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Resumo
A pesquisa tem como objeto de estudo um tema de muita importância econômica, hoje,
também para a realidade brasileira: a inovação.
Diferentes autores vêm se dedicando ao estudo do tema, sob diferentes abordagens. Segundo
a teoria da Hélice Tripla, a inovação bem sucedida exige a cooperação de um conjunto de
atores sociais, em especial, da interação entre Estado, Universidade e empresa. O Brasil,
implementar medidas que estimulem a adoção de novas estratégias em busca de alinhamento
ao novo padrão de competitividade e desenvolvimento econômico. A pesquisa a ser realizada
tem como objetivo apreender os conceitos e linhas argumentativas sobre o fenômeno e
investigar a forma em que o fenômeno se desenvolve no Brasil.
Contextualização
Atualmente, a via para o desenvolvimento econômico sustentável – inclusive para o Brasil se
realiza pela competitividade baseada na inovação. Segundo os autores acima citados, a
interação entre universidade, estado e empresa é importante para que se realize a transferência
de tecnologia de maneira que a empresa possa transformar o conhecimento produzido na
universidade em bens para o mercado, de modo a alcançar capacidade competitiva o maior,
pois estará produzindo produtos de maior valor agregado, podendo aumentar o nível de
exportação de produtos de demanda mais inelástica, com muito menos suscetibilidade de
preços em relação à agro exportação. O conhecimento é produzido na universidade e a
inovação, na empresa. Porém, há toda uma série de fenômenos, interesses que deverão ser
considerados para que se possa fazer uma análise mais objetiva da realidade.
Justificativa e pergunta
A Sociologia no Brasil tem muito pouco abordado esse fenômeno, cuja importância é hoje
decisiva para o desenvolvimento sustentável do país. Parece então relevante poder contribuir
com o estudo dessa questão, buscando destacar aspectos de interesse sociológico. Junto a isso,
a pergunta proposta é: como os autores investigados compreendem o processo de inovação e
a relação entre o estado, universidade e empresa.
Metodologia
As unidades de análise serão os livros, teses e artigos selecionados que abordem as questão
da inovação e a relação universidade, estado e empresa. A investigação se constituirá em
comparar conceitos e argumentos indicando diferenças e semelhanças encontradas entre as
abordagens dos autores consultados, no que se refere aos fenômenos em estudo. A técnica a
ser adotada é a análise de conteúdo.

