicas de Produtos consistem em arranjos de subsistemas e 

interfaces que proporcionam, por meio de combinações ou rearranjo de partes ou 

componentes o surgimento de uma família ou linha de produtos variados, que podem ser 

direcionados a diversos nichos de mercados (MEYER, 1997). A principal vantagem da 

utilização desta ferramenta se dá pelo fato de que, uma vez bem aplicada, é possível obter 

uma gama de variados produtos sem que seja necessário investir pesado em novas pesquisas. 

Assim, no que se refere ao desenvolvimento inicial do HandGrip®, a Gestão de Plataformas 

Tecnológicas foi utilizada no intuito de se vislumbrar, para a SENSORMED, novos produtos, 

derivados do produto base e com o mesmo apelo comercial que este, somente através de 

pequenas mudanças ou ajustes. 
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Figura 8 – Estrutura esquemática da GP 

Fonte: Fonte: MEYER, 1997(Adaptado). 
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4. RESULTADOS 

4.1 CONQUISTAS E FOMENTO 

Primeiramente, deve-se destacar que, para a criação da empresa, foi fundamental a 

existência do PII, devido aos seguintes fatores: 

 Aporte inicial de recursos: possibilitou recursos para desenvolver os projetos 

do pesquisador; 

 Agências de fomento: instigou no pesquisador a necessidade de conhecer um 

pouco mais, informar-se e buscar contatos, parcerias e financiamentos com as 

agências de fomento e de incentivo à inovação, além do PII; 

 Quebra de paradigma: despertou no pesquisador o interesse de comercializar os 

resultados de pesquisa acadêmica, gerando receitas para universidade, região 

e para si próprio. Esse comportamento contraria o viés acadêmico tradicional, 

pois  transforma o conhecimento científico em riquezas para a sociedade; 

 Empreendedorismo: incentivou e fez despertar no pesquisador seu perfil 

empreendedor, fazendo-o reconhecer uma oportunidade de negócio, apostar 

em uma ideia de produto e criar uma spin-off, a SENSORMED, propriamente 

dita; 

Ainda com relação às conquistas proporcionadas pelo PII, pode-se destacar a 

conquista de duas patentes com o pesquisador como inventor e a UFJF como coautora, que 

culminaram em dois contratos de licenciamento para a SENSORMED. 

Com as patentes depositadas e o CNPJ da empresa liberado, o pesquisador pode se 

inscrever em projetos e concursos de outros órgãos e instituições que apoiam e fomentam 

projetos e empresas que desenvolvem inovação tecnológica. As primeiras conquistas 

apareceram logo e três projetos do pesquisador, relacionados ao HandGrip®, foram 

aprovados, vindo a receber aporte financeiro e gerencial, em dois órgãos de apoio e fomento à 

inovação diferentes, dos quais: duas aprovações no projeto INVENTIVA, da Fundação de 

Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e uma aprovação no Primeira 

Empresa Inovadora (PRIME) da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

O projeto Inventiva é uma iniciativa da FAPEMIG, do Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais (BDMG), do SEBRAE – MG e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-Minas) que  

tem, como objetivo, apoiar o desenvolvimento de protótipos de produtos ou processos 
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inovadores no Estado de Minas Gerais, possibilitando o licenciamento e a transferência de 

tecnologia e, como segundo plano, a criação de uma estrutura de financiamento e de 

procedimentos para o incentivo da inovação tecnológica no Estado. 

Podem ser beneficiários do projeto inventores/pesquisadores independentes e micro e 

pequenas empresas ou spin-offs. Entretanto, para que os protótipos e processos sejam 

avaliados, é necessária a comprovação de depósito de pedido de patente no INPI ou da 

comprovação da existência de uma carta patente já concedida. As instituições de ensino e 

pesquisa também podem se beneficiar e participar do projeto, desde que o desenvolvimento 

de inovação seja executado em conjunto com o inventor/pesquisador e/ou a microempresa. 

