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Este artigo tem como objetivo analisar a interação Universidade-

Empresa-Governo como base para o sucesso de uma pequena empresa 

eco-inovadora, a partir do caso da empresa Brasil Ozônio. Para 

alcance deste a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, com estudo 

de caso e o instrumento de coleta de dados foi entrevista semi-

estruturada, a qual foi analisada por meio da técnica de análise do 

discurso. Como principais resultados o estudo trouxe que é possível 

que a sustentabilidade aconteça em pequenas empresas de forma 

proporcionalmente tão ampla quanto nas grandes empresas, no que 

tange a atenção aos fornecedores, produto, processo, tecnologia e até 

possibilidade de exportação. Os principais motivadores da relação 

Universidade - Empresa, no caso da empresa estudada foram, além de 

redução de risco, acesso a recursos humanos qualificados e a 
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laboratórios e instalação, a melhoria de sua imagem e prestígio dentro 

da sociedade. A principal barreira observada foi a burocracia 

universitária. Quanto aos principais facilitadores tem-se o acesso aos 

fundos governamentais de apoio à pesquisa, onde é colocado o papel 

do Governo na interação e, o debate entre os diferentes níveis de 

conhecimento e resultados da pesquisa. Por fim a principal dificuldade 

presente tanto do processo inovativo quanto na interação U-E-G, foi à 

questão cultural. 

 

Palavras-chave: Hélice Tríplice; Inovação; Pequena empresa; 

Sustentabilidade.
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1. Introdução  

É crescente a preocupação da sociedade quanto a um desenvolvimento que seja sustentável e, 

em resposta as pressões do mercado, as empresas vem agindo de forma a atender essa 

demanda (VEIGA; RIOS, 2009). Ações proativas de prevenção de emissões, redução dos 

impactos ambientais e sociais, são alguns dos exemplos das práticas adotadas pelas empresas. 

E, é neste cenário que o termo eco-inovação traz para os gestores uma forma de combinar as 

mudanças tecnológicas e não tecnológicas de modo a produzir benefícios a todos os 

stakeholders da empresa (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2009). 

Autores como Andersen (2008) e Reid e Miedzinski (2008), concordam ao dizer que a 

pesquisa sobre eco-inovação, mesmo sendo um tema rico, ainda está no início de seu 

percurso, tendo muito a ser conhecido. Sendo assim, o presente artigo vem como forma de 

contribuir no preenchimento da lacuna existente no tema, em especial ao relacionar os 

modelos Triple Helix e de interação Universidade – Empresa (BONACCORSI; 

PICCALUGA, 1994; ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1995) como sendo base para o 

sucesso de uma pequena empresa eco-inovadora. 

Tão escassos quanto os estudos aprofundados sobre eco-inovação, são os que tratam da 

sustentabilidade em pequenas e médias empresas (PME), mesmo sendo essas capazes de fazer 

a integração de questões sociais e ambientais em suas estratégias (MOORE; MANRING, 

2009). É neste momento que surge o possível apoio do que é proposto pelo modelo Triple 

Helix de Etzkowitz e Leydesdorff (1995), que foca na relação de transições sem fim entre 

Universidade, Empresa e Governo, com o intuito de produzir inovação.  

Assim, optou-se por estudar a realidade de um pequena empresa eco-inovadora, a qual 

apresentaria as duas realidades, tanto a dificuldade de lidar com a eco-inovação, quando o 

próprio fato de ser pequena empresa. Com base no exposto surge o problema de pesquisa: 

como a interação Universidade-Empresa-Governo pode impactar no sucesso de uma pequena 

empresa eco-inovadora? Com o intuito de responder o problema de pesquisa, o estudo traz 
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como objetivo geral: analisar a interação Universidade-Empresa-Governo como base para o 

sucesso de uma pequena empresa eco-inovadora, a partir do caso da empresa Brasil Ozônio. 

