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Resumo: 

 

Ao longo dos anos o conhecimento tem despertado o interesse da humanidade. 

Consequentemente, seu conceito vem evoluindo, porém o que tem mais chamado a atenção 

é seu impacto nos meios de produção, tornando-se essencial para garantia de vantagem 

competitiva e desenvolvimento de inovações tecnológicas. Assim, as Universidades surgem 

como protagonistas nesse processo. A teoria da Tríplice Hélice procura, por meio da 

interação entre universidade-indústria-governo, explicar a dinâmica da inovação colocando 

a academia como ator central. Nesse sentido, o objetivo desta dissertação é analisar quais 

são os fatores que influenciam o desenvolvimento de inovação tecnológica baseada no 

conhecimento sob a luz da teoria da Tríplice Hélice. Para se chegar aos resultados, foi 

realizada uma pesquisa aplicada com abordagem qualitativa e descritiva, através de um 

estudo de caso no Brasil. Para coleta dos dados, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e um 

questionário que foi aplicado a cinquenta especialistas, entre docentes, pesquisadores e 

equipe gestora de parques tecnológicos. Entre os resultados foram mapeados vinte e quatro 

fatores que influenciam o desenvolvimento de inovações tecnológicas baseadas no 

conhecimento. Dentre os fatores mapeados, os especialistas validaram oito como principais 

que são: Cultura empreendedora; Incubadora; Cultura colaborativa; Redes de inovação; 

Universidade com experiência em pesquisa; Espaço de conhecimento; Diagnósticos das 

potencialidades locais; e, por fim, com maior destaque, aparece o fator Empreendedorismo 



 

 
 

como missão acadêmica. Em relação aos mais relevantes para atuação da Universidade, 

estão: Empreendedorismo como missão acadêmica; Universidade com experiência em 

pesquisa e Capital humano. Por fim, conclui-se que os fatores com maior destaque entre os 

principais e mais relevantes para atuação da universidade estão o Empreendedorismo como 

missão acadêmica e a Universidade com experiência em pesquisa, sendo esses essenciais 

para transformação de região geográfica e política em uma região da Tríplice Hélice onde 

há uma renovação através da inovação tecnológica baseada no conhecimento. 
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