Em se referindo aos dois projetos da SENSORMED, os mesmos conquistaram o 

apoio máximo concedido pelo Inventiva, que corresponde a 30 mil reais por projeto, 

totalizando 60 mil reais. Desse aporte financeiro conseguido, R$ 30 mil já foram utilizados no 

desenvolvimento do design e circuitos do HandGrip® e, os R$ 30 mil restantes serão 

utilizados na confecção do protótipo comercial do produto. 

O programa PRIME surgiu no início do ano de 2009, com o objetivo de proporcionar 

condições financeiras favoráveis para que as empresas nascentes e/ou spin-offs, possam 

concretizar com sucesso a fase inicial de desenvolvimento dos seus empreendimentos. Essas 

dificuldades se justificam pelo fato de que muitos dos empreendimentos inovadores nascentes 

se deparam com fragilidades estruturais e diversas dificuldades de desenvolvimento em sua 

fase inicial porque os seus fundadores e/ou empreendedores desviam-se do foco principal do 

negócio para dedicar-se outras atividades paralelas que lhes garantam a sobrevivência no 

curto prazo. 

Com o apoio do PRIME na fase crítica de nascimento da spin-off, pretende-se que os 

empreendedores dediquem-se em tempo integral ao desenvolvimento e à construção de uma 

estratégia consolidada e acertada de inserção, dos produtos e processos inovadores aprovados, 

no mercado. 

Mais uma vez com o projeto HandGrip®, a empresa SENSORMED conseguiu 

aprovação no PRIME e recebeu apoio gerencial e administrativo durante todo o decorrer do 

programa e liberação dos recursos. Isso se deu por meio de um convênio de cooperação 

institucional firmado entre a FINEP e os operadores descentralizados, neste caso a 

BIOMINAS, que é a instituição dedicada à criação e ao desenvolvimento de empresas em 

Minas Gerais. 
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Outra importante conquista, não pelo aporte financeiro recebido, mas pelo alto grau 

de visibilidade e impacto que tem no cenário de inovação brasileiro, na posição alcançada no 

concurso Idea to Product Latin America (I2P). Essa competição é desenvolvida na América 

Latina pelo Centro de empreendedorismo da Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV – EAESP) e tem como objetivo promover o 

desenvolvimento de produtos no âmbito acadêmico, levando-o da ideia ao produto final. 

Nessa competição, o projeto ergômetro para cadeira de rodas foi finalista e ficou entre os seis 

melhores projetos de produtos da América Latina, no ano de 2009. 

4.2 BARREIRAS, DIFICULDADES E PONTOS CRÍTICOS 

Conforme defendido na literatura e já descrito anteriormente nesse trabalho, muitos 

são os obstáculos, barreiras, gargalos e pontos críticos que envolvem uma spin-off acadêmica, 

desde sua ideia/criação até a maturidade/concretização no mercado. No caso da empresa 

estudada, foram apontados e levantados alguns pontos com relação a esse assunto. 

O primeiro e mais importantes dos pontos é a dificuldade de criar fluxo de caixa nas 

fases iniciais da empresa. Como apontado na literatura, essa pode ser uma forte barreira ao 

desenvolvimento de uma spin-off e pode retardar o desenvolvimento da empresa estudada. Na 

maioria das vezes, as empresas nascentes ainda não possuem uma linha de produtos 

comercializáveis e, ao mesmo tempo, não podem deixar de arcar com todos os ônus que 

envolvem uma abertura e registro de firma, incubação (quando for o caso), gastos e 

investimentos em P&D, protótipos, testes, maquinário, matéria-prima para a fabricação dos 

primeiros produtos, entre outros.  

Muitas vezes, para suprir essa falta de faturamento e elevados ônus envolvidos na 

fase inicial de uma empresa, o empreendedor tem de investir capital próprio ou comprometer 

parte de seu patrimônio, sem a certeza do retorno de seu negócio. Por mais aprofundado e 

acertado que seja o estudo de mercado/planejamento do negócio executados, sempre haverá a 

incerteza/barreira de aceitação que um produto novo enfrenta ao chegar no mercado. Nesse 

sentido, reforça-se o que é levantado na literatura com relação ao papel fundamental do 

primeiro produto na vida e saúde financeira de uma spin-off, visto que será ele o responsável 