 

2. O modelo Triple Helix 

O modelo Triple Helix é uma abordagem, desenvolvida por Henry Etzkowitz e Loet 

Leydesdorff, na década de 90, baseada na perspectiva de que três agentes: universidade, 

empresas/indústrias e governo (U-E-G) devem interagir entre si, ampliando sua atuação além 

do que é tradicionalmente proposto, focando na geração de inovação (LEYDESDORFF; 

ETZKOWITZ, 1998; ETZKOWITZ, 2004). Para Leydesdorff e Etzkowitz (1998) a inovação 

é resultante de um processo complexo e dinâmico de experiências nas relações entre U-E-G, 

em uma espiral de “transições sem fim”. 

Devido a dinamicidade da inovação, seu entendimento deve ser feito baseado em diferentes 

pontos de vistas, independentes, porém complementares, para uma maior efetividade no seu 

alcance (LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 1998). Na visão dos criadores do modelo, a 

Universidade deve ser vista como indutora das relações com as Empresas e o Governo (setor 

regulador e fomentador da atividade econômica), visando à produção de novos 

conhecimentos, a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico.  

A base do modelo é a interinstitucionalidade, tendo os atores cada vez mais uma proximidade 

nas relações, não sendo um superior ou submisso ao outro, mas sim complementares no 

esforço de embasar a inovação do país (LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 1998). A 

representação da ideia do modelo Triple Helix é um espiral com três linhas, que visa 

demonstrar as relações múltiplas e recíprocas existentes entre U-E-G, sendo a inovação seu 

resultado (LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 1998). 

 

3. A relação Universidade-Empresa 

Uma forma de interação que está compreendida no modelo Triple Helix (ETZKOWITZ; 

LEYDESDORFF, 1995), mas que possui literatura própria é a relação Universidade-Empresa. 
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Essa relação é uma forma de arranjo interinstitucional entre organizações de natureza 

fundamentalmente diferentes, com finalidades distintas e que ocorre de diversos formatos. 

Segundo Segatto-Mendes e Sbragia (2002), o conceito compreende desde interações com 

baixo nível de compromisso tal como vagas de estágios profissionalizantes, até vínculos 

fortes, como os grandes programas de pesquisa cooperativa. 

O presente estudo partiu do processo de cooperação proposto por Bonaccorsi e Piccaluga 

(1994) é ilustrado na Figura 1, o qual retrata que o início da relação entre Universidade e 

Empresas, é baseado em motivações, seguido do processo de cooperação, o qual é 

influenciado por barreiras e facilitadores, finalizando na satisfação resultante da integração. 

 

Segatto-Mendes e Sbragia (2002) propuseram uma série de fatores que podem ser entendidos 

como: barreiras, facilitadores e não influenciadores na relação Universidade-Empresa. Dentre 

eles, serão utilizados nesta pesquisa os seguintes fatores: localização geográfica da 

universidade; elevado grau de incerteza do projeto; burocracia universitária; propriedade de 

patente e de resultados da pesquisa; duração muito longa do projeto; incentivos fiscais 

existentes; fundos governamentais de apoio à pesquisa (FINEP, CNPq, BNDES...); sistema de 

distribuição de benefícios financeiros da universidade e; diferenças de nível de conhecimento 

entre as pessoas da universidade e da empresa envolvidas na cooperação. 
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4. A inserção do eco à inovação 

Há quase duas décadas Porter e Van der Linde (1995) já ressaltavam que a resistência a 

inovação levaria a perda de competitividade na atual economia global. Essa globalização traz 

como exigência, em resposta às pressões dos stakeholders, a inserção da sustentabilidade nas 

inovações, para que as empresas se tornem mais ambiental e socialmente responsáveis, 

proporcionando assim uma nova fonte de inovações e vantagem competitiva (HANSEN; 

GROSSE-DUNKER; REICHWALD, 2009). 

No entanto tem-se que apenas uma minoria das empresas consideram a sustentabilidade como 

uma fonte de inovação (HOCKERTS; MORSING, 2008), mesmo ela apresentando diferentes 

potenciais de mercado, tais como: redução de custos através de aumento de eficiência, 

redução de riscos, segurança no planejamento, garantia de legitimidade, captação de novos 

segmentos de clientes e desenvolvimento de novos produtos e segmentos de negócio 

(HOCKERTS; MORSING, 2008; MCWILLIAMS; SIEGEL, 2001).  

De acordo com Machiba (2012), a evolução da inovação ocorre em ondas, onde pode-se 

observar na 6ª delas a integração do tema a questão da sustentabilidade (ver Figura 2). 

Figura 2 - Ondas da inovação 

 

Fonte: Machiba, (2012) 

Esta junção entre inovação e sustentabilidade deu origem a um novo termo chamado de eco-

inovação. A definição deste termo é baseada no conceito de inovação, tendo como 
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complemento: a diminuição dos impactos ambientais (JAMES, 1997); a redução de riscos, 

poluição e impactos ambientais negativos (RENNINGS, 1998; KEMP; FOXON, 2007); a 

atração de rendas verdes no mercado (ANDERSEN, 2008; FOXON; ANDERSEN, 2009); 

melhoria do desempenho ambiental (KÖNNÖLÄ; CARRILLO-HERMOSILLA; 

GONZALEZ, 2008) e, melhoria da qualidade de vida, com o mínimo de liberação de 

substâncias tóxicas (REID; MIEDZINSKI, 2008). 

 

 

 

5. Pequenas e médias empresas 

O desenvolvimento sustentável não é mais apenas uma obrigação e um desafio das grandes 

corporações, mas também as pequenas e médias empresas (PME) são desafiadas a contribuir 

para o seu alcance (JAMALI et al, 2009). Para a realidade das PMEs, a preocupação com a 

sustentabilidade pode significar grandes oportunidades de negócios, ao atingirem nichos de 

mercados e trabalharem com tecnologias específicas, que não são foco das grandes 

corporações. 

As questões relacionadas à sustentabilidade podem significar tanto benefícios, quanto grandes 

esforços para as PME (KLENITZ; HANSEN, 2013). Um exemplo de benefício seria a 

redução de custos, ao utilizar métodos de eco-eficiência ou pela percepção de vantagem 

competitiva advinda da produção e comercialização de produtos eco-inovadores de sucesso. 

Complementando as características vantajosas das PME em comparação as grandes empresas 

têm-se, segundo Bos-Brouwers (2010), os tipos informais de comunicação e as estruturas 

flexíveis e enxutas de organização, as quais dão agilidade à tomada de decisão ao reduzir a 

burocracias nas questões ambientais e sociais.  

Já no que diz respeito ao esforço, as PME estão em desvantagem em relação às grandes 

devido as limitações de recursos, de capital humano, de infra-estrutura e o fato de possuírem 

uma gestão informal da sustentabilidade (JENKINS, 2004). Estas dificuldades acabam por 
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colocar muitas das PME no comportamento estratégico sustentável denominado reativo, 

apresentando inovações mais incrementais do que radicais (KLENITZ; HANSEN, 2013). 

Uma forma de lidar com as questões que deixam as PME em desvantagem quanto ao 

desenvolvimento sustentável, seria essas fazerem parcerias com terceiros, tais como 

universidades, órgãos governamentais ou consultorias, objetivando ter acesso ao 

conhecimento que seria impossível, ou muito custoso conseguir de forma individual 

(JENKINS, 2004; VALLIERE, 2006). 

 

6. Procedimentos metodológicos 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, quanto aos fins, ela possui caráter 

exploratório-descritivo e, quanto aos meios, é caracterizada como estudo de caso 

(VERGARA, 2013). O caso estudado será uma pequena empresa eco-inovadora sediada na 

Universidade de São Paulo (USP) que atua, dentre outros, com processos de tratamento, 

sanitização, esterilização e oxidação por meio do sistema BRO3, o qual utiliza o ozônio como 

principal agente. 