por gerar receitas para cobrir os gastos e despesas geradas pela empresa, antes mesmo dessa 

começar a produzir. 
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Ainda seguindo a linha de raciocínio de custos e despesas, as empresas nascentes 

podem conseguir investimentos e aporte financeiro via projetos de apoio e incentivo à 

inovação/empreendedorismo, tais como o Inventiva e o PRIME. Entretanto, um ponto crítico 

nesse aspecto consiste no fato de que a maior parte desses projetos, por se tratar de aporte e 

investimento de dinheiro público, é cercada de uma burocracia e controle, certas vezes, 

exagerados. Isso acaba por retardar a liberação da verba, deixando o processo moroso e 

demasiadamente longo. A consequência desse atraso é um atraso igual senão, maior, no 

andamento e desenvolvimento dos protótipos e projetos. No contexto de um acelerado grau de 

desenvolvimento da tecnologia e encurtamento do ciclo de vida dos produtos do atual 

paradigma tecnológico, tais problemas podem redundar em obsoletismo de protótipos e 

produtos ou até mesmo a falência de uma empresa nascente de base tecnológica. 

Um terceiro gargalo a ser considerado na criação de uma spin-off é a existência e o 

grau de desenvolvimento de uma rede de contatos e relacionamentos intra-universitário e/ou 

na região em que a instituição acadêmica e a spin-off se encontram. Uma rede de contatos 

pequena ou uma inter-relação mal desenvolvida pode acarretar em perda de informações, 

trabalhos mais onerosos e demorados e falta de parceiros para o desenvolvimento dos 

produtos e, consequentemente, da spin-off.  

No caso da SENSORMED, aconteceu que rede de parcerias da UFJF para o projeto 

em questão eram bastante falhas e reduzidas, o que dificultou o desenvolvimento do 

HandGrip®, atrasando em mais de dois anos o seu lançamento no mercado. Apesar de o 

inventor buscar contatos e parcerias para desenvolver os protótipos, muitas vezes as 

informações que este conseguia eram falhas e/ou a relação e confiança para com esses 

parceiros não era mútua. Em consequência, o projeto não contava com mão-de-obra 

especializada acessível, agravando os problemas de rapidez e eficiência para desenvolver o 

projeto tecnológico. 

No âmbito da UFJF o pesquisador permaneceu, juntamente com a SENSORMED em 

Juiz de Fora, por um período de três anos e o projeto não apresentou o andamento esperado. 

Parcerias foram buscadas na região e até mesmo no vale do Sapucaí, mas essas pouco 

contribuíram para acelerar o desenvolvimento do produto. Em São Carlos, por outro lado, 

onde a rede de contatos do pesquisador é mais estruturada e a cooperação universidade-

indústria é mais desenvolvida, contando com o apoio de um parque tecnológico já 

estabelecido, pode-se observar maior desenvolvimento do produto HandGrip®, da 

SENSORMED. Num prazo de dez meses, chegou-se a um projeto final de design, circuitos e 
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componentes. Tal fato reafirma ainda a relação direta entre o meio regional, que a 

universidade está inserida, e as possibilidades de desenvolvimento do spin-off. 

Por fim, outros pontos que podem ser considerados críticos na criação e 

desenvolvimento de um spin-off despontam após a criação da empresa e consistem em: 1) 

Falta de apoio após a criação da spin-off; 2) Capacidade gerencial e comercial do empresário. 

Com relação ao primeiro ponto, existem muitas ferramentas na literatura, tais como a 

GDP, o Planejamento Tecnológico, o QFD, GP, entre outras, que ensinam e apontam o passo 

a passo, os caminhos mais curtos e menos árduos no desenvolvimento de um produto e na 

criação de uma spin-off. Entretanto, uma vez criada a empresa, pouco se tem ou se fala de 

como conduzi-la, quais caminhos seguir, como transformar todo o planejamento orientado 

pelas ferramentas da GDP em realidade, fazendo a empresa prosperar. A sensação que o 

empreendedor e dono da SENSORMED transmitiu ao autor foi a de que, uma vez criada a 

empresa, o dono da mesma é "jogado no mercado", com pouco (via incubadoras) ou sem 

nenhum apoio, tendo que arcar com os ônus de uma empresa como outra qualquer. Tal fato 

acaba por assustar muitos dos empreendedores que, por sua vez, acabam desistindo de suas 

empresas em virtude dessa dificuldade enfrentada e, na maioria das vezes, falta preparo e 

conhecimento de mercado para enfrentá-la.  