Para tal, foi utilizado como instrumento para coleta de dados, entrevista semi-estruturada 

(CERVO; BERVIAN, 1996). A entrevista foi realizada com o proprietário Samy Menasce, 

escolhido devido ao seu total conhecimento da atuação da empresa desde o início de suas 

operações, vinculado a possibilidade de analisar a percepção de um gestor que participa desde 

o nível estratégico ao nível operacional.  

Quanto à análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de discurso (VERGARA, 2005). 

A partir da análise foram observadas as relações existentes tendo como base o que foi dito 

pelo proprietário a respeito do surgimento do negócio eco-inovador na realidade de uma 

pequena empresa, bem como das pressões para a adoção de uma postura sustentável frente o 

mercado, relacionando esta percepção com a teoria, originando assim um quadro 

comparativo. 
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7. Apresentação e discussão dos resultados 

Esta pesquisa teve como objeto de estudo a empresa Brasil Ozônio que está entre as 99 

principais empresas inovadoras do Estado de São Paulo, sendo referência para outras 

empresas ou para outros setores (FRANZOSI, 2009). Além de inovadora a empresa possui a 

vertente sustentável, pois tem como matéria prima o ar, como resíduo o oxigênio e baixo 

consumo de energia (PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS, 2013).  

A Brasil Ozônio, criada no ano de 2003 e tendo apoio do Centro Incubador de Empresas 

Tecnológicas (CIETEC) da Universidade de São Paulo, abriu as portas para o mercado em 

2007. Com menos de uma década de comercialização, a empresa já possui como clientes, 

além de grandes pontos turísticos do Estado de São Paulo como o Aquário e o Zoológico de 

SP, as principais multinacionais com atuação no país, tais como: Bunge, Unilever, Mc 

Donald’s, Coca-Cola e 3M (BRASIL OZÔNIO, 2014). 

 

 

7.1. Eco-inovação na empresa Brasil Ozônio 

Quando questionado a respeito do tipo de inovação (foi utilizado o termo “inovação” e não 

“eco-inovação” na questão, devido a proximidade da definição dos mesmos, sendo a diferença 

feita pela interpretação do pesquisador) percebido na realidade da empresa, o entrevistado 

respondeu que: “Nós temos uma inovação dupla, porque é uma tecnologia nova e um produto 

novo”. Fazendo um paralelo com a teoria, percebe-se que a empresa se enquadra nas eco-

inovações tecnológicas propostas por Rennings (1998) ao utilizar uma tecnologia totalmente 

nova, em especial para a realidade brasileira. 

A Brasil Ozônio também se enquadra nas eco-inovações de produto alternativo de Andersen 

(2008) e nas inovações em produtos e serviços que oferecem benefícios ambientais de Kemp 

e Foxon (2007), por trazer uma nova forma de tratar um bem comum essencial a todo ser 

vivo, a água. Além disso, a empresa se enquadra na dimensão de produto e serviço de 

Könnölä, Carrillo-Hermosilla e Gonzalez (2008) ao colocar no mercado não apenas um 

produto eco-inovador, mas também preocupado com a forma de entregá-lo pois “não tem 
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movimentação de nada para você levar e fazer o sistema funcionar lá, ele gera o ozônio no 

local da aplicação”. 

Ao ser questionado a respeito dos problemas observados pelo desenvolvimento de uma eco-

inovação, o entrevistado ressaltou que o problema é cultural, pelo receio do que é novo, além 

da ausência de legislações que abranjam seu produto. Outro ponto que cabe destaque quanto 

aos problemas culturais é o da falta de consciência ambiental de parte da população, sendo em 

especial os gestores de empresas os que observam o cuidado com a natureza como tendo um 

baixo nível de atenção. O entrevistado coloca que “o problema é mais cultural [...] 

infelizmente a contaminação no Brasil ainda é vista como dá-se um jeito”, o que pode ser 

entendido como um problema quanto a demanda de produtos eco-inovadores. 

Contudo, mesmo com os gestores não agindo de forma proativa, como por exemplo tratando e 

reutilizando a água ao invés de descartá-la na natureza de maneira incorreta, as mudanças 

climáticas se apresentam como uma oportunidade para as pequenas empresas. Ao ser tratado 

o tema de continuidade do negócio da empresa o respondente trouxe que “(a empresa) não 

tem limite, e vai crescer, a própria natureza até hoje ajuda, por exemplo: a gente já tratava 

água de chuva há muito tempo em empresas que tiveram uma visão da necessidade futura há 

quase 5 anos, agora todo mundo vem querer tratar água de chuva mas não tem chuva. Mas 

todo mundo já percebeu que tratar água de chuva é uma grande saída”. 

Um aspecto interessante extraído do discurso analisado foi o de que mesmo se tratando de 

uma pequena empresa, o cuidado com a sustentabilidade numa visão de cadeia pode ser visto, 

tal como na realidade de grandes empresas. O entrevistado ressaltou que “quanto a 

fornecedores eu diria que hoje a gente consegue que uma boa parte, 60, 70% dos fornecedores 

também nos deem garantia de não utilizar trabalho infantil, de terem certificações, então nós 

temos também um bom approach de sustentabilidade daqui pra fora e de fora pra dentro”. 

 

7.2. Interação Universidade – Empresa – Governo, o caso Brasil Ozônio 

A interação direta observada no caso Brasil Ozônio ocorreu entre a Universidade, 

representada pela Incubadora e a própria empresa, sendo o Governo um elemento chave para 
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que o sucesso ocorresse, por meio do apoio financeiro. Dessa forma, fazendo um paralelo com 

a ideia proposta por Etzkowitz e Leydesdorff (1995), os dados empíricos corroboram com a 

teoria pois, foi observado que a Universidade agiu como indutora das relações com as 

Empresas e o Governo, com o objetivo de produzir novos conhecimentos, a inovação 

tecnológica e o desenvolvimento econômico. 

Dentre os fatores motivadores para que ocorra a interação entre a Universidade e a Empresa, 

de acordo com as variáveis propostas por Sbragia (2006), pode-se destacar três pontos. O 

primeiro ponto compreende a variável “redução de risco e custos de pesquisa”, onde o 

pesquisado ao afirmar que "é muito importante, quem faz um desenvolvimento tecnológico, 

na minha opinião, não pode ficar longe, fora de uma universidade”, reforça o fato de que o 

conhecimento proporcionado pela Universidade é um diferencial para as empresas de 

tecnologia, em especial para as pequenas empresas que não possuem renda suficiente para 

investir em planejamento e desenvolvimento. 

O segundo ponto que cabe destaque é quanto as variáveis “janela ou antena tecnológica 

(conhecer os avanços em sua área de atuação)” e “acesso precoce a resultados de pesquisa”. 

Neste ponto o respondente disse que são fatores altamente motivadores, porém que só 

acontecem se o empresário corre atrás, ressaltando que a Universidade tem muito a oferecer, 

mas as próprias empresas da Incubadora não sabem utilizar os recursos e benefícios 

disponíveis.  

Como último ponto a ser destacado dentre os motivadores está a variável “melhoria de sua 

imagem e prestígio dentro da sociedade”, onde o entrevistado afirmou que “a gente nem seria 

recebido pelas empresas no início se não tivesse o carimbo da USP [...] hoje não mais porque 

nós temos o nosso nome, mas no inicio muito importante”. Observa-se que a interação 

Universidade–Empresa reforça a confiabilidade da empresa, ao demonstrar que esta está 

preocupada com a atualização do conhecimento e ainda que suas tecnologias já foram testadas 

em laboratórios científicos. 