No que se refere à capacidade gerencial do empreendedor, uma vez que este se torna 

empresário, é necessário que o mesmo desenvolva habilidades de gestor, haja visto que o 

conhecimento técnico para desenvolver produtos ele já possui. Essa capacidade de gerenciar 

comercialmente um negócio está diretamente ligada ao sucesso do mesmo, uma vez que para 

vender seus produtos ou até mesmo, para captar recursos e investimentos, é necessário que o, 

agora empresário, demonstre que saiba como, onde e para quem irá vender os seus produtos, 

gerando assim retorno para si e para os investidores.  

Na empresa estudada, ficou nítido essa dificuldade que os empreendedores recém 

chegados ao mercado têm de ligar com o gerenciamento da empresa. O pesquisador relatou 

que, em conversas informais com possíveis investidores, soube “vender” muito bem o 

produto, apresentando muito bem a esses as características técnicas e inovadoras dos seus 

produtos, bem como a solução que estes traziam. Mas, quando questionados sobre as 

garantias de retorno do negócio e como fariam para assegurar essas garantias, não soube 

responder ou não convenceu os investidores de que conseguiria vender o produto, que tinha 

uma estratégia comercial de venda pré definida para seu produto. 
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Políticas de apoio e orientação de como se colocar/posicionar no mercado é 

fundamental a essas empresas, uma vez que as ferramentas ensinam a "ouvir" o mercado, 

traduzir seus anseios em produtos e serviços, mas não se ensina ao empreendedor como se 

posicionar diante dessas dificuldades, como apresentar seu produto ao mercado de modo 

atraente, resultando em boa aceitação e, consequentemente, elevado número de vendas do 

mesmo. 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

Com base no que foi levantado e apontado de barreiras e riscos enfrentados pelas 

spin-offs acadêmicas, pode-se recomendar algumas medidas no que tange aos estágios de 

criação e desenvolvimento de spin-offs. 

O primeiro e mais importante fator, que pode ser classificado como uma barreira 

crítica e ameaçar, não apenas a criação, mas até mesmo a sobrevivência da empresa, consiste 

no aporte inicial de recursos. Essa barreira foi fortemente destacada e evidenciada pelo 

empreendedor entrevistado neste trabalho, como a principal dificuldade enfrentada por ele 

para a criação e desenvolvimento da empresa estudada. Gastos com protótipos, ônus de 

criação da empresa, incubação, pagamento de pessoal, foram alguns dos apontados como 

importantes e que exigem grandes aportes de recursos na fase de vida inicial da empresa. 

Sendo assim, é fundamental que o empreendedor se oriente e busque contato com 

investidores, invista na imagem de sua empresa a fim de atrair recursos e participe de 

programas e projetos, governamentais ou não, que incentivem e invistam na inovação e no 

empreendedorismo, tais como o PRIME e o Inventiva.  

Ainda com relação a esse ponto, é papel da academia e dos órgãos de fomento e 

apoio à inovação disseminar constantemente a cultura do empreendedorismo, mas, ao fazerem 

isso, devem deixar claro aos recém chegados ou aos que querem se aventurar nesse mundo de 

empreendedor quais são os ônus que irão enfrentar. Devem ser apresentados a estes os custos 

envolvidos na abertura de uma empresa, no desenvolvimento de um protótipo comercial, 
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compra de matéria-prima, bem como as responsabilidades dele, como empreendedor e dono 

da empresa, perante o cumprimento desses ônus. 