Quanto aos tipos de relacionamento observados entre a Universidade e a Empresa estudada, 

de acordo com as modalidades propostas por Bonaccorsi e Piccaluga (1994), o Quadro 1 traz 

duas formas, sendo exemplificados com trechos do discurso do entrevistado. 
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Ao ser questionado a respeito dos fatores que podem ser facilitadores, barreiras ou não 

influenciadores na relação Universidade–Empresa, de acordo com a teoria proposta por 

Segatto-Mendes e Sbragia (2002), as respostas originaram o Quadro 2. Nesta questão cabe 

ressaltar a presença do Governo, sendo este essencial para a execução das pesquisas ao 

financiá-las, permitindo assim que, em especial, as pequenas empresas tenham suporte para 

colocar em prática suas ideias inovadoras. 

 
Por fim, os dados empíricos permitiram a elaboração do Quadro 3, que é o resumo entre o que 

é trazido pela teoria e o que pode ser observado a partir do discurso do entrevistado. Sendo 

que o único ponto que a visão empresarial não corrobora totalmente com a teoria é quanto a 

variável “a atual visão da sustentabilidade nas empresas” pois, mesmo a literatura 
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apresentando que o futuro das empresas será baseado na atuação sustentável das mesmas, 

sendo isto uma fonte de vantagem competitiva, a realidade empresarial traz que ainda não se 

paga mais por esse diferencial. 
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8. Conclusão  

O objetivo desta pesquisa foi analisar a interação Universidade-Empresa-Governo como base 

para o sucesso de uma pequena empresa eco-inovadora, a partir do caso da empresa Brasil 

Ozônio. Este estudo trouxe que é possível que a sustentabilidade aconteça em PME de forma 

proporcionalmente tão ampla quanto nas grandes empresas, no que tange a atenção aos 

fornecedores, produto, processo, tecnologia e até possibilidade de exportação. 

A análise possibilitou verificar quais eram os principais motivadores da relação Universidade 
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– Empresa, no caso da Brasil Ozônio foram, além de redução de risco, acesso a recursos 

humanos qualificados e a laboratórios e instalação, a melhoria de sua imagem e prestígio 

dentro da sociedade o principal motivador ressaltado pelo respondente.  

A principal barreira observada foi a burocracia universitária, a qual não permite que aconteça 

a mesma agilidade percebida no mundo dos negócios. Quanto aos principais facilitadores tem-

se o acesso aos fundos governamentais de apoio à pesquisa, onde é colocado o papel do 

Governo na interação e, o debate entre os diferentes níveis de conhecimento e resultados da 

pesquisa, mostrando a importância de acontecer o que é proposto pelo modelo Triple Helix, as 

esferas U-E-G, indo além de seus objetivos tradicionais e agindo de forma integrada para que 

aconteça tanto a inovação, quanto a eco-inovação.  

A principal dificuldade, tanto do processo inovativo quanto na interação U-E-G, relatada pelo 

entrevistado durante a pesquisa foi a questão cultural, onde a academia não coloca em seus 

pesquisadores a forma prática de seus estudos, faltando assim a relação com o mercado. Com 

relação a Universidade, a principal alternativa de melhoria seria a atualização do modo de 

ensino, de forma que seja facilitada a interação entre empresários e pesquisadores. A 

Universidade poderia modificar a base da formação dos alunos, relacionando a pesquisa com 

a realidade empresarial, colocando no programa de aula os assuntos que estão sendo 

requisitados pelo mercado, aumentando assim a possibilidade de interação. 

Como limitação do estudo tem-se a visão unilateral no qual foi baseado. Sugere-se assim, 

como proposta para trabalhos futuros, a aplicação deste roteiro de entrevista a um número 

maior de gestores advindos do CIETEC, bem como a elaboração de uma pesquisa que 

agregue não apenas a visão dos gestores, mas sim que possua uma visão multilateral, 

entrevistando também o lado governamental e universitário do caso em questão. 
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