Partindo do pressuposto de uma ideia e desenvolvimento de um produto, que 

originará a empresa, deve-se procurar identificar desde o início, tanto no âmbito acadêmico 

como no âmbito regional os possíveis parceiros, para auxiliarem no desenvolvimento dos 

protótipos e do produto. Além disso, deve-se procurar identificar também as competências da 

universidade no sentido de dar suporte ao empreendedorismo, à capitalização da pesquisa e ao 

lançamento de novos produtos, gerando valor e renda, tanto para ela quanto para os 

inventores. O levantamento dos pontos internos e externos à universidade poupará tempo e 

dinheiro na busca por soluções tecnológicas e/ou gerenciais ao longo do desenvolvimento do 

produto ou da spin-off, além de favorecer o sucesso da empresa recém criada. 

No que se refere ao papel das universidades, as instituições acadêmicas devem 

incentivar e promover mais programas de fomento e incentivo à inovação, nos moldes do PII. 

A cultura e prática de desses programas devem se espalhar e desenvolver por todo o país, 

pois, geram receitas e desenvolvimento, tanto para a universidade, como para a região em que 

esta está inserida.  

Por fim, com relação ao mercado, as ferramentas e métodos existentes hoje devem 

ser bem estudadas e aplicadas de maneira correta, pois isso certamente ajudará e facilitará o 

caminho da empresa até o mercado. Ao mesmo tempo, um detalhado estudo de mercado, 

abordando aspectos relacionados à posicionamento de mercado, deve também ser feito. O 

empreendedor não pode se conter em utilizar apenas as ferramentas da GDP, pois, conforme 

levantado no capítulo anterior, elas muitas vezes não apresentam o mercado como ele 

realmente é. Uma simulação de mercado nem sempre contém todas as incertezas de um 

mercado real. Tino para o negócio e entendimento de mercado são fundamentais. Se o 

inventor/pesquisador perceber que não tem essa característica, deve contratar, criar sociedades 

e buscar alguém que entenda disso para favorecer o desenvolvimento e consolidação da 

empresa. 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme os objetivos estabelecidos, conclui-se que o trabalho possibilitou uma melhor 

compreensão das barreiras e dificuldades envolvidas na criação e desenvolvimento de uma spin-

off acadêmica, bem como propôs alguns caminhos e sugestões, na tentativa de se amenizar/ 
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atenuar esses obstáculos e promover uma maior chance de sucesso da nova empresa criada no 

ambiente acadêmico. 

Além disso, através da metodologia de estudo de caso, aplicada neste trabalho, pode-se 

observar a realidade dos fatos apontados pela literatura no âmbito de uma spin-off real e que 

promete obter sucesso. Pode-se comprovar a existências de vários motivos e fatores críticos de 

sucesso pelos quais uma empresa com essas características passam ao serem criadas, 

exemplificando com exemplos da empresa estudada e apontando os caminhões e soluções que a 

empresa seguiu para superar esses desafios. 

Com relação às barreiras estudadas e apontadas neste trabalho, foi evidenciada como 

principal e que pode representar maior risco para a criação e sobrevivência de uma spin-off, o 

aporte inicial de recursos/financiamento da empresa. Tal conhecimento permitiu que se 

apontassem algumas sugestões, propondo caminhos e meios para se tentar minimizar tal barreira. 

Entretanto, novos estudos, mais aprofundados, com relação a essa e outras barreiras apontadas 

nesse trabalho podem e devem ser realizados, no intuito de estratificar e aprofundar um pouco 

mais em suas causas raízes ou até mesmo, de se criar uma cartilha com o “passo a passo” para a 

criação de uma spin-off. 

Por fim, foram identificadas oportunidades de melhoria no processo de criação de uma 

spin-off, assim como características e atitudes que a universidade e o pesquisador podem ter de 

modo a atenuar as barreiras e incertezas que uma spin-off enfrenta ao se lançar no mercado, sendo 

que, todas elas estão apontadas e descritas no tópico anterior deste capítulo. As observações e 

sugestões propostas têm a única finalidade de ajudar e contribuir na constante melhoria do 

processo de criação e consolidação de uma ENBT de OA. Esta, se bem sucedida, só tem a gerar 

frutos e desenvolvimento para quem está diretamente ligada ou próxima a ela. 
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